
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED PARTIELE HERZIENING NATUUR- 
BEGRAAFPLAATS OP AUST” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 29 december 2022        
gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied partiele 
herziening Natuurbegraafplaats op Aust” met ID nummer  
NL.IMRO.0168.BP008vzp1703-0301. 
 
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om in een bosgebied 
van 18,25 hectare langs de  Zandhuizerweg in De Lutte, 11,2 
hectare mede te gebruiken voor een natuurbegraafplaats. Het  
medegebruik van het bosgebied als natuurbegraafplaats levert 
inkomsten op die ingezet kunnen worden voor het versterken, 
verbeteren en onderhouden van het bosgebied met paden. 
Daarnaast wordt ook aanvullend geïnvesteerd in het kader van 
de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
29 december 2022 tot en met 8 februari 2023 tijdens de ope-
ningstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeente-
huis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de 
bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via de web-
site www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op    
www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schrif-
telijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-be-
stemmingsplan. 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. 
 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan “Bebouwing natuurbegraaf-
plaats op Aust” 
Burgemeester en wethouder maken tevens bekend dat gelijk-
tijdig met het bestemmingsplan het  ontwerp beeldkwaliteits-
plan “Bebouwing natuurbegraafplaats op Aust” vanaf 
donderdag 29 december 2022 gedurende 6 weken voor ieder-
een ter inzage ligt. 
 
Omschrijving beeldkwaliteitsplan  
In de gemeentelijke welstandsnota is geen rekening gehouden 
met de nieuwe functie voor deze locatie, daarom is voor deze 
locatie een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteits-
plan vervangt voor deze locatie de welstandsnota.  
 
Inzien beeldkwaliteitsplan 
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ont-
werp bestemmingsplan ter inzage. Het beeldkwaliteitsplan kan 
tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van 
het gemeentehuis van Losser. Het beeldkwaliteitsplan kan ook 
via www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen worden bekeken. 
 
Inspraak 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen schrif-
telijk of mondeling een inspraakreactie indienen op het ont-
werp beeldkwaliteitsplan. Schriftelijke inspraakreacties moeten 
worden gericht aan de Gemeenteraad van Losser, Postbus 90, 
7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mondelinge in-
spraakreactie kunt u contact opnemen met de publieksbalie 
van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 
5377444. 
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AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN  
Maandag 26 december is het 2e kerstdag, de gemeente is  
dan gesloten 
 
UITSCHRIJVING BASIS REGISTRATIE PERSONEN (BRP) 
De gemeente heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de plek 
waar deze personen wonen. Uit dit onderzoek blijkt dat wij dit 
niet weten. De gemeente schrijft daarom deze personen uit 
(artikel 2.22 Wet BRP). Deze personen staan niet meer inge-
schreven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoor-
beeld uitkeringen, toeslagen, pensioen en zorg. Omdat wij niet 
weten waar deze personen wonen informeren wij de personen 
in deze krant. 
 
Naam                     Geboortedatum           Uitgeschreven per 
D. Kadija               10-05-2003                       07-11-2022 
 
Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee eens?  
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze bekend-
making, bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen 
leest u op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen of een opmer-
king? Mail dan uw vraag naar adresonderzoek@losser.nl  
 
TIJDENS DE FEESTDAGEN OP STAP MET  
REGIOTAXI TWENTE?  
AANGEPASTE TIJDEN VOOR DOORGEVEN REGIOTAXI  
VOOR DE FEESTDAGEN 
Vaak worden afspraken voor de Kerstdagen ver van tevoren 
gemaakt. Regel dan ook gelijk uw vervoer. De aanmeldtijden 
voor de feestdagen zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten 
op tijd.  
 
Tot wanneer kunt u ritten aanvragen 
• Eerste kerstdag 

Ritten voor eerste kerstdag zondag 25 december kunt u  
uiterlijk tot en met zondag 18 december doorgeven. 

 
• Tweede kerstdag 

Ritten voor tweede kerstdag maandag 26 december kunt 
u uiterlijk tot en met zondag 18 december doorgeven. 

 
• Nieuwjaarsdag 

Ritten voor nieuwjaarsdag zondag 1 januari vanaf 06.30  
uur kunt u tot uiterlijk zaterdag 31 december 12.00 uur  
doorgeven. 

 
Rit wijzigen of afmelden? 
U kunt uw aangevraagde ritten voor Kerst of nieuwjaarsdag 
wijzigen tot de hierboven genoemde data en tijden. Ritten af-
melden kan wel tot uiterlijk één uur voor de afgesproken op-
haaltijd.  
 
Rijtijden Regiotaxi op de Kerstdagen en oudejaarsdag 
Op Kerstavond (24 december) en beide Kerstdagen (25 en 26 
december) rijdt Regiotaxi Twente de normale tijden. Op Ou-
dejaarsdag ( zaterdag  31 december) rijdt Regiotaxi Twente tot 
uiterlijk 20.00 uur. Dit betekent dat u alleen ritten kunt aanvra-
gen waarmee u om 20.00 uur of vóór 20.00 uur op de plaats 
van bestemming bent. 
 
Geen vaste wekelijkse ritten met de kerstdagen en  
op nieuwjaarsdag 
Op 25 en 26 december 2022 en op 1 januari 2023 vervallen alle 
vaste wekelijkse ritten.  
Wilt u tijdens de kerstdagen en nieuwjaarsdag wel gebruik 
maken van uw vaste rit? Geef dit dan door vóór 18 december 
bij de Regiotaxi Twente via 0900 – 1814.  
 
Een rit boeken kan via 0900 – 1814 en op viade website  
www.regiotaxitwente.nl 
 
Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2023! 

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  

BESTEMMINGSPLANNEN

www.losser.nl

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser  
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en          

andere wetenswaardigheden over het werk  van de gemeenteraad.

AANVRAAG OM OMGEVINGSVERGUNNING IS  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Het plaatsen van een dakkapel en verhogen van de nok 

aan de Tulpstraat 14, 7581 TL Losser, zaaknummer  
22Z02838. 

-   Verbouwen van een woning aan de Beuningerstraat 62,  
7588 RH Beuningen, zaaknummer 22Z02848. 

- Plaatsen van een dakkapel en het verhogen van de nok op  
het perceel Tulpstraat 14, 7581 TL Losser, zaaknummer 
22Z02838. 

- Brandveilig gebruiken van 3 bouwwerken op het perceel 
Oldenzaalsestraat 135B, 7581 PZ Losser, zaaknummer  
22Z02856. 

- Verbouwen van een woning op het perceel Muchteweg 14,  
7582 AL Losser, zaaknummer 22Z02857. 

- Bouwen van een erker op het perceel Muchteweg 12, 7582  
AL Losser, zaaknummer 22Z02858. 

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

 
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. 

AANVRAGEN OM VERGUNNING NIEUWS VAN DE GEMEENTE



 
APV EN BIJZONDERE WETTEN 
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning verleend voor: ¹ 
 
- Het houden van het evenement Carnavalsoptocht Beunin- 

gen op 17 februari 2023 van 13.30 uur tot 14.45 uur. De start  
is vanaf Pastoor Bolscherstraat in Beuningen, zaaknummer  
22Z02717. 

Datum bekendmaking 14 december 2022. 
 
Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is 
de volgende vergunning verleend: 
 
- Het plaatsen van twee kansspelautomaten bij Fletcher  

Dinkeloord, Denekamperstraat 48, 7688 PW Beuningen van  
1/1/23 t/m 31/12/23, zaaknummer 22Z02644.  

Datum bekendmaking 12 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 kappen 

van 1 eikenboom op het perceel Oldenzaalsestraat 138, 
7587 PK de Lutte, zaaknummer 22Z02708. 

Datum bekendmaking 9 december 2022. 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen/  
plaatsen van een reclamezuil op het perceel Hoofdstraat 
195, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z02381. 

Datum bekendmaking 9 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het herbou- 

wen van een garage/berging op het perceel Scholtinkstraat  
184, 7581 GW Losser, zaaknummer 22Z02257. 

Datum bekendmaking 14 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00, 
sectie K, nummer 6747 met het conceptadres Mös 10 in  
Overdinkel, zaaknummer 22Z02095. 

Datum bekendmaking 15 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou- 

wen van een woning voor het realiseren van een woning 
met inwoning op het perceel Honingloweg 5, 7581 PK Los- 
ser, zaaknummer 22Z02390. 

Datum bekendmaking 15 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie K, nummer 6736 met het conceptadres Mös 12 in  
Overdinkel, zaaknummer 22Z02094. 

Datum bekendmaking 15 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden  

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

Datum bekendmaking 15 december 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning 1ste fase te verlenen voor het  

bouwen van 10 woningen op een perceel kadastraal be- 
kend LSR00, sectie G, nummer 2929 met de conceptadres- 
sen Tjaskermolen 33 t/m 41A in de Lutte, zaaknummer  
22Z01141. 

Datum bekendmaking 15 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 tref-
fen van een voorlopige voorziening worden ingediend. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover 
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.  
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN OP GROND VAN  
DE ALCOHOLWET  
Op grond van artikel 3 van de Alcoholwet is de volgende Alco-
holvergunning verleend voor: 
 
- Het uitoefenen van het horecabedrijf BORR, op het perceel 

Martinusplein 8, 7581 AN LOSSER, zaaknummer 22Z01801 
Datum bekendmaking 29 november 2022. 
 
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Al-
gemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekend-
making een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, 
Postbus 90, 7580 AB Losser. 
 

SLOOPMELDINGEN 
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een 
sloopmelding ingediend voor het: 
- Slopen van 3 opstallen (toiletgebouw, kleine sanitaire  

ruimte, berging/kapschuur) en het verwijderen van asbest- 
houdend materiaal op het perceel Kampbrugweg 3, 7588  
RK Beuningen, zaaknummer 22Z02750. 

- Slopen van 3 bijgebouwen en het verwijderen van asbest- 
houdend materiaal op het perceel Binkhorsterkerkpad 9A, 
7587 RA de Lutte, zaaknummer 22Z02758. 

 
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. 
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