
Geheimhouding 
Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegeven niet doorgeeft? 
Dan kunt u vragen om geheimhouding. Als u in de gemeente 
Losser woont kan dit via www.losser.nl met uw DigiD. U kunt dit 
ook schriftelijk aanvragen. U stuurt het verzoek – met een kopie 
van uw identiteitsbewijs – naar de gemeente Losser, afdeling 
Publieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
 
Inzagerecht 
Wilt u weten aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt? Dan 
kunt u schriftelijk – met een kopie van uw identiteitsbewijs – 
een overzicht opvragen bij de gemeente Losser, afdeling Pu-
blieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser. 
 
Heef u hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling 
Publieksbalie van de gemeente Losser, via telefoonnummer       
053 – 53 77 444.  
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Bouwen van de helft van een 2-onder-1 kap woning op een 

perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6667,  
Mös Overdinkel, zaaknummer 22Z02272. 

- Kappen van 1 berk met 3 stammen op het perceel Pastoor 
Blokhofpad 8, 7581 DK Losser, zaaknummer 22Z02273. 

- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie A, nummer 3602 met het concept adres  
Lomanskamp 36 in Beuningen, zaaknummer 22Z02283. 

- Bouwen van de helft van een 2-onder-1 kap woning op een 
perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, nummer 6667,  
Mös Overdinkel, zaaknummer 22Z02292. 

- Afzetten van een deel van een houtwal op een perceel  
kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 6403 nabij  
Snippertweg 1 in Losser, zaaknummer 22Z02296. 

-    Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Holtweg 4, 7588 
PC Beuningen, zaaknummer 22Z02305. 

- Uitbreiden van een woonhuis op het perceel Pastoor van  
Laakstraat 37, 7586 CB Overdinkel, zaaknummer 22Z02306. 

- Aanleggen van een entree op het perceel Glanerbrugstraat  
47, 7585 PK Glane, zaaknummer 22Z02314. 

 
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. 
 
ALCOHOLWET 
Een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 
van de Alcoholwet is de volgende vergunning aangevraagd 
voor: 
- Het horecabedrijf Bakhuus de Boemerang op het perceel 

Hoofdstraat 187, 7586 BW  Overdinkel, zaaknummer  
22Z02187. 

 
De publicatie van deze aanvraag heeft een informatief karakter. 
U kunt pas bezwaar maken als een besluit op een aanvraag ge-
nomen is. Dit besluit wordt gepubliceerd. 
 

EEN AANVRAAG OM EEN VERGUNNING OP GROND VAN  
ARTIKEL 2:24 VAN DE ALGEMENE PLAATSELIJKE  
VERORDENING IS INGEDIEND VOOR:  
- Het houden van het evenement Carnavalsweekend van 16 

tot en met 21 februari 2023 van 12.00 uur tot 1.00 uur bij de  
Steenfabriek en op het Martinusplein in Losser, zaak- 
nummer 22Z02174. 
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MEEPRATEN MAG ……..  

De leden van de gemeenteraad nodigen inwoners van Losser 
graag uit om mee te praten over beleid en besluiten. Dit om de 
toegankelijkheid van de politiek te vergroten. De gesprekken 
vinden plaats in kleine setting, met een vertegenwoordiging 
van de fracties. 
Ook de komende tijd neemt de gemeenteraad de nodige be-
sluiten. Als u dat wilt kunt u daarover meepraten. U kunt zich 
hiervoor aanmelden tot vrijdag 9 september.  
U kunt ook schriftelijk reageren.  
 
De gesprekken zijn op dinsdagavond 25 oktober 2022 vanaf 
19:00 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raadhuisplein 1, 
Losser).  
 
De komende periode neemt de gemeenteraad besluiten over 
de volgende onderwerpen: 
 
1. Advies aanwijzing lokale omroep voor gemeente  

Losser vanaf 18 december 2022 
 
2. Inpassingsplan “Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen 

Beuninger Achterveld 1” 
 
3. Vaststelling Programmabegroting 2023   
 
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onder-
werpen dan kunt u contact op nemen met de griffie 
(griffie@losser.nl) of bellen met 053 - 53 77 444. 
 
Via de website van de gemeente kunt u de raadsvoorstellen en 
de bijbehorende bijlagen vinden: www.losser.nl/bestuur/ge-
meenteraad 
 

GEHEIMHOUDING EN INZAGERECHT PERSOONSGEGEVENS  
In de Basisregistratie Personen (BRP) bewaren gemeenten de 
actuele gegevens van hun inwoners. U kunt een verzoek doen 
om geheimhouding als u niet wilt dat bepaalde instanties uw 
persoonsgegevens opvragen. De gemeente willigt een verzoek 
tot geheimhouding altijd in, met uitzondering van een aantal 
instanties. Hieronder leest u welke dit zijn. 
 
Overheidsinstellingen  
De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan 
(semi-)overheidsinstellingen, zoals Sociale Verzekeringsbank 
(SVB), Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) 
 
Derden 
Sommige instanties hebben voor de uitvoering van hun wet-
telijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan 
denken aan financiële instellingen. Dit zijn ‘derden’. De ge-
meente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken, 
maar moet dan vooraf uw mening vragen. 
 

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

www.losser.nl

OPENBARE VERGADERINGEN 
- Het houden van het evenement Opkomstfeesten 2023 bij 

Grand Café Smit, Brinkstraat 34-36 in Losser op de onder-
staande data en tijden:  
- 6 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 7 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 8 januari 2023 van 12.00 uur tot 21.00 uur; 
- 13 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 14 januari 2023 van 18.00 uur tot 2.00 uur; 
- 20 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 21 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 27 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 28 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur. 
Zaaknummer 22Z02090. 

- Het houden van het evenement Opkomstfeesten 2023 
op het Martinusplein in Losser op de onderstaande data  
en tijden:  
- 6 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 7 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur;  
- 8 januari 2023 van 13.00 uur tot 22.00 uur;  
- 13 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 14 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur; 
- 15 januari 2023 van 13.00 uur tot 22.00 uur. 
Zaaknummer 22Z02177. 

- Het houden van het evenement Carnavalsoptocht De  
Lutte 2023 door het centrum van de Lutte op 20 februari  
2023 van 13.30 uur tot 15.30 uur, zaaknummer 22Z02236. 

 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

AANVRAGEN OM VERGUNNING 



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 zwarte populier (kruising) op een perceel kadastraal be- 
kend LSR00, sectie Q, nummer 185 aan de Strokappenweg  
in Losser, zaaknummer 22Z02172. 

Datum bekendmaking 6 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 

van een boom op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie Q, nummer 1271 aan de Ruhenbergerweg in Over- 
dinkel, zaaknummer 22Z02086. 

Datum bekendmaking 7 oktober 2022. 
 
-    Een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) te 

verlenen voor het wijzigen van de vergunde veestapel bin- 
nen de bestaande bedrijfsgebouwen aan de Denekamper- 
straat 36, 7588 PW Beuningen, zaaknummer 22Z01936. 

Datum bekendmaking 7 oktober 2022. 
 
-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbou- 

wen van een schuur op het perceel aan de Beuningerstraat 
16 de Lutte, zaaknummer 22Z01605. 

Datum bekendmaking 12 oktober 2022. 
 
-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een vrijstaande woning met bijbehorende bouwwer- 
ken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K, num- 
mer 6734 met het toekomstige adres Mös 9 Overdinkel, 
zaaknummer 22Z02036. 

Datum bekendmaking 12 oktober 202. 
 
-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen 

van 2 stuwen (stuw 1 en stuw 3) in de kramerswatergang  
op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummers  

      4625 en 4643, zaaknummer 22Z01505. 
Datum bekendmaking 12 oktober 2022. 
 
-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen  

van een stuw (stuw 2) door een nieuwe stuw op een perceel 
kadastraal bekend LSR00, sectie D, nummer 4625,  

      nabij de Molterheurneweg), zaaknummer 22Z01504. 
Datum bekendmaking 12 oktober 2002. 
 
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. Hier-

voor 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 bepa-
lingen omgevingsrecht voornemens is om: 
 
• Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken 

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

 
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende be-
scheiden ligt met ingang van donderdag 20 oktober 2022 tot 
en met woensdag 30 november 2022 ter inzage in het gemeen-
tehuis in Losser.  
 
Zienswijzen 
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mon-
deling als schriftelijk) door een ieder zienswijzen worden inge-
diend 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 ge-
meente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. 
 
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben inge-
bracht 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 het team Plan-
nen, vergunnen en handhaven. Zij zijn te bereiken via nummer 
053-5377444. 
 

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: 
-    Enschedesestraat 88, 7582PN Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie H, nummer 7410, zaaknummer 22Z02248. 
Datum bekendmaking 6 oktober 2022 

-     Gronausestraat 319, 7585 PB Glane, kadastraal bekend 
LSR00, sectie Q, nummer 630, zaaknummer 22Z02263. 

Datum bekendmaking 7 oktober 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 
2023, voor het volgende perceel: 
 
-      Hanhofweg 26,  7587 LL  de Lutte, kadastraal bekend LSR00, 

sectie D, nummer 4557,  Zaaknummer 22Z02276. 
Datum bekendmaking 10 oktober 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. 
 

 
WET MILIEUBEHEER  
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbe-
sluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend 
voor het: 
- Wijzigen van de vergunde veestapel binnen de bestaande, 

traditionele stallen van het bedrijf aan de Denekamper- 
straat 36, 7588 PW Beuningen, zaaknummer 22Z01848. 

 
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. 
 
INCIDENTELE FESTIVITEIT  
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:  
Het Lutke, Dorpstraat 13 7587 AA de Lutte voor het ten gehore 
brengen van live muziek tijdens de volgende data en tijden: 
- 21 oktober 2022 van 19.00 uur tot 22 oktober 2022  

01.00  uur; 
- 19 november 2022 van 19.00 uur tot 22 oktober 2022  

01.00 uur; 
- 10 december 2022 van 19.00 uur tot 22 oktober 2022  

01.00 uur. 
 
Tijdens deze festiviteit zijn de geluidsnormen welke zijn opgeno-
men in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.  
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VERLEENDE ONTHEFFING  

BEKENDMAKINGEN


