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Woensdag 8 juni 2022

OPENBARE VERGADERINGEN
MEEPRATEN MAG ……..

Meer informatie
Meer informatie over de Koninklijke Onderscheidingen of een
voorstelformulier is te vinden op www.lintjes.nl of www.losser.nl
of op te vragen bij Marjo Versteegh van de gemeente Losser, tel.
06 53240787 of mail: m.versteegh@losser.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING

De leden van de gemeenteraad nodigen inwoners uit om mee
te praten. Dit om de toegankelijkheid van de politiek te vergroten. De gesprekken vinden plaats in kleine setting, met een vertegenwoordiging van de fracties.
Ook de komende tijd neemt de gemeenteraad de nodige besluiten. Als u dat wilt kunt u daarover meepraten. U kunt zich
hiervoor aanmelden tot vrijdag 10 juni.
U kunt ook schriftelijk reageren.

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 6 bomen in verband met verbetering toegang
oprijlaan op het perceel Kennebroeksweg 9, 7585 PT Glane,
zaaknummer 22Z01212.
- Wijzigen van het bestemmingsplan om de bestemming verkeer naar tuin te wijzigen op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummer 4546 gelegen achter van Beethovenlaan 39, 7582 EL Losser, zaaknummer 22Z01216.
- Uitbreiden en verbouwen 2 bedrijfswoningen op de percelen Deppenbroekweg 12 en 12A, 7582 RD Losser, zaaknummer 22Z01217.
- bouwen van een ligboxenstal op het perceel Lossersedijk
14, 7587 RC de Lutte, zaaknummer 22Z01258.
- Kappen van 3 bomen op het perceel Kennebroeksweg 7,
7585 PT Glane, zaaknummer 22Z01260.

De gesprekken zijn op dinsdagavond 14 juni 2022 vanaf Rectificatie
19:00 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raadhuisplein 1, - Bouwen van 6 (3x 2-onder-1 kap) woningen op een perceel
kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10148 op het
Losser).
toekomstige adres Boxbergen 13,15,17,19,21,23, 7581 WS
in
Losser, zaaknummer 22Z01099.
De komende periode neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1.

Vaststelling Omgevingsvisie Losser

2.

Komgrenzen en onttrekkingen aan/bestemmingen
tot het openbaar verkeer

3.

Vastgesteld bestemmingsplan Pastoor Geerdinkstraat 30, de Lutte

4.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Jaarrekening 2021 gemeente Losser

Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl). Via de website van de gemeente kunt u de
raadsvoorstellen en de bijbehorende bijlagen vinden op:
www.losser.nl/bestuur

NIEUWS VAN DE GEMEENTE

APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend voor: ¹
-

Het houden van het evenement Slowfood en craftbeer
festival op 2 juli 2022 van 10:00 uur tot en met 3 juli 01:00
uur op het perceel Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel, zaaknummer 22Z00709.
Datum bekendmaking 31 mei 2022.

LINTJESREGEN
Op 26 april jl. was de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aan een vijftal bijzondere Lossenaren. Zij hebben zich vele jaren vaak belangeloos ingezet voor de
samenleving.

-

Kent u ook zo iemand?
Kent u zo iemand in uw omgeving die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie? En vindt u dat deze persoon een
lintje verdient, meld hem of haar
dan aan en vul het voorstelformulier in.

-

Lintjesregen 2023
Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag.
Daarom moeten de aanvragen
voor de Algemene Gelegenheid
(lintjesregen) van 2023 al voor 17
juni 2022 bij de gemeente ingediend worden.

Het houden van het evenement Night@ the Woodside op
25 juni 2022 van 20:00 uur tot 23:59 uur op het perceel Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte of Lossersestraat 75 7587
PW in de Lutte, zaaknummer 22Z00963.
Datum bekendmaking 31 mei 2022.
Het houden van het evenement vakantiespelweek op 26 juli
2022 van 09:30 uur tot 12:30 uur op het perceel nabij Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, zaaknummer 22Z01060.
Datum bekendmaking 1 juni 2022.
-

Het houden van het evenement WAK Losser op 25 juni 2022
van 10:00 uur tot 16:00 uur op het perceel nabij De Brink
48b, 7581 JB Losser, zaaknummer 22Z01128.
Datum bekendmaking 31 mei 2022.
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.

www.losser.nl

Officiële publicaties
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 bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend onder
LSR00, sectie H, nummer 9862, met het toekomstige adres
Havezatensingel 102, 7581 WJ Losser, zaaknummer
22Z00577.
Datum bekendmaking 25 mei 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op een perceel kadastraal bekend onder
LSR00, sectie H, nummer 10489, met het toekomstige adres
Havezatensingel 33, 7581 WK Losser, zaaknummer
22Z00576.
Datum bekendmaking 25 mei 2022.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser
Alleen op afspraak
U kunt alleen op afspraak komen. U maakt een afspraak via
www.losser.nl of belt (053) 537 7444.
Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-Kaart) kunnen inwoners van de gemeente Losser ook bij de publieksbalie
in Enschede terecht.
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn
Maandag
08.45 - 16.30 uur
Woensdag
08.45 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het
in Enschede op.
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 juni 2022

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbouwen
van een woning op het perceel Het Egbertink 15, 7582 DJ
Losser, zaaknummer 22Z01011.
Datum bekendmaking 1 juni 2022.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Denekamperstraat 1,
7587 NA de Lutte, zaaknummer 22Z01148.
Datum bekendmaking 1 juni 2022.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen
van een topgevel op het perceel Hannekerveldweg 63,
7581 BD Losser, zaaknummer 22Z01106.
Datum bekendmaking 1 juni 2022.

Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daartegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, postbus 90, (7580 AB) Losser.
griffierecht verschuldigd.

VERLEENDE ONTHEFFING

-

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

VERKEERSMAATREGEL
VERKEERSMAATREGEL
Het (tijdelijk) afsluiten van enkele wegvakken in het centrum
van Losser i.v.m. door Centrum Management Losser (CML) georganiseerde evenementen.
-

Het college van burgemeester en wethouders van Losser
heeft besloten om enkele wegvakken (Brinkstraat en Teylerstraat) in het centrum van Losser in de periode AprilOktober van zaterdag 16.00 tot zondag 23.00 deels af te
sluiten t.b.v. door Centrum Management Losser (CML)
georganiseerde evenementen.

Het besluit is te raadplegen in het gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl en ligt met ingang van 10 Juni 2022
voor een periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers hoes te
Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00
uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.

OP GROND VAN DE ALCOHOLWET:
Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet is de volgende ontheffing verleend voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens:
LUCK!, Raadhuisplein 1, 7581 AG in Losser op de volgende
dagen en tijden:
Zaterdag 2 juli 2022 van 10:00 uur tot en met zondag
3 juli 2022 01:00 uur, zaaknummer 22Z01087.
Datum bekendmaking 25 mei 2022.
-

-

Installatie nieuwe wethouder, ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein
1, 7581 AG in Losser op de volgende dag en tijd:
Dinsdag 7 juni 2022 van 19:30 uur tot en met 23:00 uur,
zaaknummer 22Z01175.
Datum bekendmaking 31 mei 2022.

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een schuur en het verwijderen van asbesthoudende golfplaten op het perceel De Pol 29, 7581 CZ
Losser, zaaknummer 22Z01139.

-

-

Slopen van een bijgebouw (schuur) en het verwijderen van
asbesthoudende golfplaten op het perceel Snippertweg 14,
7582 PC Losser, zaaknummer 22Z01105.
Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Spinnersweg 67, 7586 CE Overdinkel,
zaaknummer 22Z01201.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep open. Derden die het niet eens zijn met de sloop, zullen
de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden.
Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit
2012.
MELDING AANLEG GESLOTEN BODEMENERGIESYSTEEM
BUITEN INRICHTINGEN
Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een melding ingediend voor het:
- Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem voor
de locatie aan de Denekamperstraat 12, 7587 NB de Lutte,
zaaknummer 22Z01210.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de gemeente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een
dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende)
overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten
inrichtingen.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen voor:
-

Het ten gehore brengen van live muziek tijdens de Haringparty aan de Teylerstraat 4, 7581 AH Losser op 15 juni 2022,
zaaknummer 22Z01200.

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

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en

andere wetenswaardigheden over het werk van de gemeenteraad.

