
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. 
 
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 2e paasdagviering op 17  

april 2023 van 8.00 uur tot 16.00 uur op perceel Glanerbrug- 
straat 33 in Glane, zaaknummer 23Z00426. 

Datum binnenkomst: 13 februari 2023. 
 
- Het houden van het evenement De Schöppenbergtour op 

2 april 2023  van 18.30 uur tot 14.00 uur. Start- en finish- 
locatie Smuddeweg 3 in Losser, zaaknummer 23Z00430. 

Datum binnenkomst: 14 maart 2023 
 
- Het houden van het evenement Royal Fitment op 27 mei  

2023 van 10.00 uur tot 22.00 uur op het perceel Denekam- 
perstraat 48 in Beuningen, zaaknummer 23Z00526. 

Datum binnenkomst: 21 februari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Heurnetocht op 7 mei 2023  

van 7.30 uur tot 16.00 uur. Start- en finishlocatie is bij de  
Bentheimerweg 25 in De Lutte, zaaknummer 23Z00561. 

Datum binnenkomst: 27 februari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Koningsdag op 27 april  

2023 van 10.00 uur tot 12.30 uur op het Raadhuisplein in  
Losser, zaaknummer 23Z00426. 

Datum binnenkomst: 13 februari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Losser Tournament op 9,  

10 en 11 juni 2023 op het perceel Bookholtlaan 7 in Losser,  
zaaknummer 23Z00582. 

Datum binnenkomst: 28 februari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Koningsdag-kidsplay op 

27 april 2023 van 11.00 uur tot 17.00 uur op en nabij perceel  
Prins Hendrikstraat in Overdinkel, zaaknummer 23Z00426. 

Datum binnenkomst: 3 maart 2023. 
 
- Het houden van het evenement Drielandsteenloop 2023  

op 3 mei 2023 van 9.00 uur tot 17.00 uur. Start- en finish- 
locatie is bij perceel Bookholtlaan 7 te Losser, zaaknummer  
23Z00624. 

Datum binnenkomst: 16 maart 2023. 
 
 
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 bouwen  

van 7 rijwoningen op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie K, nummer 6735, Geurmeij in Overdinkel, zaaknum- 
mer 22Z02919. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 24  
april 2023. 

Datum bekendmaking 10 maart 2023. 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het afwijken  

van het bestemmingsplan ten behoeve van het inrichten  
van een depot voor tijdelijke opslag van vrijkomende par- 
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VERGADERING GEMEENTERAAD 28 MAART 2023   

Op dinsdag 28 maart wordt er een (besluitvormende) raads-
vergadering 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. Vaststelling verslag besluitvormende vergadering  

07-02-2023 
4. Ingekomen stukken 
5. Benoeming functionaris voor de gegevensbescher- 

ming 
 
bespreekstukken: 
6. Omgevingsvisie gemeente Losser 
 
overig: 
7. Sluiting  
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
 ZIJN INGEDIEND VOOR HET:  
- Kappen van een berkenboom op een perceel kadastraal 

bekend LSR00, sectie H, nummer 10218 aan het Roggen- 
kamppad in Losser, zaaknummer 23Z00672. 

- Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve  
van de opslag van materialen en auto’s op het perceel  
Hoofdstraat 118, 7586 BW Overdinkel, zaaknummer  
23Z00678. 

- Gedeeltelijk verbouwen van een bedrijfshal op een perceel  
bekend LSR00, sectie I, nummer 9271 aan de Zoeker Esch  
2F, 7582 CN Losser, zaaknummer 23Z00695. 

- Bouwen van een aanbouw aan een woning op het perceel  
Torenmolen 37, 7587 RN de Lutte, zaaknummer 23Z00705. 

- Plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Nijen- 
haerweg 5, 7588 RA Beuningen, zaaknummer 23Z00721. 

- Plaatsen van een ecoplant op het perceel Torenmolen 46,  
7587 RN de Lutte, zaaknummer 23Z00723. 

- Kappen van 4 bomen in het centrum van de Lutte in het  
kader van de reconstructie van het centrum, zaaknummer  
23Z00724. 

- Kappen van wilgen en elzen op een perceel kadastraal  
bekend LSR00, sectie A, nummer 3642, achter Lomans- 
kamp 16, 7588 SB Beuningen, zaaknummer 23Z00726. 

- Bouwen van een mono-mestvergister op het perceel Nij- 
enhaerweg 7, 7588 RA Beuningen, zaaknummer 23Z00725. 

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

OPENBARE VERGADERINGEN 
tijen zand op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie  
D, nummer 4527 gelegen tussen het Molenveldpad en  
Rijksweg A1, zaaknummer 23Z00144. 

Datum bekendmaking 14 maart 2023. 
 
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 
bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het 
besluit. 

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 uitbreiden 

van een woning op het perceel Hogeweg 77, 7582 CB Los- 
ser, zaaknummer 23Z00431. 

Datum bekendmaking 10 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het inpandig  

verbouwen van een woning met een uitbouw aan de zijde  
van de oprit op het perceel IJsvogelstraat 4, 7587 BJ de  
Lutte, zaaknummer 23Z00143. 

Datum bekendmaking 14 maart 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  
 
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 bepalingen 
omgevingsrecht voornemens is om: 
 
• Een omgevingsvergunning voor het brandveilig kunnen  

gebruiken van een groepsaccommodatie op het perceel  
Oldenzaalsestraat 135B, 7581 PZ Losser te verlenen. 

 
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende be-
scheiden ligt met ingang van donderdag 23 maart 2023 tot en 
met woensdag 3 mei 2023 ter inzage in het gemeentehuis te 
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 redelijker-
wijs 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 ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Hoge Kaviksweg 1, 7587 LP de Lutte, kadastraal bekend 

LSR00, sectie D, nummer 3277, zaaknummer 23Z00637. 
Datum bekendmaking 8 maart 2023. 
 
- Beerninksweg 1A, 7586 RK Overdinkel, kadastraal bekend 

LSR00, sectie Q, nummer 851, zaaknummer 23Z00664. 
Datum bekendmaking 10 maart 2023. 
 
- Beuningerstraat 83, 7588 RG Beuningen, kadastraal bekend 

LSR00, sectie A, nummer 3736, zaaknummer 23Z00662. 
Datum bekendmaking 10 maart 2023. 
 
- Gelegen tegenover Koppelboerweg 2, 7587 NV de Lutte, 

kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 2418, zaak- 
nummer 23Z00702. 

Datum bekendmaking 15 maart 2023. 
 

- Gelegen nabij Tiekenveenweg 4, 7586 SC Overdinkel, kada- 
straal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1838, zaaknummer  
23Z00697. 

Datum bekendmaking 15 maart 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. 
 

 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 Kerk- 

hofweg 18, 7586 AH Overdinkel, zaaknummer 23Z00667. 
 
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 (vermeende) 
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: 
- Veranderen van de activiteiten van het bedrijf aan de  

Glanestraat 14, 7586 RX Overdinkel, zaak 23Z00361. 
 
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. 

BEKENDMAKINGEN

MELDINGEN
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VERLEENDE VERGUNNINGEN 

VERLEENDE ONTHEFFING
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