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12. Sluiting 
  

WEGWIJZER GEMEENTE LOSSER  
Akse Media B.V. staat weer in de startblokken om de Wegwijzer 
gemeente Losser 2023 (Gemeentegids) voor de gemeente Los-
ser te maken. Akse Media B.V. maakt al een aantal jaren informa-
tiegidsen voor veel gemeenten in het land, waaronder dus ook 
die van de gemeente Losser.  
De Wegwijzer gemeente Losser is voor alle inwoners van de ge-
meente Losser een bron van informatie. De wegwijzer wordt in 
2023 niet meer huis-aan-huis verspreid, maar kan op afhaal-
adressen in alle kernen van de gemeente Losser opgehaald wor-
den. Bovendien is de wegwijzer digitaal beschikbaar via de site 
van de gemeente Losser: www.losser.nl  
 
Binnenkort wordt u benaderd door een medewerker van Akse 
Media BV,  met de vraag of u een advertentie in de Wegwijzer 
gemeente Losser 2023 wilt plaatsen. Dat gebeurt met medewe-
ten van de gemeente Losser.  
 
Tevens starten de medewerkers van Akse Media met het actu-
aliseren van de redactionele adressen in het A t/m Z gedeelte 
van de gids. De adressen voorzien van een e-mailadres ontvan-
gen een e-mail ter controle van de gegevens. In deze mail staat 
een unieke persoonlijke code, zodat de gegevens naar wens ge-
controleerd en aangepast kunnen worden. 
De overige vermeldingen worden tijdens de actualisatie peri-
ode telefonisch door de uitgeverij benaderd.  
 
Heeft u mutaties en/of aanmeldingen, dan kunt u dit op de vol-
gende manier aangeven: 

* per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. Gemeentegids  
   Losser) 
* schriftelijk: Akse Media (t.a.v. Gemeentegids Losser)  
   Postbus 6033, 1780 KA Den Helder. 

     Dit kan tot uiterlijk week 42, 21 oktober 2022. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Losser, communicatie, telefoonnummer 06 53240787 
of per mail, communicatie@losser.nl. 
 

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “BEUNINGEN, PASTOOR 
BOLSCHERSTRAAT” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 15 september 2022 ge-
durende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” met ID 
nummer NL.IMRO.0168.00BP0012PH02-0301. 
  
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan “Beuningen, Pastoor Bolscherstraat” voor-
ziet op gronden gelegen aan het einde van de Pastoor Bolscher-
straat in Beuningen in de bouw van twee vrijstaande 
doelgroeponafhankelijke woningen.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
15 september 2022 tot en met woensdag 26 oktober 2022 tij-
dens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het 
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OORDEELSVORMENDE VERGADERING DINSDAG  
20 SEPTEMBER 2022   

Op dinsdag 20 september 2022 a.s. wordt een oordeelsvor-
mende vergadering gehouden door de gemeenteraad. Deze 
begint om 19.30 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raad-
huisplein 1, Losser).  
 
De vergadering is live te volgen via de website van de ge-
meente en ook de vergaderstukken kunt u raadplegen via: 
www.losser.nl/bestuur/gemeenteraad 
 
Belangstellenden zijn ook van harte welkom om op de pu-
blieke tribune plaats te nemen.  
 
Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met 
elkaar en met het college in debat over de op de agenda 
staande voorstellen. Dit ter voorbereiding op de besluitvor-
mende raadsvergadering van 4 oktober aanstaande. 
 
De voorzitter van de vergadering is de heer H.J.P. Elferink. 
 
Agenda  
 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 
 
3. Vaststelling verslag vorige vergadering 29-06-2022 
 
4. Vragenkwartier 
 
5. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële  

herziening Oldenzaalsestraat 135 Losser 
 
6. Bestemmingsplan De Lutte partiële herziening door- 

trekking Ambachtstraat De Lutte 
 
7. Verklaring van geen bedenkingen woningbouw Tjas- 

kermolen De Lutte 
 
8. Groenbeleidsplan 
 
9. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2022 
 
10. Verordening jeugdhulp 2022 
 
11. Actieve informatie door college  

a. Uitvoering Actieplan Woonvisie 
b. Actuele zaken 

 
o.v.v. de fractie van Burgerforum geagendeerd voor be 
handeling:  

 
c. Raadsinformatiebrief 2022-37 - Nationaal Programma  

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

OPENBARE VERGADERINGEN

www.losser.nl

BESTEMMINGSPLANNEN

gemeentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en 
de bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/bekendmakingen en op de webiste   
www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-
bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden 
gericht 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. 
 

 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
-  Kappen van een eikenboom op het perceel Dubbeleweg

7,  7586 RA Overdinkel, zaaknumer 22Z01959. 
-   Kappen van 2 zuilbeukhagen op een perceel kadastraal 

bekend LSR00, sectie A, nummer 2968, zaaknummer  
22Z01963. 

-  Bouwen van een woning op een perceel kadastraal be- 
kend LSR00, Sectie F, nummer 2  

   met het toekomstige adres Eepschoer 6 in Overdinkel,  
zaaknummer 22Z01980. 

- het uitbreiden van de verdieping van een woning op het  
perceel Voswinkelsteeg 13, 7582 PK Losser, zaaknummer  
22Z01985. 

AANVRAGEN OM VERGUNNING 
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-  Bouwen van een woning op een perceel kadastraal be- 
kend LSR00, sectie A, nummer 1,  

  Met het toekomstige adres Mös 11 in Overdinkel, zaak 
nummer 22Z01992. 

 
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 posi-
tieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van 
welke ter inzage liggen. 
 

 
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser 
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht heeft besloten: 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor bouwen van  

een erker op het perceel Dr. Frederikastraat 23, 7582 AX  
Losser, zaaknummer 22Z01724. 

Datum bekendmaking 1 september 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen  

van het bestemmingsplan voor het toevoegen van een  
maatschappelijke functie voor ondersteuning van ouderen  
op het perceel Bookholtlaan 25, 7581 BB Losser, zaaknum- 
mer 22Z01387 

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

van een Himalaya ceder op het perceel Pastoor Geerdink- 
straat 29, 7587 AP de Lutte, zaaknummer 22Z01802. 

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

van een machineberging ten behoeve van een koelinstal- 
latie op het perceel De Pol 36, 7581 CZ Losser, zaaknummer  

    22Z01412. 
Datum bekendmaking 2 september 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bij plaat- 

sen van 2 spuitgietmachines in de bestaande productiehal 
aan de Nijverheidstraat 2, 7581 PV Losser, zaaknummer 
22Z00369. 

Datum bekendmaking 6 september 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.  
 

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 
stookseizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar 
2021/2022 voor het volgende perceel: 
- Kruisseltlaan 8, 7587 NM de Lutte, kadastraal bekend LSR00,  

sectie G, nummer 3964,  zaaknummer 22Z01910. 
Datum bekendmaking 2 september 2022. 
 
-      Nabij Denekamperstraat 24, 7588 PW Beuningen, kadastraal  

bekend LSR00, sectie D,  nummer 5097, zaaknummer  
22Z01943. 

Datum bekendmaking 6 september 2022. 
 
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het 
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar 
2021/2022 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e paasdag in 
2022, voor het volgende perceel: 
- Nabij de Honingloweg 30, 7581 PK Losser, kadastraal be- 

kend LSR00, sectie H, nummer 9340, zaaknummer  
22Z01881. 

Datum bekendmaking 5 september 2022. 
 
-  lanerbrugstraat 19, 7585 RK Glane, kadastraal bekend  

LSR00, sectie Q, nummer 512,  zaaknummer 22Z01879. 
Datum bekendmaking 5 september 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 tref-
fen 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: 
 
- Slopen van een woning op het perceel Rosmolen 8, 7587  

RP de Lutte, kelder blijft  bestaand daarboven wordt alles  
verwijderd, zaaknummer 22Z1923. 

- slopen van 2 woningen op het perceel Rosmolen 5-7, 7587  
RP de Lutte, kelder en een deel   begane grond blijft be 
staand, 1e verdiepingsvloer en daarboven worden ge 
sloopt voor een    nieuwe verdieping, zaaknummer  
22Z01917. 

- Het verwijderen van asbest uit een buis op het perceel  
Richterstraat 53, 7582 BW Losser,   zaaknummer 22Z01918. 

 
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. 
 

WET MILIEUBEHEER  
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbe-
sluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend 
voor het: 
- Bouwen van een machineruimte ten behoeve van vervan- 

ging koelinstallatie aan de Pol 36, 7581 CZ Losser, zaak 
22Z01883. 

- Starten van een bedrijf voor verhuur van elektrische ver-
voermiddelen aan de Martinusplein 22, 7581 AN Losser, 
zaak 22Z01240. 

 
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 het 
team Plannen, vergunnen en handhaven. 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

VERLEENDE ONTHEFFING  

MELDINGEN

BEKENDMAKINGEN


