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OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD DINSDAG 6 FEBRUARI 2017
Op dinsdag 6 februari a.s. vindt de volgende raadsvergadering
plaats in Het Trefhuus te Overdinkel. Aanvang 19.30 uur
De agenda ziet er als volgt uit.
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst van de vergadering van 19 december
2017
4. Ingekomen stukken
Hamerstukken
5. Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied, landgoed Teussink
Toelichting: De huidige bestemming agrarisch bedrijf wordt
gewijzigd. Het Perceel wordt gesaneerd en krijgt een woonfunctie in combinatie met landschapsverbetering.
Bespreekstukken
6. Doorontwikkeling Planning en Controlcyclus
Toelichting: Het hele (interne) proces rondom het tot stand
brengen van begroting en verantwoording is tegen het licht
gehouden. Een aantal verbeteringen wordt voorgesteld.
7. Sluiting
De raadsvergadering is gericht op besluitvorming. De raadsleden debatteren over de bespreekstukken, niet over het
hamerstuk. Het is niet mogelijk om op de punten die op de
agenda van de raadsvergadering staan in te spreken.
Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de
verschillende vergaderstukken. Dit bij het onderdeel Bestuur.
De raadsvergadering op 6 februari is de laatste raads- en commissievergadering van de gemeente in het Trefhuus in Overdinkel. Vanaf
7 februari wordt er weer vergadert in het (intern verbouwde)
gemeentehuis.

Live-uitzending
vergaderingen
De raads- en commissievergaderingen zijn live (audio) te volgen op de
website van de gemeente: www.losser.nl

Met de raad in gesprek
De gemeenteraad van de Losser wil graag weten wat er in
Losser leeft. Eén van de manieren om te weten te komen wat
u als inwoner bezig houdt is, dat u ze dat vertelt. Hiervoor biedt
de gemeenteraad u een nieuwe vorm van inspraak; 'In gesprek
met de raad'.
Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u in gesprek
gaan met de raad over allerlei onderwerpen die gemeente
aangaan, zo lang ze maar over het algemeen belang van Losser
gaan. De raad kan zo gebruik maken van deskundigheid van
inwoners, hen meenemen in het proces en draagvlak creëren
voor het beleid.
U kunt niet in gesprek met de raad over
• een persoonlijk belang
• een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of
beroep op de rechter open¬staat of heeft opengestaan
• indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend
U bent op 6 februari van harte welkom voorafgaande aan de
raadsvergadering vanaf 19.00 uur in Het Trefhuus te Overdinkel.
Koffie/thee staat klaar.

Woensdag 31 januari 2018

GEMEENTERAADSVERKIEZING EN
RAADGEVEND
REFERENDUM
De Burgemeester van Losser maakt het volgende bekend:
Dag van de verkiezing
Op woensdag 21 maart 2018, van 07.30 uur tot 21.00 uur
kunt u stemmen. U kunt uw stem uitbrengen voor de
gemeenteraadsverkiezing Losser en voor het raadgevend
referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).
Kiesgerechtigdheid gemeenteraadsverkiezing
Om een stem uit te mogen brengen bij een gemeenteraadsverkiezing moet u:
• 18 jaar of ouder zijn;
• beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
• EU-onderdaan zijn;
Bent u een niet EU-onderdaan dan moet u minimaal 5 jaar
legaal in Nederland verblijven;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
• op 5 februari 2018 ingezetene zijn in de Basisregistratie
Personen van de gemeente Losser.
Kiesgerechtigdheid raadgevend referendum
Om een stem uit te mogen brengen bij het raadgevend
referendum moet u:
• beschikken over de Nederlandse nationaliteit;
• 18 jaar of ouder zijn;
• niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.
Wilt u meer informatie over uw kiesgerechtigdheid? Neem
contact op met de afdeling Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis door te bellen naar 14 053.
Stemmen in een willekeurig stembureau
U bepaalt zelf in welk stembureau u in Losser stemt. U ontvangt voor deze verkiezingen een stempas met vermelding
van een stembureau. Dit stembureau is het bureau waar u
door de gemeente Losser bent ingedeeld en is waarschijnlijk
ook het dichtstbijzijnde. U bent hieraan niet gebonden.
Om uw stem op 21 maart 2018 uit te kunnen brengen, moet
u in het bezit zijn van een stempas en een identiteitsbewijs!
Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn op
de dag van de verkiezing.
Stempassen
U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 maart 2018. Als u dan nog
geen stempas heeft ontvangen of u bent uw stempas kwijtgeraakt dan kunt u een vervangende stempas aanvragen.
U vraagt digitaal een vervangende stempas aan op
www.Losser.nl/verkiezingen tot vrijdag 16 maart 2018 12.00
uur.
U kunt ook persoonlijk op het gemeentehuis bij de afdeling
Publieksdienstverlenging een vervangende stempas
aanvragen. Dit kan tot 20 maart 2018, 12.00 uur. U hoeft
hiervoor geen afspraak te maken en dit kan tijdens de
openingstijden van de Publieksbalie.
Stemmen bij volmacht / iemand anders gaat voor u
stemmen
Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een
andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig
met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan
2 volmachten aannemen.
U kunt uw stem bij volmacht laten uitbrengen op 2 manieren:

Officiële publicaties

1. Onderhandse volmacht
• Bij een onderhandse volmacht is tussenkomst van de
gemeente niet nodig.
• Machtigen op deze manier kan alleen aan iemand die
in het bezit is van een stempas en in Losser woont.
• Machtigen doet u door de verklaring op de achterzijde van de stempas in te vullen en te ondertekenen
en deze aan uw gemachtigde te overhandigen. Uw
gemachtigde moet het volmachtbewijs zelf ook
ondertekenen. Deze overdracht is mogelijk tot en
met de dag van de verkiezing. Vergeet niet om bij uw
stempas een kopie van uw identiteitsbewijs aan de
gemachtigde mee te geven.
2. Schriftelijke volmacht
• Als u nog niet in het bezit bent van een stempas kunt
u tot 16 maart 2018 een schriftelijke volmacht
aanvragen. U kunt het formulier downloaden op
www.Losser.nl/verkiezingen. Ook kunt u hiervoor een
formulier afhalen bij afdeling Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak
te maken.
Stemmen met een kiezerspas / u wilt gaan stemmen in
een andere gemeente (alleen voor het referendum)
Wilt u voor het referendum in een andere gemeente
stemmen dan heeft u een kiezerspas nodig. Een kiezerspas
vraagt u digitaal aan op www.Losser.nl/verkiezingen, dit kan
tot vrijdag 16 maart 2018. U kunt ook persoonlijk in het
gemeentehuis uw stempas omwisselen voor een kiezerspas.
Hiervoor heeft u geen afspraak nodig. Het persoonlijk
omwisselen van de stempas in een kiezerspas kan tot
uiterlijk dinsdag 20 maart 2018, 12.00 uur.
Let op: voor de gemeenteraadsverkiezing is het niet mogelijk om in een andere gemeente uw stem uit te brengen.
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
In Losser zijn de meeste stembureaus, voor wat betreft de
toegankelijkheid en bereikbaarheid, geschikt voor gehandicapten. Optimaal aangepast zijn de volgende stembureaus:
002 KBS De Verrekijker, ingang Markeweg Losser;
005 Maartens-Stede, Vicarystraat 1 Losser;
007 Woonzorgcentrum De Driehoek, Hoofdstraat 59 d,
ingang Kerkhofweg Overdinkel;

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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008 Tiekerhook, Schaepmanstraat 1Overdinkel;
011 Erve Boerrichter, Plechelmusstraat 14 De Lutte.
Nieuw stembureau
Met de verkiezingen op 21 maart 2018 kunt u stemmen
op de basisschool De Saller. U vindt dit stembureau aan de
Keizerskroon 7 in Losser. Dit stembureau vervangt De
Muchte. U kunt niet meer stemmen in De Muchte.
Informatie
Op onze website www.Losser.nl/verkiezingen kunt u
meer informatie vinden over de verkiezingen. Wilt u
iemand spreken? U belt ons op telefoonnummer 14 053.
Ons bezoekadres is: Raadhuisplein 1, Losser.
De afdeling Publieksdienstverlening is op afspraak
geopend op:
Maandag: 13.00 - 16.30 uur
Dinsdag:
09.00 - 12.30 uur
Woensdag: 13.00 - 16.30 uur
Donderdag: 09.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag:
09.00 - 12.30 uur
Losser, 31 januari 2018
Burgemeester J.P. Gebben

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
21 MAART 2018
Centraal stembureau
De voorzitter van het centraal stembureau Losser maakt
het volgende bekend:
Voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 is er
op vrijdag 9 februari 2018 om 16.00 uur een openbare
vergadering van het centraal stembureau. De vergadering
vindt plaats in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1.
In deze vergadering wordt besloten over:
• de geldigheid van de kandidatenlijsten;
• handhaving van daarop voorkomende kandidaten;
• handhaving van de geplaatste aanduiding;
• nummering van de kandidatenlijsten;
De kandidatenlijsten met toegekende lijstnummers worden
na 9 februari 2018 ter inzage gelegd bij de afdeling Publieksdienstverlening in het gemeentehuis, Raadhuisplein .
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
met de afdeling Publieksdienstverlening op telefoonnummer 14 053.

Losser, 31 januari 2018
Burgemeester J.P. Gebben

OPENBARE RECEPTIE BURGEMEESTER CIA KROON
7 FEBRUARI
Op woensdag 7 februari wordt mevrouw Cia Kroon geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van onze gemeente.
Van 17.30 uur tot 19.00 uur is er gelegenheid voor inwoners
om kennis te maken met de nieuwe burgemeester en haar
partner in het gemeentehuis

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
SLUITING AFVALBRENGPUNT
Het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg 10 heeft zaterdag
10 februari aangepaste openingsuren: van 9.00 – 12.00 uur.
(2 uur eerder dicht). Dit in verband met de Carnaval.

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.

MELDINGEN

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van drie bomen op het perceel Gronausestraat 309,
7581 CV Losser.
- Verlengen van een tijdelijke vergunning voor een zorgwoning op het perceel Rondweg 44, 7581 KB Losser.
- Bouwen van een bedrijfshal met kantoor op een perceel
kadastraal bekend LSR00, sectie I, nummer 9123 nabij
Leusinkweg 12, 7582 CM Losser.
- Aanbouwen van een kantoorruimte behorende bij appartementencomplex ’t Zijland op het perceel Braakstraat 2-26,
7581 EZ Losser.
- Bouwen van een nieuwe werktuigenberging ter vervanging
van de huidige vervallen berging op het perceel Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen.
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.

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 kappen van
een es op het perceel Markeweg 34, 7582 BD Losser.
Datum bekendmaking 23 januari 2018.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
4 eiken op het perceel Kremersveenweg 14, 7585 PP Glane.
Datum bekendmaking 23 januari 2018.
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
twee eiken en een berk op het perceel Snippertweg 10, 7582
PC Losser.
Datum bekendmaking 23 januari 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn de volgende ontheffingen verleend van het verbod gesteld
in artikel 10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer:
- Het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve
van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2018,
2019 en 2020 op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie
D, nummer 5294 nabij Belvedereweg 8, 7587 LV De Lutte.
Datum bekendmaking 17 januari 2018.

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Beuningerstraat
71, 7588 RG Beuningen.
- Gedeeltelijk slopen van een ontmoetingscentrum op het
perceel Rondweg 63, 7581 KA Losser.
- Slopen van het dak van een ligboxenstal op het perceel
Rotermansweg 4, 7586 RZ Overdinkel.
- Verwijderen van asbest van daken op de percelen Hofkamp
18 en 20, 7582 GA Losser.
- Slopen van een paardenstal op het perceel Ruhenbergerweg
8, 7586 RG Overdinkel.
- Verwijderen van asbest op het perceel Punthuizerweg 21,
7588 PE Beuningen.
- Slopen van drie bijgebouwen op het perceel Beuningerveldweg 2, 7588 RJ Beuningen.
- Verwijderen van asbest op het perceel G J ter Kuilestraat 16,
7582 ZT Losser.
- Verwijderen van asbest uit een dakbeschot van een woonboerderij op het perceel Hanhofweg 25, 7587 LK 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
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
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Landgoed ’t Borghuis, Oldenzaalsestraat 135B, 7581 PZ Losser.
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.

KENNISGEVING ONTWERPBELSUIT UITGEBREIDE
VOORBEREIDINGSPROCEDURE PLAATSINGSPLAN
VERZAMELCONTAINERS.
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij op grond van de Afvalstoffenverordening voornemens is om vast te stellen:
- Het ontwerp Plaatsingsplan Verzamelcontainers voor huishoudelijk restafval, verpakkingsglas, textiel en verpakkingsmateriaal.

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:
-

- Het verbranden van takken en snoeihout in de jaren
2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 in de periode van
1 november tot en met 30 april op een perceel kadastraal
bekend LSR00, sectie H, nummer 1405 nabij Honingloweg 22,
7581 PK Losser.
Datum bekendmaking 23 januari 2018.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum
bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bijgebouw op de locatie, Teylersstraat 4, 7581 AH
Losser. De aanvraag heeft zaaknummer “17Z02004”.

De bovengenoemde ontwerpbesluiten met de bijbehorende
bescheiden liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018
tot en met woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Zienswijzen
Tegen het bovengenoemde voornemen kan (zowel mondeling
als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden ingediend
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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.
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) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling
Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

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:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een machineberging en het uitbreiden van een
ligboxenstal op het perceel Punthuizerweg 19, 7588 PE
Beuningen.

De bovengenoemde ontwerpbesluiten met de bijbehorende
bescheiden liggen met ingang van donderdag 1 februari 2018
tot en met woensdag 14 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser.

Zienswijzen
Tegen het bovengenoemde voornemen kan (zowel mondeling
als schriftelijk) door een ieder 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.
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) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling
Openbare Werken. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

NIEUW TRACÉ LAGA-FIETSPAD
Voorkeur Glane
De inwoners van Glane zijn per brief van 15 december 2017
uitgenodigd om een voorkeur uit te spreken voor het nieuwe
tracé van het te verleggen LAGA-fietspad ter hoogte van de
kern Glane. De verlegging is nodig in verband met de plannen
rond de herinrichting van de Dinkel. Op de informatieavond op
15 januari 2018, waarvoor alle inwoners waren uitgenodigd,
zijn de twee mogelijke tracévarianten toegelicht. Met een brief
van 15 januari is aan elk woonadres binnen het postcodegebied Glane een stemformulier met achtergrondinformatie
toegezonden. Per woonadres kon de voorkeur kenbaar

gemaakt worden door het ingevulde stemformulier in de meegezonden antwoordenveloppe op te sturen aan de gemeente.
Alle vóór 24 januari 2018 om 12:00 uur terugontvangen
formuleren tellen mee om de voorkeur van Glane te bepalen.
Na het sluiten van de stemronde zijn de tijdig ontvangen
stemmen, in aanwezigheid van een delegatie van de interimdorpsraad Glane, geteld. Hieronder de uitslag.
Totaal binnen de stemperiode ontvangen
stemmen
Aantal stemmen vóór Tracévariant I
(tussen dorp en Dinkel)
Antal stemmen vóór Tracévariant II
(vanuit dorp aan overzijde Dinkel)

36
8
28

Na sluiting van de stemronde zijn er nog een aantal stemmen
ontvangen. Zoals vooraf kenbaar is gemaakt telden deze stemmen niet mee in uitslag. Ter geruststelling en voor de volledigheid: de te late stemmen lieten het zelfde beeld zien als de
uitslag.
Met de stemming heeft Glane een duidelijke voorkeur voor
Tracévariant II (pad aan overzijde Dinkel) uitgesproken. Die
variant zal daarom worden opgenomen in de plannen voor de
verdere herinrichting van de Dinkel. Daarbij bestaat nog wel
de mogelijkheid dat de plannen in een vervolgfase alsnog
aangepast moeten worden, als gevolg van de bestemmingsplanprocedure die nog doorlopen moet worden.
Inwoners en interim-dorpsraad van Glane bedankt voor de
getoonde betrokkenheid, het kenbaar maken van uw voorkeur
en de gastvrije ontvangst in dorpshuis De Glaan.
Gemeentebestuur Losser

