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Woensdag 4 september 2019
raadsvergadering wordt gehouden in ’t Lossers Hoes en begint
om 19.00 uur. Iedereen is welkom.
De agendapunten voor de raadsvergadering zijn o.a.:
- Nota Bodemkwaliteit
- Bestemmingsplan Austweg-Peulkespad de Lutte
- Bestemmingsplan en grondexploitatie Invalsweg naast 8a
Overdinkel
- Bestemmingsplan Oude Dijk 57 Beuningen
- Partiële herziening bestemmingsplan landgoed De Ulenkotte
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.

Live-uitzending vergaderingen

Officiële publicaties

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van
welke ter inzage liggen.

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

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.
FRACTIEVERGADERINGEN
De verschillende fracties (politieke partijen) bereiden zich in de
week voor de raadsvergadering van 17 september voor op
deze vergadering. De meeste fracties op dinsdag 10 september, vanaf 19.30 uur en in ’t Lossers Hoes. Ze doen dat tijdens
de zogenaamde fractievergaderingen.
Als u vragen, standpunten of opmerkingen heeft over zaken
die de gemeenteraad aangaan en u vindt dat de fracties dit
moeten weten dan kunt u deze bijeenkomsten bezoeken. Dit
moet wel op afspraak. U kunt hiervoor de fractievoorzitters telefonisch benaderen:
LIFESTYLE-AVOND 30 SEPTEMBER
In 2019 is het 100-Jaar geleden dat het actieve kiesrecht voor
vrouwen in Nederland is ingevoerd. De gemeenteraad van Losser organiseert diverse bijeenkomsten om dit te vieren.
Op maandag 30 september organiseren de vrouwelijke raadsen commissieleden een lifestyle avond voor inwoonsters van
de gemeente Losser. Dit vanaf 19.00 uur bij de Oude Apotheek in Losser.
Een leuke en boeiende avond van, voor en door Losserse vrouwen. Beautytips, actuele mode, kleur/stijladvies en gezondheid/voedingsadviezen zullen aan bod komen. De volgende
ondernemers werken mee: Wigger-Mode (damesmode), GoBeauty (make-up), Marjon Boermans (voeding), Ingeborg Buld
(kleur) en Sophie Bik (fotografie). Natuurlijk mag een hapje en
drankje niet ontbreken. De vrouwelijke raads- en commissieleden en de burgemeester zullen zich op een ludieke wijze voorstellen.
De leden van de gemeenteraad vinden het belangrijk om met
vrouwen in gesprek te gaan. Zij kijken wellicht anders naar beslissingen en hebben andere invalshoeken. In wat voor een gemeente wil jij wonen, werken, winkelen en leven?
De toegang is gratis. Geef je op via griffie@losser.nl Het aantal
plaatsen is beperkt. De avond is voor Ladies Only. Dit mag je
niet missen.
De gemeenteraad van Losser

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD 17 SEPTEMBER
Op dinsdag 17 september vergadert de gemeenteraad. De

Burgerforum
CDA
VVD
D66
PvdA

Lies ter Haar
Ellen Visschedijk
Harry Heegen
Ronald Ringenoldus
Jimme Nordkam

06-13052895
06-81454379
06-48136488
06-53794680
06-28622351

Uiteraard kunt u zich ook rechtstreeks wenden tot een raadslid
dat u kent.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Verbouwen en uitbreiden van een voormalige boerderij op
het perceel Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel.
- Kappen van een eikenboom op het perceel Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen.
- Vervangen van handelsreclame op het perceel Dorpstraat
1A, 7587 AA De Lutte.
- Vervangen van handelsreclame op het perceel Hoofdstraat
142, 7586 BV Overdinkel.

Rectificatie:
-

Verbouwen van een deel van een bestaand bedrijfsgebouw
tot een boerderij-appartement aan de Enschedesestraat 73,
7582PL Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.

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

