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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES

Dinsdag 17 juli was de laatste raadsvergadering voor het
zomerreces.
Met een vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte op dinsdag 4 september
begint de gemeenteraad fris en uitgerust aan de tweede helft
van dit politieke jaar.
De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren van het Openluchtconcert op het eigen terrein bij Landgoedhotel De Wilmersberg, Rhododendronlaan 7, 7587 NL de
Lutte, op 9 september 2018, de volgende wegen in beide
richtingen gesloten te verklaren voor al het verkeer met
uitzondering van fietsers en aanwonenden:
• de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het
Lutterkerkpad,
op de volgende dag en tijden:
• zondag 9 september 2018, vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur;
Tevens een parkeerverbod in te stellen aan beide zijden van:
• de Kruisseltlaan, tussen de Rhododendronlaan en het
Lutterkerkpad,
op de volgende dag en tijden:
• zondag 9 september 2018, vanaf 14.30 uur tot 17.00 uur,
Datum bekendmaking: 31 juli 2018

Woensdag 8 augustus 2018
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer,
op zondag 2 september 2018 tussen 13:00 uur en 15:00 uur, in
verband met de te houden Brueghelstoet,
de volgende wegen:
• Bernard Leurinkstraat;
• Gronausestraat, tussen Bernard Leurinkstraat en
Oranjestraat;
• Langenkamp, tussen Gronausestraat en Braakstraat;
• Braakstraat;
• Scholtinkstraat, tussen Braakstraat en
Bernard Leurinkstraat;
eenrichtingsverkeer in te stellen voor de:
• Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat,
vanaf dinsdag 28 augustus 2018 (vanaf 22.00 uur), tot en
met maandag 3 september 2018 tot 18.00 uur;
een taxistandplaats inrichten in de Kerkstraat, ter hoogte van
de Aloysiusschool, op:
• donderdag 30 augustus 2018, tussen 21.00 uur en 03.00
uur;
• vrijdag 31 augustus 2018, tussen 21.00 uur en 03.00 uur;
• zaterdag 1 september 2018, tussen 21.00 uur en 03.00 uur;
in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer en
in combinatie met de in te richten taxistandplaats, de Raadhuisstraat ter hoogte van het Raadhuisplein, op:
• donderdag 30 augustus 2018, tussen 21.00 uur en 03.00
uur;
• vrijdag 31 augustus 2018, tussen 21.00 uur en 03.00 uur;
• zaterdag 1 september 2018, tussen 21.00 uur en 03.00 uur;
op donderdag 30 augustus 2018, vrijdag 31 augustus 2018 en
zaterdag 1 september 2018, tussen 21.00 uur en 03.00 uur, eenrichtingsverkeer in te stellen voor de volgende wegen:
• Kerkstraat, tussen Sint Maartenstraat en Raadhuisstraat;
• Raadhuisstraat, tussen Kerkstraat en toegang parkeerterrein
De Brink;
opheffen van het bestaande parkeerverbod ter plaatse van het
gedeelte Bernard Leurinkstraat tussen Sint Maartenstraat en
Brinkstraat, donderdag 30 augustus 2018, vanaf 16.00 uur, tot
en met zondag 2 september 2018 tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 2 augustus 2018.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Tijdelijke verkeersmaatregel(en) in verband met het organiseren
van het Bruegheliaans Festijn van donderdag 30 augustus 2018
tot en met zondag 2 september 2018, in het centrum van
Losser de volgende wegen in beide richtingen gesloten te
verklaren voor al het verkeer:
• Raadhuisplein, maandag 27 augustus 2018 vanaf 10.00 uur,
tot en met maandag 3 september 2018 tot 22.00 uur;
• Martinusplein, donderdag 30 augustus 2018 vanaf 18.00
uur, tot en met maandag 3 september 2018 tot 18.00 uur;

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

in beide richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer,
donderdag 30 augustus 2018, vanaf 16.30 uur, tot en met
zondag 2 september 2018 tot 18.00 uur, de volgende wegen:
• Sint Maartenstraat;
• Kerkstraat;
• Raadhuisstraat, tussen Sint Maartenstraat en ingang
parkeerterrein De Brink;
• Teylerstraat;
• Torenstraat;
• Roberinkstraat;
• Brinkstraat, tussen Bernard Leurinkstraat en de Openbare
Bibliotheek;
• Parkeerterrein Langenkamp;

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Realiseren van een uitrit op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 8922, nabij Willibrordlaan 14,
7581 DR Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 5752 naast Oldenzaalsestraat 117,
Kappen van 1 boom op het perceel Glanerbrugdijk 6,
7582 RC Losser.
- Afwijken van de voorschriften van het bestemmingsplan,
het wijzigen van de inrichting, het uitvoeren van werkzaamheden, het aanleggen van een inrit op het perceel
Ruhenbergerweg 21, 7586 RE Overdinkel. Het gaat hierbij
om een omgevingsvergunning eerste fase.

AANVRAGEN OM VERGUNNING

-

Officiële publicaties
Bouwen van een berging en het hiervoor afwijken van het
bestemmingsplan op het perceel Spinnersweg 25, 7586 CD
Overdinkel.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve
beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke
ter inzage liggen.

VERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9,
lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is
besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
-

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van vier
woningen op de percelen Dingshof 10 t/m 16 in Losser. De
beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 14 september 2018.
Datum bekendmaking 30 juli 2018.
Een omgevingsvergunning voor het bouwen van drie
recreatiewoningen op het perceel Kampbrugweg 3,
7588 RK Beuningen.
Datum bekendmaking 31 juli 2018.
-

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons
college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient
te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de
dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van
bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het
besluit.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

Openingstijden publieksbalie gemeentehuis in Losser
De publieksbalie werkt alleen op afspraak.
Plan uw afspraak zelf op www.losser.nl/afspraak (digitale balie).
U kunt ook telefonisch een afspraak maken: (053) 537 7444.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
en 13.30 – 18.00 uur
09.00 – 12.30 uur

Afhalen van uw documenten bij de receptie
in het gemeentehuis
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 18.00 uur.
Meldingen openbare ruimte
Een melding over de openbare ruimte doet u digitaal via:
www.losser.nl/Digitalebalie. Meldingen over zeer dringende gevallen, buiten kantooruren, kunt u ook telefonisch melden via de
calamiteitenlijn, telefoon: (053) 537 7399.
Afspraak met burgemeester, wethouder of
gemeentesecretaris
Voor het maken van een afspraak met leden van het College van
B&W neemt u contact op met het bestuurssecretariaat:
(053) 537 7282 of 537 7283
De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en op
www.losser.nl/actueel/bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 8 augustus 2018

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 30b van de Wet op de kansspelen is de
volgende vergunning verleend aan:
Café de Herberg, Hoofdstraat 270, 7586 BX in Overdinkel
voor het aanwezig hebben van twee kansspelautomaten
gedurende het tijdvak van 27 juli 2018 tot en met 26 juli
2019. ¹
Datum bekendmaking 26 juli 2018

centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
donderdag 30 augustus 2018 van 16.00 uur tot 24.00 uur;
vrijdag 31 augustus 2018 van 9.00 uur tot zaterdag
1 september 2018 2.00 uur;
- zaterdag 1 september 2018 van 9.00 uur tot zondag
2 september 2018 2.00 uur;
- zondag 2 september 2018 van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 2 augustus 2018
-

van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

-

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

De heer R. Benneker, De Brink 34, 7581 JA Losser voor het
houden van een buurtfeest op De Brink in Losser op zaterdag
8 september 2018 van 20.00 uur tot en met 24.00 uur.¹
Datum bekendmaking 27 juli 2018
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
-

Bruisend Overdinkel, Veldkamp 54, 7586 GB in Overdinkel
voor het houden van de Smokkelfietstocht op zondag 9 september 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur door Overdinkel,
start en finish bij het Trefhuus, Prins Hendrikstraat 1, 7586
BG Overdinkel.
Datum bekendmaking 30 juli 2018
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
Landgoedhotel De Wilmersberg, Rhodondendronlaan 7,
7587 NL De Lutte voor het houden van een Openluchtconcert in de tuin van het Landgoedhotel op zondag 9
september 2018 van 12.00 uur tot 18.00 uur.
Datum bekendmaking 31 juli 2018

-

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:
- Stichting Bruegheliaans Festijn, Hagenvoorde 2, 7581 RJ
Losser voor het houden van het Bruegheliaans Festijn in het

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien
van een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de
burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht heeft besloten:
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een woning op het perceel Kerkhofweg 263, 7586 AG
Overdinkel.
Datum bekendmaking 30 juli 2018.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen
van een kikkerpoel op het perceel Willemsweg 3, 7582 PW
Losser.
Datum bekendmaking 30 juli 2018.

BEKENDMAKINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
ingediend voor:
- Het veranderen van Camping Olde Kottink op het perceel
Kampbrugweg 3, 7588 RK Beuningen.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de
afdeling VH.

INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Camping Dennenlust, Zandhuizerweg 19, 7587 LA De Lutte
voor het ten gehore brengen van live muziek tijdens de
volgende festiviteiten:

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een kapschuur op het perceel Haermansweg 6, 7587
NW de Lutte.
Datum bekendmaking 1 augustus 2018.

-

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college

-

Livemuziek in het restaurant op 4 augustus 2018 van 20.00
uur tot 01.00 uur.
Livemuziek in het restaurant op 11 augustus 2018 van 20.00
uur tot 01.00 uur.
Livemuziek in het restaurant op 18 augustus 2018 van 20.00
uur tot 01.00 uur.

Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn
opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van
toepassing.

