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Woensdag 31 juli 2019

MAANDAG 30 SEPTEMBER VANAF 19.00 UUR
ACTUELE
MODE

GEZONDHEID /
VOEDINGSADVIEZEN

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:
-

KLEUR
STIJLADVIES
BEAUTYTIPS

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een fietsbrug over een te graven watergang op een
perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6956
aan de Honingloweg in Losser. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 3 september 2019.
Datum bekendmaking 19 juli 2019.
-

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

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen
van een eikenboom op het perceel Dubbeleweg 7, 7586 RA
Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 14 september 2019.
Datum bekendmaking 24 juli 2019.
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.

-

-

Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het
tijdelijk inrichten van een zanddepot op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 8517 aan de Gildehauserweg in Losser.
Het kappen van een eikenboom op het perceel Oliemolen
6, 7587 SH de Lutte.
Het bouwen van 6 buitenbergingen en 4 garageboxen op
een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie N, nummer
3570 aan de Kostersgaarden in Losser.

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

Arjan Boers 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 00:00 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 2019 van 13:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
-

J.G. ten Broek voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Bruegheliaans festijn
in Losser op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 22 augustus 2019 van 18:00 uur tot 00:00 uur;
- Vrijdag 23 augustus 2019 van 18:00 uur tot 01:00 uur;
- Zaterdag 24 augustus 2019 van 14:00 uur tot 01:00 uur;
- Zondag 25 augustus 2019 van 13:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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 schuur op het perceel Honingloweg 21, 7581 PK
Losser.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
-

AANVRAGEN OM VERGUNNING

Officiële publicaties

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een woning op de percelen Goormatenweg 25 en
25A, 7586 RT Overdinkel.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een tuinoverkapping op het perceel Schaepmanstraat
1, 7586 EX Overdinkel.
Datum bekendmaking 19 juli 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren
van een trainingslocatie ten behoeve van het beoefenen
van de survivalrunsport op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie N, nummer 4532 nabij Smalmaatstraat 42,
7581 HH Losser.
Datum bekendmaking 19 juli 2019.

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 31 juli 2019

Herman Poorthuis voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement Bruegheliaans festijn
in Losser op de volgende dagen en tijden:
- Donderdag 22 augustus 2019 van 17:00 uur tot 00:00 uur;
- Vrijdag 23 augustus 2019 van 10:00 uur tot 01:00 uur;
- Zaterdag 24 augustus 2019 van 10:00 uur tot 01:00 uur;
- Zondag 25 augustus 2019 van 13:00 uur tot 21:00 uur.
Datum bekendmaking 18 juli 2019.

ningenrechter 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.

-

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest en het slopen van de woning op het
perceel Ulenkateweg 20, 7581 KE Losser.
- Verwijderen van asbest op het perceel Hoofdstraat 163,
7586 BP Overdinkel.
- Slopen van zowel een hoofd- alsook bijgebouw met uitzon
dering van de woning scheidende muur op het perceel
Lakerinksweg 5A, 7586 RS Overdinkel.

-

S.V. De Lutte voor het schenken van zwakalcoholhoudende
dranken tijdens het evenement Jubileumfeest 75 jaar S.V.
De Lutte in Sportpark De Stockakker, Pastoor Geerdinkstraat
27, 7587 AP De Lutte op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 30 augustus 2019 van 19:00 uur tot 24:00 uur;
- Zaterdag 31 augustus 2019 van 18:00 uur tot 02:00 uur.
Datum bekendmaking 18 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.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzie-

MELDINGEN

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.

BEKENDMAKINGEN
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Camping Dennenlust V.O.F., Zandhuizerweg 19, 7587 LA De
Lutte voor het ten gehore brengen van live muziek tijdens op
de volgende dagen en tijden:
- Zaterdag 27 juli 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur;
- Zaterdag 3 augustus 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur;
- Zaterdag 10 augustus 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking: 24 juli 2019
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.

