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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD MET ZOMERRECES
Dinsdag 9 juli was de laatste raadsvergadering voor het zomerreces.
Met een vergadering van de commissie Bestuur en Samenleving en van de commissie Ruimte op dinsdag 3 september
(beide op één avond) begint de gemeenteraad fris en uitgerust
aan de tweede helft van dit politieke jaar.

Woensdag 17 juli 2019
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.

Officiële publicaties
•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor diverse aanleg- en kapwerkzaamheden voor het realiseren van nieuwe
2 poelen en het verruimen van 4 bestaande poelen. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Boerskotten in De
Lutte, kadastraal bekend onder gemeente Losser, sectie H,
nummer 4613 en nabij liggende percelen. Het zaaknummer
van de aanvraag is 19Z01165.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen
met ingang van donderdag 18 juli 2019 tot en met woensdag
28 augustus 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.

De raadsleden wensen alle inwoners prettige vakantie.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 lid 5 van de Algemene Plaatselijke
Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Verbouwen van de Plusmarkt in Overdinkel met een nieuwe
entree aan de voorzijde en een stramien uitbreiden aan de
achterzijde op het perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Overdinkel.
- Plaatsen van een overkapping op het perceel Bookholtlaan
7, 7581 BB Losser.
- Vervangen van de sportveldverlichting aan 1 zijde en nieuw
aan te leggen sportveldverlichting aan de andere zijde van
het hockeyveld. Dit zal tezamen worden gerealiseerd met
de aanleg van een kunstgrasveld op het perceel Tweelenbeecke 12, 7586 AZ 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 aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning op het perceel Strootsweg 3, 7586 RR Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 22 augustus
2019.
Datum bekendmaking 9 juli 2019.

Laac Twente voor het houden van het evenement halve marathon Oldenzaal op zondag 6 oktober 2019 vanaf 10:30 uur tot
15:30 uur. Tijdens de loopwedstrijd wordt er deels gebruik gemaakt van wegen in de gemeente Losser. De volgende wegen
worden afgezet:
• Tankenbergweg, tussen gemeentegrens met Oldenzaal en
Bentheimerstraat (N735);
• Alleeweg, tussen Tankenbergweg en Paasbergweg;
• Siemertweg, tussen Tankenbergweg en Denekamperstraat
(N342);
• Hanhofweg, tussen Bentheimerstraat (N735) en Beuningerstraat;
• Paandersdijk, tussen Denekamperstraat (N342) en
Nijenhaerweg;
• Nijenhaerweg, tussen Paandersdijk en Beuningerstraat,
Datum bekendmaking 5 juli 2019.
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.
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het
aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het vervangen van een bestaande handelsreclame op het perceel
Paandersdijk 2D, 7588 PZ Losser. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 17 september 2019.
Datum bekendmaking 9 juli 2019.
Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
-

All-in Exclusive Catering, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK
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- ‘t Wiefke gevestigd aan de Brinkstraat 41, 7581 DB Losser.
Datum bekendmaking 9 juli 2019.

Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes 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.

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.

U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Woensdag
Donderdag

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs bij
de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur.

-

-

Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 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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Losser, voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Jetzt Geht’s Losser, Smuddeweg
3, 7581 PN Losser op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 17 oktober 2019 19:00 uur tot 02:00 uur;
- Vrijdag 18 oktober 2019 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
- Zaterdag 19 oktober 2019 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
- Zondag 20 oktober 2019 van 15:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking: 4 juli 2019.

T.J.F. Spit, Lindestraat 37, 7572 TX Oldenzaal, voor het
schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
evenement ‘Menwedstrijd’ in Beuningen op de volgende
dagen en tijden:
Vrijdag 30 augustus van 18:00 uur tot 21:00 uur;
Zaterdag 31 september van 10:00 uur tot 21:00 uur;
Zondag 1 september van 13:00 uur tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking: 5 juli 2019.

-

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.

Böggelrieders & Daansers Losser, Hogeweg 27, 7582 CA Losser voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken
tijdens het evenement ’t Internationaal folkloristisch festival in Losser op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 22 augustus 2019 van 18:00 uur tot 00:30 uur;
- Vrijdag 23 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
- Zaterdag 24 augustus 2019 van 09:00 uur tot 01:30 uur;
- Zondag 25 augustus 2010 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking: 4 juli 2019.

-

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:
- Verwijderen van asbest en het slopen van een garage/
schuur op het perceel Oldenzaalsestraat 28, 7581 AV Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Scholtinkstraat 127, 7581 GK Losser.
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.
.

