
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten een parkeerplaats ter hoogte van de Scholtinkstraat 
59 in Losser in te richten als een invalidenparkeerplaats               
voor een individuele gebruiker. Hiervoor is een verkeersbesluit          
genomen dat op woensdag 7 december bekend wordt               
gemaakt in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekend 
makingen.nl). 
Het besluit ligt met ingang van 7 december ook voor een peri-
ode 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; 
• 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. 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Verduurzamen en uitbreiden van een woning op het per- 

ceel Markedal 1, 7582 BR Losser, zaaknummer 22Z02736. 
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend  

LSR00, sectie H, nummer 10554 met het conceptadres Box- 
bergen 5 in Losser, zaaknummer 22Z02765. 

- Plaatsen van gevelreclame en het vervangen van een  
bovenlicht voor een luchtrooster ten behoeve van de lucht 
afvoer op het perceel De Brink 12, 7581 JA Losser, zaaknum- 
mer 22Z02779. 
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VERGADERING GEMEENTERAAD 20 DECEMBER 2022  

Op dinsdag 20 december wordt er een (besluitvormende) 
raadsvergadering gehouden.  
 
De vergadering vindt plaats in ’t Lossers Hoes, Raadshuisplein 
1 te Losser en begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om de vergadering digitaal of vanaf de publieke 
tribune bij te wonen. 
 
Op de website van de gemeente www.losser.nl/bestuur/ge-
meenteraad vindt u de verschillende vergaderstukken en link 
naar de livestream.  
 
Agenda: 
1. Opening  
2. Vaststelling agenda  
3. In memoriam dhr. J.H.H. (Henk) Filipsen  
4. Vaststelling verslag besluitvormende vergadering  

15-11-2022  
5.  Ingekomen stukken  
 
Hamerstukken  
 
6. Vaststellen bestemmingsplan "Beuningen, Pastoor  

Bolscherstraat"  
7. Vaststellen bestemmingsplan “Beuningen, woningbouw  

achter Beuningerstraat 71”  
8. Gemeentelijke Rioleringsplan en Hemelwaterverordening  
9. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  
10. Actualiseren verordeningenbestand  
 
Bespreekstukken  
 
11. Subsidieregelingen isolatie voor woningen  

a. Subsidieverordening voor isolatie van slecht geïso- 
leerde woningen in het lagere prijssegment 

b. Subsidieverordening voor isolatie van eigen wonin- 
gen  

12. Verordening op de behandeling bezwaarschriften Losser  
2023  

13. Tussentijdse rapportage 2022  
14. Belastingverordeningen 2023  

a. Begraafrechten 2023  
b. Forensenbelasting 2023  
d. Legesverordening 2023 (inclusief tarieventabel)  
e. Marktgeld 2023  
f. Onroerendezaakbelastingen 2023  
g. Afvalstoffenheffing 2023  
h. Rioolheffing 2023  
i. Toeristenbelasting 2023  
j. Kwijtscheldingsregeling 2023  

 
Overig  
 
15. Sluiting  

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  

www.losser.nl

VERKEERSMAATREGEL

OPENBARE VERGADERINGEN 

AANVRAGEN OM VERGUNNING 

Wij houden rekening met ieders gezondheid en schudden daarom geen handen tijdens de nieuwjaarsreceptie.



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 Dinkelcross op 26 februari 

2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur. Start- en finish bij ’t Zaand- 
hoes, Grensweg 6, 7581 PH Losser, zaaknummer 22Z02740. 

Datum binnenkomst 2 december 2022. 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
 
VERLENGEN BESLISTERMIJN  
Het college van burgemeester en wethouders van de ge-
meente 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 om omgevingsvergunning voor het aanleg- 

gen van een poel op het perceel Imenhofweg 6A, 7582 PJ  
Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 6 februari  
2023, zaaknummer 22Z02453. 

Datum bekendmaking 2 december 2022. 
 
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 be-
kendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het be-
sluit. 

 
APV EN BIJZONDERE WETTEN  
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning verleend voor: ¹ 
 
RECTIFICATIE (gewijzigde tijden) 
- Het houden van het evenement Kerstmarkt Overdinkel op 

11 december 2022 van 14:00 uur tot 18:00 uur op het  
Dorpsplein en naastgelegen parkeerplaats in Overdinkel,  
zaaknummer 22Z02346. 

Datum bekendmaking 2 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 weigeren voor het kappen 

van 1 berkenboom op het perceel Scholtinkstraat 7, 7581 
GG Losser, zaaknummer 22Z02673. 

Datum bekendmaking 2 december 2022. 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 

van 2 populieren op het perceel Elferinksweg 1, 7586 BM 
Overdinkel, zaaknummer 22Z02675. 

Datum bekendmaking 2 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kandela- 

beren van een populier op het perceel Oldenzaalsestraat 
109, 7581 PZ Losser, zaaknummer 22Z02696. 

Datum bekendmaking 2 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, 
sectie K, nummer 6743, concept-adres Mös 8 in Overdinkel, 
zaaknummer 22Z02135. 

Datum bekendmaking 5 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen 

van een nieuwe weg op het perceel Glanerbrugstraat 47, 
7585 PK Glane, zaaknummer 22Z02314. 

Datum bekendmaking 5 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen 

van een overkapping ten behoeve van snelladers die be- 
stemd zijn voor elektrische voertuigen, een outdoor led- 
scherm, een trafo en een technische zone nabij het perceel  
De Poppe 6, 7587 GA de Lutte, zaaknummer 22Z01928. 

Datum bekendmaking 7 december 2022. 
 
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.  
 
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten: 
 
• Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken 

van het pand “Hotel de Grote Zwaan” op het perceel Bent- 
heimerstraat 21, 7587 ND de Lutte te verlenen. 

 
De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende be-
scheiden met ingang van donderdag 15 december 2022 tot en 
met woensdag 26 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis 
te Losser.  
 
Beroep 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking be-
roep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in twee-
voud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt on-
dertekend en bevat tenminste:  
-     de naam en het adres van de indiener;  
-     de dagtekening;  
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep  

is gericht;  
-     de gronden van beroep.  
 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat 
open voor belanghebbenden die:  
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij het college;  
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun 

zienswijze bij het college naar voren te brengen; 
 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd 
aan de rechtbank. 
 
Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indie-
nen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.  
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit 
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in wer-
king nadat hierover een beslissing is genomen. 

SLOOPMELDINGEN  
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een 
sloopmelding ingediend voor het: 
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel 

Arendstraat 40, 7581 EV Losser, zaaknummer 22Z02724. 
 
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 (ver-
meende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 
2012. 
 

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFT  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer en 
de Activiteitenregeling milieubeheer maatwerkvoorschriften te 
stellen voor: 
- Snackbar De Tuffel, Kerkstraat 12, 7581 AB Losser met  

betrekking tot het toestaan van het lozen van afvalwater 
zonder een vetafscheider en slibvangput. 

Datum bekendmaking  1 december 2022. 
 
- Erve Beverborg, Lutterzandweg 15, 7587 LH de Lutte met 

betrekking tot: 
- De plaats waar de geluidswaarden gelden; 
- Welke technische en organisatorische voorzieningen, 

maatregelen en gedragsregels er getroffen moeten 
worden; 

- De duur van de activiteiten, de tijdstippen waarop de 
activiteiten mogen plaatsvinden en het vooraf melden 
van de activiteiten. 

Datum bekendmaking 1 december 2022. 
 
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.  
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