www.losser.nl

Woensdag 28 augustus 2019
19.30 uur een vergadering van de commissie Ruimte. Ook deze
wordt gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes.

MAANDAG 30 SEPTEMBER VANAF 19.00 UUR
ACTUELE
MODE

GEZONDHEID /
VOEDINGSADVIEZEN

De agenda voor deze commissie is
a. Nota Bodemkwaliteit
b. Bestemmingsplan Austweg-Peulkespad de Lutte
c. Bestemmingsplan en grondexploitatie Invalsweg naast 8a
Overdinkel
d. Bestemmingsplan Oude Dijk 57 Beuningen
e. Partiële herziening bestemmingsplan landgoed de
Ulenkotte
f. Actieve informatie van het college
g. Rondvraag
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.

KLEUR
STIJLADVIES

Beide vergaderingen zijn openbaar en iedereen is dan ook van
harte welkom.

BEAUTYTIPS

BIJ RESTAURANT DE OUDE APOTHEEK IN LOSSER
TOEGANG IS GRATIS
GEEF JE OP VIA GRIFFIE@LOSSER.NL

......... UITERAARD MET EEN HAPJE EN DRANKJE

100 JAAR STEMRECHT VOOR VROUWEN,
HET MOET GEEN PRIVILEGE ZIJN MAAR
EEN VANZELFSPREKENDHEID
De gemeenteraad van Losser hecht veel waarde aan een mooie en
vitale gemeente. In wat voor gemeente wil jij wonen, werken,
winkelen en leven? Voel jij die veiligheid en vrijheid die iedereen
moet ervaren?
Wij vinden het belangrijk om met vrouwen in gesprek te gaan.
Zij kijken wellicht anders naar beslissingen en heben andere invalshoeken. Wij hebben deze prachtige inzichten, frisse ideeën, smaken
en veel informatie nodig, waar we mee verder kunnen als gemeenteraad. Wij horen graag of Losser vrouwvriendelijk is!
Denk met ons mee!
De vrouwelijke raad- en commissieleden zullen zich op
ludieke wijze aan u voorstellen.
Kom met ons in gesprek en laat vooral weten hoe Losser ervoor
staat en wat wij moeten doen voor de toekomst. Het zou leuk zijn
dat jij erbij bent zodat wij Losser toekomstproof kunnen maken
voor iedereen.
De gemeenteraad van Losser

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIE BESTUUR EN SAMENLEVING 3 SEPTEMBER OM
19.00 UUR
Op dinsdag 3 september staat als eerste commissievergadering, na het zomerreces, de commissie Bestuur en Samenleving
gepland. Deze vergadering begint om 19.00 uur en wordt gehouden in de Grote Zaal van ’t Lossers Hoes.
De agendapunten voor deze commissievergadering zijn:
a. Actieve informatie van het college
b. Rondvraag
COMMISSIE RUIMTE 3 SEPTEMBER OM 19.30 UUR:
Na afloop van de commissie Bestuur en Samenleving volgt om

Officiële publicaties

Doel commissievergaderingen
De commissievergaderingen zijn ter voorbereiding op de
raadsvergadering van 17 september 2019. De raadsleden
verzamelen informatie en kunnen een (voorlopig) standpunt meedelen. Er worden geen besluiten genomen. Daarnaast kunnen actuele zaken besproken worden.
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 mee wilt praten, 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 0535377290. Spreektijd per inspreker is maximaal 5 minuten.

Live-uitzending vergaderingen

UITNODIGING
Bijeenkomst over viering 75-jaar
Vrijheid in Losser
maandag 9 september om 19.30 uur

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.

BESTE INWONERS VAN DE GEMEENTE LOSSER

Volg de gemeenteraad op Twitter

In 2020 vieren we dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd.
In heel Nederland wordt dit op grootse wijze gevierd. We
leven alweer driekwart eeuw in vrijheid en samen zijn we
verantwoordelijk voor het door-geven van de vrijheid aan
nieuwe generaties (www.4en5mei.nl/)
Ook in de gemeente Losser gaan we dit groots
vieren;
op 3 april, de dag dat de gemeente Losser is bevrijd en op
5 mei, met een fantastisch vrijheidsfeest bij Erve Kraesgenberg.
Het wordt een bevrijdingsfeest voor en door inwoners van
de gemeente Losser.
In de maand ervoor, april 2020, de maand van de
Vrijheid, willen we evenementen organiseren om met de inwoners van Losser in gesprek te gaan wat
vrijheid
betekent, voor nu en in de toekomst. Ook speelt de bijzondere positie van Losser als grens- gemeente een belangrijke rol.

De bevrijding van de bezetters 75 jaar geleden, luidde
ook het begin in van het herstel van onze democratische samenleving. Een samenleving waarbij mannen
en vrouwen kiesrecht hebben en zich vrijelijk mogen
uitspreken over hoe zij willen dat hun land geregeerd
word. Tijdens de oorlogsjaren was er geen democratisch recht en hadden de Nederlanders geen zeggenschap over hun eigen land. Na de bevrijding kon dit
weer langzaam opgebouwd worden.

OPROEP: denkt u met ons mee?
We nodigen u van harte uit om met ons na te
denken
over hoe we dit bijzondere bevrijdingsfeest vieren. We willen dit graag voor en door inwoners van de gemeente Losser doen.
Heeft u ideeën om invulling te geven aan het thema vrijheid, wilt u met ons van gedachten wisselen en inspiratie
opdoen, of heeft u al een concreet idee, dan nodigen we u
van harte uit voor:
een bijeenkomst in ’t Lossers hoes, grote zaal, op maandag
9 september, om 19.30 uur.

Ben Pikula
Projectleider, 75 jaar Vrijheid in Losser

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

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
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.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur
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.
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 28 augustus 2019

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED PARTIËLE
HERZIENING TIEKENVEENWEG 10 TE OVERDINKEL”T
Met ingang van donderdag 29 augustus 2019 ligt gedurende
6 weken voor iedereen ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied partiële herziening Tiekenveenweg 10 te
Overdinkel”, met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vzp17ph020301.

-

-

Omschrijving plan
Het plan voorziet in de realisatie van drie woningen op het terrein van de voormalige camping en in de omzetting van de
voormalige bedrijfswoning in een reguliere woning aan de Tiekenveenweg 10 te Overdinkel. Verder voorziet het plan in de
aanleg van een recreatief fiets- en wandelpad tussen de Tiekenveenweg en Duitsland.
Inzien bestemmingsplan
Het plan kan met ingang van donderdag 29 augustus gedurende 6 weken tijdens de openingstijden worden ingezien bij
de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het plan kan ook
via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen. Schriftelijke
zienswijzen moeten worden gericht aan de Gemeenteraad van
Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Voor het indienen van een
mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
Aanvragen om omgevingsvergunning zijn ingediend voor
het:

Bouwen van een schuur op het perceel Dorpstraat 47, 7587
AB De Lutte.
Gedeeltelijk verbouwen van een school naar een kinderdagverblijf op het perceel Markeweg 2, 7582 BD Losser.
Inrichten van een boerderij-appartement in een bestaand
bedrijfsgebouw aan de Gronausestraat, kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummer 30.
Uitbouwen aan de achter zijkant van een bestaande woning
op het perceel Hoofdstraat 223, 7586 BR Overdinkel.
Kappen van een eikenboom op het perceel Sportlaan 66,
7581 BZ Losser.

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.

Rectificatie:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor
het plaatsen van een stacaravan op de eigen oprit op het
perceel Mozartstraat 19, 7582 ES 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

VERLEENDE VERGUNNINGEN
welke ter inzage liggen.
APV EN BIJZONDERE WETTEN
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
centrum van Losser op de onderstaande dagen en tijden:
donderdag 22 augustus 2019 van 16.00 uur tot 24.00
uur;
vrijdag 23 augustus 2019 van 9.00 uur tot zaterdag 24
augustus 2019 2.00 uur;
zaterdag 24 augustus 2019 van 9.00 uur tot zondag 25
augustus 2019 2.00 uur;
zondag 25 augustus 2019 van 12.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 21 augustus 2019

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 het bedrijf op perceel Hoofdstraat 226,
7586 BX Overdinkel
Het veranderen van het bedrijf op het perceel Dorpstraat
65, 7587 AB De Lutte.
Het oprichten van een pluimveestal op het perceel Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.
Het starten van Kulturhus ’t Trefhuus op het perceel Prins
Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel
Het veranderen van het bedrijf op het perceel Lossersestraat 72, 7587 PZ 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.

