
• Donderdag, vanaf 08:30 uur tot 18:00 uur; 
• Vrijdag, vanaf 08:30 uur tot 17:00 uur. 
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u daarte-
gen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale 
bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van ver-
zending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaar-
schrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, 
postbus 90, (7580 AB) Losser. 
 

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BEUNINGEN,  
PASTOOR BOLSCHERSTRAAT” 
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de 
gemeenteraad op 20 december 2022 het  bestemmingsplan 
“Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” ongewijzigd heeft vastge-
steld. Het vastgestelde bestemmingsplan met ID nummer 
NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0401 ligt met ingang van don-
derdag 12 januari 2023 gedurende 6 weken voor iedereen ter 
inzage. 
 
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” 
voorziet op gronden gelegen aan het einde van de Pastoor     
Bolscherstraat in Beuningen in de bouw van twee vrijstaande 
doelgroeponafhankelijke woningen. Bij het vaststellen van het 
plan zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp             
bestemmingsplan opgenomen. 
 
Inzien bestemmingsplan 
Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van          
donderdag 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 tijdens 
de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het        
gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en 
de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 
 
Beroep 
Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter inzage 
legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digitaal Loket 
van de Raad van State. 
 
Inwerkingtreding 
Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang met 
een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling           
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook online 
via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
 
Losser, 11 januari 2023 
 
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BEUNINGEN,  
WONINGBOUW ACHTER BEUNINGERSTRAAT 71” 
Burgemeester en wethouders van Losser maken bekend dat de 
gemeenteraad op 20 december 2022 het  bestemmingsplan 
“Beuningen, woningbouw achter Beuningerstraat 71” ongewij-
zigd heeft vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met 
ID nummer NL.IMRO.0168.00BP0012PH01-0401 ligt met ingang 
van donderdag 12 januari 2023 gedurende 6 weken voor ieder-
een ter inzage. 
 
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw achter Beu-
ningerstraat 71” voorziet in de bouw van zes twee-onder-een-
kapwoningen voor starters op een perceel achter restaurant ’t 
Sterrebos aan de Beuningerstraat 71 in Beuningen. Bij het vast-
stellen van het plan zijn geen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp bestemmingsplan opgenomen. 
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NIEUWE OPENINGSTIJDEN 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten een parkeerplaats ter hoogte van de Enschedese-
straat 79 in Losser in te richten als een invalidenparkeerplaats 
voor een individuele gebruiker. Hiervoor is een verkeersbesluit 
genomen dat op woensdag 11 januari bekend wordt gemaakt 
in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakin-
gen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 11 januari ook voor een periode 
van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Losser.  
Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is open-
gesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de volgende 
dagen en tijden: 
• Maandag tot en met woensdag, vanaf 08:30 uur tot  

17:00 uur; 

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 
 
Alleen op afspraak 
U kunt alleen op afspraak komen. U maakt een afspraak via 
www.losser.nl of belt (053) 537 7444. 
Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-Kaart) kunnen in-
woners van de gemeente Losser ook bij de publieksbalie  
in Enschede terecht. 
 
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser 
De openingstijden van de publieksbalie zijn  
Maandag           08.45 - 16.30 uur  
Woensdag         08.45  - 16.30 uur 
 
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/ 
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes 
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u      
uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het        
in Enschede op.   
 
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 gemeen-
tenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en -
 op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen  

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
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Inzien bestemmingsplan 
Het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van don-
derdag 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 tijdens de 
openingstijden worden ingezien bij de receptie van het ge-
meentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de 
bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op www.ruimte-
lijkeplannen.nl  worden bekeken. 
 
Beroep 
Een belanghebbende kan gedurende de periode van ter in-
zage legging tegen dit besluit per brief  beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Dit kan ook online via het Digi-
taal Loket van de Raad van State. 
 
Inwerkingtreding 
Het vaststellingsbesluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen die termijn in samenhang 
met een ingesteld beroep een afzonderlijk verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan ook 
online via het Digitaal Loket van de Raad van State. In dat geval 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is be-
slist. 
 
Losser, 11 januari 2023 
 
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “OVERDINKEL 2014,  
PARTIËLE HERZIENING SCHOOLSTRAAT ONG.” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 12 januari 2023 ge-
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durende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan “Overdinkel 2014, partiële herziening School-
straat ong.” met ID nummer NL.IMRO.0168. 
01BP0010PH06-0301. 
  
Omschrijving plan 
Met het bestemmingsplan wordt het mogelijk om op een on-
bebouwd perceel langs de Schoolstraat in Overdinkel (achter 
de bebouwing aan de Hoofdstraat 207) vier doelgroeponafhan-
kelijke woningen te  bouwen. Als gevolg van deze ontwikkeling 
moet de openbare ruimte ter hoogte van het plangebied  her-
ingericht worden. 
 
Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
12 januari 2023 tot en met 22 februari 2023 tijdens de ope-
ningstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeen-
tehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de 
bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op www.ruimtelij-
keplannen.nl  worden bekeken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-
bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ge-
richt 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 gemeente-
huis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444. 
 
Losser, 11 januari 2023 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN 
INGEDIEND VOOR HET:  
- Plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de  

woning op het perceel Heidehof 12, 7581 VK Losser,  
zaaknummer 22Z02891. 

- Realiseren van een bed and breakfast in een bestaande  
bijgebouw op het perceel Dorpstraat 49, 7587 AB de Lutte, 
zaaknummer 22Z02892. 

- Bouwen van een carport en een berging op het perceel  
Gronausestraat 72, 7581 CH Losser, zaaknummer 22Z02893. 

- Bouwen van een monomestvergister op het perceel Los- 
sersedijk 36, 7587 RD de Lutte, zaaknummer 22Z02899. 

- Bouwen van 7 rijwoningen op een perceel kadastraal  
bekend LSR00, sectie K, nummer 6750 aan de Eepschoer in  
Overdinkel, zaaknummer 22Z02919. 

- Bouwen van een garage op het perceel Oldenzaalsestraat  
91A, 7581 AT Losser, zaaknummer 22Z02921. 

- Bouwen van een woning op het perceel Holtweg 9, 7588  
PC Beuningen, zaaknummer 22Z02976. 

- Bouwen van 3 bedrijfsgebouwen (receptiegebouw met  
wellness, linnenopslag/fietsenstalling/kantine/berging, in 
door speelhal) op het perceel Kampbrugweg 3, 7588 RK  
Beuningen, zaaknummer 22Z02978. 

- Bouwen van 18 buitenbergingen op het perceel Kamp- 
brugweg 13, 7588 RK Beuningen, zaaknummer 22Z02979. 

- Bouwen van een woning op het perceel Denekamperdijk 
55, 7581 PX Losser, zaaknummer 22Z02980. 

- Bouwen van een woning op het perceel Daminksweg 1, 
7587 NK de Lutte, zaaknummer 22Z02982. 

- Bouwen van een bedrijfshal (wijziging vergunning) op het  
perceel Broekhoekweg 20, 7582 PT Losser, zaaknummer  
22Z02983. 

- Bouwen van een overkapping, de opbouw van een verdie- 
ping en zolder inclusief dakkapellen op het perceel Havik- 
straat 5, 7581 EG Losser, zaaknummer 22Z02984. 

- Kappen van diverse bomen en het uitdunnen van houtwal- 
len op het perceel Ravenhorsterweg 3A, 7581 PB Losser,  
zaaknummer 22Z02987. 

- Plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van een wo- 
ning op het perceel Enschedesestraat 50A, 7582 PN Losser,  
zaaknummer 22Z02995. 

- Kappen van 13 bomen op het perceel Oude Postweg 5, 
7587 LZ de Lutte, zaaknummer 22Z02999. 

- Bouwen van een opbouw op de uitbouw achter de woning 
op het perceel Hoofdstraat 239, 7586 BR Overdinkel, zaak 
nummer 23Z00007. 

- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend  
sectie K, nummer 6750, Mös in Overdinkel, zaaknummer  
23Z00019. 

- Intern verbouwen van een woning op het perceel Snippert- 
weg 12, 7582 PC Losser, zaaknummer 23Z00030. 

- Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Glanerbrugstraat  
43, 7585 PK Glane, zaaknummer 23Z000031. 

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. 
 
AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN APV EN  
BIJZONDERE WETTEN 
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning aangevraagd voor:  
- Het houden van het evenement Jeugdgala op 3 februari 

2023 van 18.30 uur tot 21.30 uur in Sporthal De Fakkel, Gro- 
nausestraat 107, 7581 CE Losser, zaaknummer 22Z02886. 

Datum binnenkomst: 13 december 2022. 
 
- Het houden van het evenement Sterrengala op 4 februari  

2023 van 18.45 uur tot 5 februari 2023 02.00 uur in Sporthal  
De Fakkel, Gronausestraat 107, 7581 CE Losser, zaaknum- 
mer 22Z02885. 

Datum binnenkomst: 13 december 2022. 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
 

APV EN BIJZONDERE WETTEN  
Op grond van artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verorde-
ning zijn de volgende dagen aangewezen als collectieve festi-
viteiten in het jaar 2023. Tijdens deze festiviteiten kan een 
horecabedrijf meer muziekgeluid produceren dan normaal: 
- Gehele gemeente Losser (inclusief kernen): 

- Carnaval: vrijdag 17 februari 2023 t/m dinsdag   
21 februari 2023; 

- Oud & Nieuw: zondag 31 december 2023. 
- Koningsdag: donderdag 27 april 2023. 

- Dorp Losser: 
- Bruegheliaans Festijn: vrijdag 1 september 2023  

t/m zondag 3 september 2023. 
- Dorp de Lutte: 

- Hellehondsdagen: vrijdag 14 juli 2023 t/m zondag  
16 juli 2023. 

Datum bekendmaking 3 januari 2023. 
 
Op grond van artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning verleend voor: 
- Het houden van een collecte in de periode van 28 augustus  

2023 tot en met 2 september 2023 (week 35) in de dorpen  
Losser, Glane en Overdinkel door de EHBO afdeling Losser, 
zaaknummer 22Z02955. 

Datum bekendmaking 29 december 2022. 
 
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekend-
making een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van 
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burge-
meester, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzie-
ningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-
recht, 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 op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie Q, nummer 1943 met het conceptadres Tiekenveen-
weg 14 in Overdinkel, zaaknummer 22Z02558. 

Datum bekendmaking 22 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 

van een conifeer op het perceel Gildehauserweg 9,  7581  
PE Losser, zaaknummer 22Z02860. 

Datum bekendmaking 27 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  

van zonnepanelen op het perceel Goormatenweg 47, 7586  
RV Overdinkel, zaaknummer 22Z02186. 

Datum bekendmaking 27 december 2022. 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  
van een dakkapel op de achterzijde van de woning op het  
perceel Tjaskermolen 52, 7587 RM de Lutte, zaaknummer  
22Z02671. 

Datum bekendmaking 27 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen 

van een hoofdverdeelstation op het perceel Smitsbreeweg  
11 TR in Losser, zaaknummer 22Z02581. 

Datum bekendmaking 29 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou- 

wen van dorpshuis “de Glaan” op het perceel Gronause- 
straat 330A, 7585 PE Glane, zaaknummer 22Z02463. 

Datum bekendmaking 29 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden 

van een woning op het perceel het Egbertink 122, 7582 DH 
Losser, zaaknummer 22Z02500. 

Datum bekendmaking 30 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een 2de bedrijfswoning op het perceel Hengelerheur- 
neweg 2, 7587 PS de Lutte, zaaknummer 22Z02321. 

Datum bekendmaking 2 januari 2023. 
 
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 voorzie-
ningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-
recht, 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.  

STOOKONTHEFFING 
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 het stook-
seizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar 
2022/2023 voor de volgende percelen: 
 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Beuningerstraat 8, 7587 LD de Lutte, kadastraal bekend 

LSR00, sectie D, nummer 4522, zaaknummer 22Z02997. 
Datum bekendmaking 30 december 2022. 
 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het stook-
seizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 2022/ 
2023 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in het jaar 
2023, voor het volgende perceel: 
- Ruhenbergerweg 12, 7586 RE Overdinkel, kadastraal bekend 

LSR00, sectie Q, nummer 1350, zaaknummer 22Z02851. 
Datum bekendmaking 22 december 2022. 
 
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekend-
making een bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzie-
ningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-
recht, 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 asbesthoudend materiaal (platen) op het 

perceel Beuningerstraat 17, 7587 LC de Lutte, zaaknummer 
22Z02859. 

- Slopen van een woning op het perceel Daminksweg 1, 7587 
NK de Lutte, zaaknummer 22Z02975. 

 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of be-
roep 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.
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