
het perceel Oldenzaalsestraat 135B, 7581 PZ Losser, zaak 
nummer 23Z00524. 

- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie K, nummer 6751, Mös in Overdinkel, zaaknum- 
mer 23Z00532. 

 
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 bepalingen 
omgevingsrecht heeft besloten: 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  

van nieuwe kozijnen in de voorgevel en het plaatsen van  
een dakkapel aan de achterzijde waardoor de dakconstruc- 
tie gewijzigd wordt op het perceel Hannekerveldweg 59,  
7581 BD Losser. Zaaknummer: 22Z01575.  

Datum bekendmaking 17 februari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  

van een zonnescherm op het perceel Sint Maartenstraat 57,  
7581 AK Losser. Zaaknummer: 22Z01790. 

Datum bekendmaking 17 februari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het gedeelte- 

lijk aanpassen/verbouwen van een bestaand bedrijfsge- 
bouw tot bedrijfswoningen op de percelen Oldenzaalstraat  
135, 135B en 135C, 7581 PZ Losser, zaaknummer 23Z00374. 

Datum bekendmaking 20 februari 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: 
 
- Gelegen achter Tiekenveenweg 11, 7586 SB Overdinkel, ka- 

dastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 994, zaaknummer  
23Z00474. 

Datum bekendmaking 17 februari 2023. 
 
- Veendijk 7, 7587 PJ de Lutte, kadastraal bekend LSR00, sec- 

tie H, nummer 5790, zaankummer 23Z00507. 
Datum bekendmaking 22 februari 2023. 
 
- Denekamperdijk 46, 7581 PJ Losser, kadastraal bekend  

LSR00, sectie H, nummer 6518, zaaknummer 23Z00505. 
Datum bekendmaking 22 februari 2023. 
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TIJDELIJKE ALGEMENE INVALIDENPARKEERPLAATS 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten om voor 15 maart bij een aantal stembureaus een tij-
delijke algemene invalidenparkeerplaats in te richten. Dit be-
sluit geldt alleen op de dag van de verkiezingen. Hiervoor is 
een verkeersbesluit genomen dat op woensdag 1 maart is ge-
publiceerd in het digitale Gemeenteblad (www.officielebe-
kendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 1 maart 2023 ook voor een pe-
riode 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 daar-
tegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digi-
tale bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van 
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het be-
zwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Los-
ser, postbus 90,  
(7580 AB) Losser. 
 
OPHEFFING EENRICHTINGSVERKEER  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten het eenrichtingsverkeer in een gedeelte van de Iris-
straat in Losser op te heffen. Het was niet langer noodzakelijk 
deze maatregel in stand te houden na de herinrichting van de 
straat.  Om dit formeel te regelen is een verkeersbesluit geno-
men dat op woensdag 1 maart bekend wordt gemaakt in het 
digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 1 maart 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; 
• 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 daar-
tegen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digi-
tale bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van 
verzending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het be-
zwaarschrift richten aan burgemeester en wethouders van Los-
ser, postbus 90,  
(7580 AB) Losser. 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN 
INGEDIEND VOOR HET:  
- Uitbouwen van de woning op de begane grond en het op 

bouwen op het bestaande platte dak op het perceel Nach- 
tegaalstraat 17, 7587 AW de Lutte, zaaknummer 23Z00478. 

- Herbouwen van een woning op het perceel Pastoor Geer- 
dinkstraat 30, 7587 AR de Lutte, zaaknummer 23Z00498. 

-  Tijdelijk plaatsen van een woonunit op het perceel Volter-
dijk 8A, 7588 PS Losser, zaaknummer 23Z00502. 

- Verbouwen van een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw  
tot centrumgebouw op het perceel Oldenzaalsestraat  
135B, 7581 PZ Losser, zaaknummer 23Z00522. 

- Brandveilig gebruiken van een groepsaccommodatie op  

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 

inwoners 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           09.00 - 16.30 uur  

Donderdag       11.45  - 20.00 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?  

Dan 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

Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Bentheimerdijk/Puntbeekweg, kadastraal bekend LSR00,  

sectie P, nummer 91, zaaknummer 23Z00471. 
Datum bekendmaking 17 februari 2023. 
 
- Nijenhaerweg 16, 7588 RB Beuningen, kadastraal bekend  

LSR00, sectie A, nummer 3270, zaaknummer 23Z00480. 
Datum bekendmaking 20 februari 2023. 
 
- Gildehauserweg 31, 7581 PE Losser, kadastraal bekend  

LSR00, sectie H, nummer 5329, zaaknummer 23Z00513. 
Datum bekendmaking 22 februari 2023. 
 
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. 

VERKEERSMAATREGEL

AANVRAGEN OM VERGUNNING 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

VERLEENDE ONTHEFFING  



SLOOPMELDINGEN 
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een 
sloopmelding ingediend voor het: 
- Saneren van restanten plaatmateriaal welke na sloop in de  

bovenbouw zijn aangetroffen op het perceel Denekamper- 
dijk 55, 7581 PX Losser, zaaknummer 23Z00489. 

- Verwijderen van asbest uit een hotel op het perceel Bent- 
heimerstraat 21, 7587 ND de Lutte, zaaknummer 23Z00490. 

 
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. 
 

KENNISGEVING MOBIEL PUINBREKEN  
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4 
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voor-
genomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door: 
 

- Haselbekke Puin Recycling in Geesteren 
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Volterdijk 
8, 7588 PS Beuningen. Periode: 6-3-2023 tot en met 31-5-2023 
Verwachte hoeveelheid: 800 ton. 
Aard bouw- en sloopafval: gemengd puin 
Geluid (bronvermogen): 118 dB(A) 
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 1,7 dagen. 
Zaaknummer 23Z00449. 
 
Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te die-
nen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor 
meer informatie kunt u bellen met het team Plannen, vergun-
nen en handhaven, telefoon 053-5377391. 
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