
Hulp nodig? 
Voor eventuele ondersteuning bij het aanmelden, kunt u con-
tact opnemen met het gebiedsteam van de gebiedsgerichte 
aanpak in Noordoost Twente. Hier zijn geen kosten aan verbon-
den.  
Neem hiervoor contact op met Michiel Sybesma van het ge-
biedsteam Noordoost Twente via michielsybesma@balkweg.nl 
of met Kim Nijland k.nijland@noaberkracht.nl.  
 
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 (ar-
tikel 2.22 Wet BRP). Deze personen staan niet meer ingeschre-
ven in Nederland. Dit kan gevolgen hebben voor bijvoorbeeld 
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.B. Halkers              15-09-1982                      19-09-2022 
R. de Jong                 24-06-1989                      15-10-2022 
 
Bent u uitgeschreven en bent u het er niet mee eens?  
Dan kunt u binnen 6 weken, na de datum van deze bekendma-
king, bezwaar maken. Informatie over hoe u dit kunt doen leest 
u op enschede.nl/bezwaar. Heeft u vragen of een opmerking? 
Mail dan uw vraag naar adresonderzoek@losser.nl  
 
ADVERTENTIES GEMEENTEGIDS:  
Waarschuwing: laat u niet in met bedrijven voor een adver-
tentie in de Wegwijzer van de gemeente Losser 
Momenteel zijn in de gemeente Losser bedrijven actief die on-
dernemers benaderen met de vraag om een advertentie te 
plaatsen in hun zogenaamde gemeentegids. Ze geven daarbij 
aan dat dit de officiële gemeentegids is van de gemeente Los-
ser. Dit is niet waar! 
Ook zijn ze heel snel in het sturen van een factuur voor een ad-
vertentie die u echt niet geplaatst heeft. 
 
De gemeente Losser heeft met Akse Media uit Den Helder een 
contract om de gemeentegids uit te geven. Dit is de Wegwijzer 
gemeente Losser.  
Wordt u niet benaderd door Akse Media, dan heeft u met een 
fraudeur te maken. 
Alleen medewerkers van Akse Media kunnen u een brief over-
handigen, waarin staat dat zij toestemming hebben van de ge-
meente Losser om advertenties te verkopen. 
 

 
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “PARTIËLE HERZIENING 
BUITENGEBIED, VERZAMELPLAN 2022”  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 24 november 2022 ge-
durende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-be-
stemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamel- 
plan 2022” met ID nummer NL.IMRO.0168.bp008vp22-0301. 
  
Omschrijving plan 
Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale herzie-
ning van het bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. 
Sindsdien is het bestemmingsplan regelmatig op onderge-
schikte onderdelen herzien. De laatste partiële herziening van 
het bestemmingsplan is op 9 maart 2021 door de gemeente-
raad vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen 
aangediend, zowel vergunde situaties als beleidswijzigingen, 
en zijn diverse zaken geconstateerd die verbeterd en verduide-
lijkt kunnen worden. Om deze reden is het gewenst om een 
nieuwe partiële herziening, het   bestemmingsplan “Partiële 
herziening Buitengebied, verzamelplan 2022”, in procedure te 
brengen.  
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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 gesprek-
ken vinden plaats in kleine setting, met een vertegenwoordi-
ging 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 en met vrijdag 25 november door 
contact op te nemen met de griffie via griffie@losser.nl of door 
te bellen met 053 - 53 77 444. 
 
De gesprekken zijn op dinsdagavond 29 november 2022 
vanaf 19:00 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raadhuis-
plein 1, Losser).  
 
De komende periode neemt de gemeenteraad besluiten over 
de volgende onderwerpen: 
 
1. Verordening op de behandeling bezwaarschriften  

Losser 2023 
2. Subsidieregelingen isolatie voor woningen 
3. Belastingverordeningen 2023 
4. Vaststellen bestemmingsplan "Beuningen, Pastoor  

Bolscherstraat" 
5. Gemeentelijke Rioleringsplan en Hemelwater- 

verordening 
6. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

(APV) 
7. Actualiseren verordeningenbestand 
8. Tussentijdse rapportage 2022 
 
Via de website van de gemeente kunt u de  
raadsvoorstellen en de bijbehorende bijlagen vinden: 
www.losser.nl/bestuur/gemeenteraad 
 

PASMELDERS 
Oproep PAS-melders: Meld u aan bij RVO vóór 1 december 
2022 voor legalisatie 
In onze gemeente valt een aantal agrarische bedrijven onder 
de categorie ‘PAS-melder’. Deze bedrijven kregen in de peri-
ode van 2015 tot 2019 toestemming voor een activiteit door 
een melding te doen. Op dat moment was de Programmati-
sche Aanpak Stikstof (PAS) nog van toepassing. Op 29 mei 
2019 werd de PAS echter door de Raad van State afgekeurd. 
Hierdoor hebben projecten, waarvoor onder het PAS geen ver-
gunning nodig was, toch een vergunning nodig.  
 
De initiatiefnemers hebben destijds gedaan wat van hen werd 
verwacht door de overheid. Voor legalisatie worden zij tot           
1 december 2022 in de gelegenheid gesteld om zich te mel-
den bij RVO via www.mijnRVO.nl. Na deze datum is legalisatie 
naar verwachting niet meer mogelijk. 
 

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  www.losser.nl

OPENBARE VERGADERINGEN 

NIEUWS VAN DE GEMEENTE 

Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
24 november 2022 tot en met woensdag 4 januari 2023 tijdens 
de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het ge-
meentehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de 
bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplan-
nen.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. 
 
 

BESTEMMINGSPLANNEN

Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser  
 

Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website  
en    andere wetenswaardigheden over het werk  van de 

 gemeenteraad.



AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET: 
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend 

LSR00, sectie Q, nummer 1943 met het conceptadres  
Tiekenveenweg 14 in Overdinkel, zaaknummer 22Z02558. 

- Uitbreiden van losdocks onder de luifel van de zijgevel op  
het perceel De Pol 35, 7581 CZ Losser, zaaknummer  
22Z02559. 

- Kappen van 1 beukenboom op het perceel Zoekerveldweg 
1, 7585 PS Glane, zaaknummer 22Z02570. 

- Vervangen van het hoofdverdeelstation op het perceel  
Smitsbreeweg 11-TR, Losser, zaaknummer 22Z02581. 

- Kappen van 8 Amerikaanse eiken op het perceel Denekam- 
perdijk 55, 7581 PX Losser, zaaknummer 22Z025860. 

- Plaatsen van een schutting, afvoeren hemelwater en aan- 
leggen drainage op het perceel Wipmolen 10, 7587 RS 
Wipmolen, zaaknummer 22Z02587. 

- Kappen van 1 eikenboom op het perceel Schaapskooiweg 
2, 7586 RJ Overdinkel, zaaknummer 22Z02596. 

 
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. 
  
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 Carnavalsweekend op  

onderstaande data en tijden. 
- Raadhuisplein: 

- Vrijdag 17/2/2023 van 19:00 uur tot 2:00 uur; 
- Zaterdag 18/2/2023 van 16:00 uur tot 2:00 uur; 
- Zondag 19/2/2023 van 18:00 uur tot 2:00 uur; 
- Maandag 20/2/2023 van 19:00 uur tot 2:00 uur; 
- Dinsdag 21/2/2023 van 10:00 uur tot 21:00 uur. 

- Martinusplein: 
- Zaterdag 18/2/2023 van 14:00 uur tot 2:00 uur; 
- Zondag 19/2/2023 van 18:00 uur tot 2:00 uur. 

Zaaknummer 22Z02602 
Datum binnenkomst: 16 november 2022. 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
 

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 opkomstfeesten op 19 no- 

vember 2022 en 10 december 2022 van 19:00 uur tot 1:30 
uur bij Café Het Lutke, Dorpstraat 13, 7587 AA De Lutte, 
zaaknummers 22Z02119 en 22Z02121. 

Datum bekendmaking 14 november 2022. 
 
- Het houden van het evenement carnavalsoptocht basis- 

school Veldzijde op opkomstfeesten op 17 februari 2023 
van 12:30 uur tot 13:30 uur. Startpunt bij Ericahof 1, 7581 
VZ  Losser, zaaknummer 22Z02532. 

Datum bekendmaking 16 november 2022. 
 
Op grond van artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende verleend voor:  

- Het ophangen van spandoeken ten behoeve van de aan- 
kondiging van de collecteweek van de Hersenstichting van 
30 januari 2023 tot en met 4 februari 2023, zaaknummer 
22Z02462. 

Datum van bekendmaking 17 november 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 plaatsen 

van een hekwerk op het perceel De Pol 5, 7581 CZ Losser, 
zaaknummer 22Z02481. 

Datum bekendmaking 10 november 2022. 
 
-   Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen  

van de voorgevel op het perceel Mensmanweg 9, 7588 PG 
Beuningen, zaaknummer 22Z02322. 

Datum bekendmaking 10 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een woning met aangebouwd bijgebouw op een per- 
ceel kadastraal bekend LSR00, sectie A, nummer 3602 met 
het conceptadres Lomanskamp 36 in Beuningen, zaaknum- 
mer 22Z02283. 

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

van een carport met een schuur op het perceel Beuninger 
straat 40. 7588 RH Beuningen, zaaknummer 22Z01597. 

Datum bekendmaking 14 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou- 

wen van een winkelruimte tot appartement op het perceel 
Braakstraat 2 27, 7581 EZ Losser, zaaknummer 22Z02246. 

Datum bekendmaking 14 november 2022. 
 
- De verleende revisievergunning van 20 december 2005, nu 

Omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor het hou- 
den van varkens in zijn geheel in te trekken op het perceel 
Bentheimerstraat 101, 7587 NG de Lutte, zaaknummer  
22Z02437. 

Datum bekendmaking 15 november 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.  
 
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten: 

• Een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken 
van een pand op het perceel Beuningerstraat 20, 7587 LD  
de Lutte te verlenen. 

 
De bovengenoemde besluiten liggen met bijbehorende be-
scheiden met ingang van donderdag 24 november 2022 tot en 
met woensdag 4 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis 
in Losser.  
 
Beroep 
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking be-
roep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in twee-
voud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt on-
dertekend en bevat tenminste:  
-     de naam en het adres van de indiener;  
-     de dagtekening;  
-     een omschrijving van het besluit waartegen het beroep  

is gericht;  
-     de gronden van beroep.  
 
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat 
open voor belanghebbenden die:  
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren 

hebben gebracht bij het college;  
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun 

zienswijze bij het college naar voren te brengen; 
 
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd 
aan de rechtbank. 
 
Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indie-
nen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.  
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit 
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorzie-
ning worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige 
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in wer-
king nadat hierover een beslissing is genomen. 
 

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: 
 
- Bethlehemsweg 6, 7581 PR  Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie H, nummer 4760, zaaknummer 22Z02588. 
Datum bekendmaking 15 november 2022 
 
- Foksweg 4, 7588 PM  Beuningen, kadastraal bekend LSR00,  

sectie P, nummer 23, zaaknummer 22Z02589. 
Datum bekendmaking 15 november 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. 
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