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AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Vergroten van een woning op het perceel Cato Elderinkstraat 20, 7582 ZR Losser.
- Gedeeltelijk herbouwen woning op het perceel Reigerstraat
1, 7581 ST Losser.
- Afwijken van het bestemmingsplan voor het aanleggen van
een inrit op het perceel Beuningerstraat 71, 7588 RG 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.
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 voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een kinderdagverblijf tot vier wooneenheden
op het perceel Kloppenstraat 10A, 7581 ED Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 29 mei 2018.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
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.
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.
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvragen om omgevingsvergunningen niet in behandeling neemt:
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van 21 woningen met bergingen op de onderstaande locaties:
- 13 woningen type “Brunel” gelegen op de locatie Hogenhof, kavels 34 t/m 46 in Losser,
- 4 woningen type “Lavendel” gelegen op de locatie Havezatensingel, kavels 8 t/m 11 in Losser, en
- 4 woningen type “Laurier” gelegen op de locatie Dingshof,
kavels 51 t/m 54 in Losser.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het nieuw
bouwen van een werktuigenberging ter vervanging van de
huidige vervallen berging op het perceel Denekamperstraat 39, 7588 PV Beuningen.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een telecommunicatiemast op een perceel Beverborgs

Woensdag 25 april 2018
weg ongenummerd in Beuningen, kadastraal bekend als
LSR00, sectie D, nummer 4659.
Datum bekendmaking 17 april 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 VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn de volgende vergunningen verleend aan:
-

Mevrouw L.M.C. Schipper-Veldschoten, Lutterstraat 93,
7581 RA Losser voor het houden Vrouw 2018 op zondag 27
mei 2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur aan de Smuddeweg
3, 7581 PN Losser. ¹
Datum bekendmaking 13 april 2018.
Stichting Oldtimershow Losser, de heer R.G. Hoevers, Hannekerveldweg 49, 7581 BD in Losser voor het houden van
het evenement ‘’Oldtimershow 2018’’ bij Werklust in Losser aan de Smuddeweg 3, 7581 PN Losser op 17 juni 2018
van 07.00 uur tot 20.0 uur. ¹
Datum bekendmaking 17 april 2018.

Officiële publicaties
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bedrijfshal met een kantoor op het perceel De Zoeker Esch 1, 7582 CN Losser.
Datum bekendmaking 16 april 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.
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:
•

-

Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de volgende vergunning verleend aan:
- AJc’96, de heer V. Groenewoud, Bookholtlaan 1, 7581 BB
Losser voor het houden van een kansspel in de vorm van
een loterij tijdens het AJc Tournament op 9 juni 2018
Datum bekendmaking 17 april 2018.
Op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Losser is de volgende vergunning verleend
aan:
- Carnavalsvereniging ‘De Grösmeeierkes’, de heer P. Greftenhuis, Hooibeek 8, 7582 BP in Losser voor het innemen
van een standplaats voor de verkoop van 1-jarig perkgoed
op het grasveld bij het Langenkamp, 7581 JE Losser op zaterdag 5 mei van 09.00 uur tot 16.30 uur ¹
Datum bekendmaking 18 april 2018.
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.
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 woning en een bijgebouw op het perceel Enschedesestraat 113, 7582 PM Losser.
Datum bekendmaking 16 april 2018.

•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, en het bouwen woning op het perceel
Hogeboekelweg 4a, 7582 AJ Losser. Het zaaknummer van
de aanvraag is 17Z03688.
Een gefaseerde omgevingsvergunning (fase 1) te verlenen
voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit voor het realiseren
van één (toekomstige) woning op de locatie gelegen op de
hoek van Kopshofweg-Scholtinkstraat in Losser. Deze locatie is kadastraal bekend als LSR00, sectie l, perceel 7652. Het
zaaknummer van de aanvraag is 18Z00108.

Het bovengenoemde ontwerpbesluiten met de bijbehorende
bescheiden liggen met ingang van donderdag 26 april 2018
tot en met woensdag 6 juni 2018 ter inzage in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden van de aanvragen kunnen ook

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
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gemeente@losser.nl
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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

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 25 april 2018

via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (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 straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

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:
Schuttersvereniging Concordia, de heer S. Wilke, Pelikaanstraat
7581 SX Losser om ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens het Schuttersfeest, Gronausestraat
330A, 7585 PE Glane op de volgende dagen en tijden:
- Vrijdag 29 juni 2018 van 20.30 uur tot 01.00 uur;
- Zaterdag 30 juni 2018 van 11.00 uur tot 01.00 uur;
- Zondag 1 juli 2018 van 13.00 uur tot 01.00 uur.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
Gemeente Losser, de heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG
Losser om ontheffing voor het schenken van zwak alcoholische
dranken tijdens de Lintjesregen op donderdag 26 april van
09.30 uur tot 12.30 op de 1e verdieping bij de kantine in het
Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten 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.
VERLEENDE STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,
eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 voor het volgende perceel:
- Snippertweg 23, 7582 PC Losser, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 5627.
Datum bekendmaking 17 april 2018.
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.
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 op het perceel Rhododendronlaan
10, 7587 NL De Lutte.
- Slopen van alle opstallen op het perceel Gronausestraat 7,
7581 CC Losser.
- Slopen van een bijgebouw op het perceel Winkelscholtweg
2, 7587 GC De Lutte.
- Verwijderen van asbest op het perceel Vlasakker 11, 7582
AS Losser.
- Slopen van een schuur op het perceel Hoofdstraat 11, 7586
BK Overdinkel.
- Verwijderen van asbesthoudende dakplaten van een schuur
op het perceel Oranjestraat 26, 7581 EX 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.

BEKENDMAKINGEN
TER INZAGELEGGING ONTWERP-WEGENLEGGER
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat zij een nieuwe ontwerp-wegenlegger hebben opgemaakt.
In deze wegenlegger wordt vastgelegd welke wegen openbaar
zijn en wie de onderhoudsplicht daarvan heeft van alle wegen
buiten de bebouwde kom.
De ontwerp-wegenlegger, inclusief bijbehorende overzichtskaart, ligt voor iedereen ter inzage vanaf 30 april 2018 tot 11
juni 2018 bij de publieksbalie van de gemeente Losser in Kultuurhus ’t Lossers Hoes, Raadhuisplein 1, Losser.
Inzage is mogelijk op de volgende dagen en tijden:
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 tot 17:00 uur;
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur;
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur.
Op woensdag 30 mei 2018 is er bij de afdeling Openbare Werken iemand aanwezig, tussen 08:30 en 13:30 uur, om een toelichting op de ontwerp-wegenlegger te geven. U kunt hiervoor
een afspraak maken met de heer E.H.M. Steijns, tel.: 053 53 77
426, email: e.steijns@losser.nl .
Eventuele zienswijzen tegen de ontwerp-wegenlegger kunnen
schriftelijk bij het college worden ingediend. De ingediende
zienswijzen worden bij de ontwerp-wegenlegger voor iedereen
ter inzage gelegd. Eveneens bestaat de mogelijkheid om mondeling een zienswijze tegen de ontwerp-wegenlegger in te dienen. Deze zienswijze zal in een verslag worden opgenomen en
bij het ontwerp ter inzage worden gelegd.

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

