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Woensdag 9 mei 2018
Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 5 juni 2018. De raadsleden verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt meedelen. Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast
kunnen actuele zaken besproken worden.

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING
Op dinsdag 22 mei staat de eerste commissievergadering van
de commissie Bestuur en Samenleving gepland. Deze vergadering begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Grote
Zaal van ’t Lossers Hoes. U bent allen van harte welkom. De koffie staat klaar.

Inspraak tijdens commissievergadering over
raadsvoorstellen
Inwoners en instellingen kunnen in gesprek gaan met de
raadsleden. Als u over de agendapunten die op de agenda
staan, met uitzondering van agendapunt d. van Ruimte,
mee wilt praten dan verzoeken wij u zich vooraf te melden
bij de griffie. Dit kan op de vergaderavond, maar het liefst
vooraf per mail griffie@losser.nl of telefonisch 053-5377290.
Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

De agendapunten voor deze commissievergadering zijn:
a. Rekenkameronderzoek “Toekomstbestendigheid van
de ambtelijke organisatie”
Toelichting: Presentatie van het onderzoek en de aanbevelingen uit het onderzoek.
b. Doorontwikkeling Planning en Control-cyclus
Toelichting: Het hele (interne) proces rondom het tot
stand komen van begroting en verantwoording is tegen
het licht gehouden. Een aantal verbeteringen wordt
voorgesteld.
c.
Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen.
d. Rondvraag:
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen
stellen aan het college over zaken die spelen binnen de
gemeente en liggen op het werkterrein van de commissie.

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

De agenda met bijbehorende stukken staan op de website:
www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

NIEUWS UIT HET ’T LOSSERS HOES

Commissie Ruimte 22 mei om 20.30 uur
Na afloop van de commissie Bestuur en Samenleving volgt om
20.30 uur een vergadering van de commissie Ruimte. Deze
wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. De vergadering is openbaar en iedereen is dan ook van harte welkom.
De agenda voor deze commissie is
a. Herziening bestemmingsplan Honingloweg 30 te Losser
Toelichting: Om buitenschoolse opvang mogelijk te
maken op dit perceel moet de bestemming gewijzigd
worden.
b. Starterslening
Toelichting: De huidige verordening wordt geactualiseerd.
c.
Jaarrekening 2017
Toelichting: In de jaarrekening wordt het positief financieel resultaat van vorig jaar toegelicht.
d. Actieve informatie van het college
Toelichting: Het college gaat in op actuele ontwikkelingen o.a. prestatieafspraken met Domijn.
e. Rondvraag:
Toelichting: De leden van de commissie kunnen vragen
stellen aan het college over zaken die spelen binnen de
gemeente en liggen op het werkterrein van de commissie.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending
vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (in
beeld en geluid) te volgen
op de website van de gemeente: www.losser.nl bij
het onderdeel Bestuur.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
De Publieksbalie is gesloten op donderdag 10 mei (Hemelvaart), vrijdag 11 mei en maandag 21 mei (tweede pinksterdag).

Officiële publicaties
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 eik op het perceel Sportlaan 38, 7581 BZ Losser.
Datum bekendmaking 1 mei 2018.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 21 woningen met bergingen op de onderstaande locaties:
- 13 woningen type “Brunel” gelegen op de locatie Hogenhof
2 t/m 26 (kavels 34 t/m 46) in Losser,
- 4 woningen type “Lavendel” gelegen op de locatie Havezatensingel 81 t/m 87 (kavels 8 t/m 11), 7581 WK Losser, en
- 4 woningen type “Laurier” gelegen op de locatie Dingshof
2 t/m 8, (kavels 51 t/m 54), 7581 WP Losser.
Datum bekendmaking 1 mei 2018.
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.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit het dak van een woning op het
perceel Gildehauserweg 10, 7581 PG Losser.
- Verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak
van een schuur op het perceel Hoge Lutterweg 3, 7587 LM
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

AANVRAGEN OM VERGUNNINGEN
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Bouwen van een werktuigenberging op het perceel Ravenhorsterweg 3, 7581 PB Losser.
- Kappen van 12 bomen op het perceel Zoekerveldweg 3,
7585 PS Glane.
- Bouwen van een carport op het perceel Oosterhof 25, 7581
WN Losser.
- Bouwen van een erker op het perceel Hoofdstraat 29, 7586
BK Overdinkel.
- Dempen en verleggen van een sloot op het perceel Lossersestraat 60, 7587 PZ De Lutte.
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.
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 ligboxenstal op het perceel Volterdijk 6, 7588 PS
Beuningen.
Datum bekendmaking 25 april 2018.

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
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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.

BEKENDMAKINGEN
BESLUIT MILIEUBEHEER
Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van ar-

tikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreffende:
− Pizzeria De Lutte, Dorpstraat 16, 7587 AC De Lutte.
Datum bekendmaking 1 mei 2018.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden
ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

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

Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt
u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente
Losser.

