www.losser.nl

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
-- Het bouwen van twee woningen en één schuur op de percelen Kremersveenweg 22 en 24, 7585 PP Glane.
- Het bouwen van de helft van een 2-onder-1 kapwoning op
het perceel Dorpstraat ongenummerd, 7587 AD De Lutte.
- Het verbouwen van een zomerhuis op het perceel Denekamperstraat 28A, 7588 PW Beuningen.
- Een beperkte milieutoets op het perceel Ambachtstraat 2,
7587 BW De Lutte.
- Het kappen van een eikenboom op het perceel Hooimaatweg 3, 7581 PM Losser.
- Het bouwen van een woning met schuur op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9144, hoek Scholtinkstraat/Kopshofweg in Losser.
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 aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een werktuigenberging voor agrarisch gebruik op het
perceel Lossersedijk 36, 7587 RD de Lutte. De beslisdatum
is verlengd tot uiterlijk 4 februari 2019.
Datum bekendmaking 21 december 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.

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 veranderen van een pand op de percelen Oldenzaalsestraat 71, 71A,
71B en 71C, 7581 AT Losser.
Datum bekendmaking 19 december 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van zonnepanelen in een tuin op het perceel Voswinkelweg
5, 7582 PG Losser.
Datum bekendmaking 19 december 2018.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van twee eikenbomen op het perceel Beuningerstraat 12,
7587 LD De Lutte.
Datum bekendmaking 21 december 2018.
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Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van een eikenboom en zes elzen op het perceel Postweg
9A, 7587 PB De Lutte, kadastraal bekend LSR00, sectie G,
nummer 2492.
Datum bekendmaking 21 december 2018.

meende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit
2012.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verlengen
van een kippenstal op het perceel Holtweg 4, 7588 PC Beuningen.
Datum bekendmaking 3 januari 2019.

NOTITIE KARAKTERISTIEKE PANDEN CENTRUM LOSSER :
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 de “Notitie
karakteristieke panden centrum Losser” gewijzigd heeft vastgesteld.

-

-

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.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor het volgende perceel:
- Honingloweg 6, 7581 PK Losser, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 4015.
Datum bekendmaking 20 december 2018.
-

Invalsweg 19, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1313.
Datum bekendmaking 20 december 2018.
-

Invalsweg 15, 7586 RB Overdinkel, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 1731.
Datum bekendmaking 20 december 2018.
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, 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 I
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Zwaluwstraat 16, 7587 BL De Lutte.
- Gedeeltelijk slopen van een boerderij op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP De Lutte.
- Verwijderen van asbest uit agrarische bedrijfsgebouwen op
het perceel Postweg 17, 7587 PB De Lutte.
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 (ver-

BEKENDMAKINGEN

De gemeenteraad van Losser heeft op 16 december 2014 een
‘motie authentieke panden’ aanvaard. In deze motie wordt aan
het college verzocht een regeling op te nemen voor bescherming/sloop van karakteristieke panden in het bestemmingsplan
voor het centrum van Losser. Vervolgens is door Het Oversticht
een inventarisatie verricht naar welke panden als ‘karakteristiek’
zijn aan te merken. Uiteindelijk is in de ‘Notitie karakteristieke
gebouwen centrum Losser’ vastgelegd op welke wijze de karakteristieke gebouwen in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum planologisch worden beschermd. De
notitie wordt geïmplementeerd in het nog te actualiseren bestemmingsplan Losser centrum.
De “Notitie karakteristieke panden centrum Losser” treedt de
dag na bekendmaking in werking. Tegen de vaststelling staat
geen mogelijkheid van bezwaar of beroep open.
De beleidsnota kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen en
op www.overheid.nl worden bekeken.
Losser, 9 januari 2019

PARAPLUBESTEMMINGSPLAN STANDPLAATSEN
GEMEENTE LOSSER
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het “Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser” ongewijzigd heeft vastgesteld.
Omschrijving plan
Het college van Burgemeester en wethouders van Losser heeft
op 22 mei 2018 de ‘Nota standplaatsen gemeente Losser’ vastgesteld. Dit beleid dient ook juridisch-planologisch doorvertaald
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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:
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Dinsdag
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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.
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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
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te worden. Één van de aspecten waar een standplaats aan moet
voldoen, is dat het moet passen binnen de bepalingen van het
bestemmingsplan. Het ‘Paraplubestemmingsplan standplaatsen gemeente Losser’ herziet de geldende bestemmingsplannen gelijktijdig op één onderdeel, in dit geval het opnemen van
standplaatsen voor ambulante handel. Hiermee wordt juridischplanologisch geregeld dat het innemen van een standplaats op
de daarvoor aangewezen plekken niet meer strijdig is met het
bestemmingsplan.
Inzien bestemmingsplan
Het vastgestelde bestemmingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van
Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Beroep
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend kan gedurende de
inzagetermijn alleen de belanghebbende die redelijkerwijs niet
kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft
gebracht schriftelijk beroep instellen tegen het plan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het
beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep. Tevens
moeten de redenen en omstandigheden kenbaar worden ge-

maakt waarom geen zienswijze is ingediend.
Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit
ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend voor:
- Het veranderen van Autobedrijf Steggink op het perceel
Zwaferinksweg 15, 7582 RB Losser.
- Het slopen van een bestaande schuur, het bouwen van een
machineberging en het wijzigen van dieraantallen voor de
inrichting gelegen op het perceel Beuningerstraat 24, 7587
LD De Lutte.
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.
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4

van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme B.V. Witteweg 10b, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Volterdijk 6,
7588 PS Beuningen.
Periode: 24 december 2018 tot 24 februari 2019.
Verwachte hoeveelheid: 400 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen):
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.
Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoon 053-5377391.

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere wetenswaardigheden over
het werk van de gemeenteraad.

