
inwoner. Om dit formeel te regelen is een verkeersbesluit  
genomen dat op woensdag 26 oktober bekend wordt  
gemaakt in het digitale Gemeenteblad  
(www.officielebekendmakingen.nl). 

 
De besluiten liggen met ingang van 26 oktober 2022 ook voor 
een periode van zes weken ter inzage in ’t Lossers Hoes te Los-
ser. Inzage is mogelijk op tijden wanneer de publieksbalie is 
opengesteld voor publiek dan wel volgens afspraak op de vol-
gende 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 daarte-
gen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale 
bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van ver-
zending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaar-
schrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, 
postbus 90, (7580 AB) Losser. 
 
30 KM/H-ZONE  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten een 30 km/h-zone in te stellen in de Bernard Leurink-
straat vanaf de Sint-Maartenstraat tot en met de Bernard Leu-
rinkstraat en hiermee de volledige Bernard Leurinkstraat op te 
nemen in de 30 km/h-zone. Hiervoor is een verkeersbesluit ge-
nomen dat op donderdag 27 oktober wordt gepubliceerd in het 
digitale Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 27 oktober 2022 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 daarte-
gen bezwaar maken binnen zes weken na de dag van digitale 
bekendmaking. Als de bekendmaking geldt de datum van ver-
zending/bekendmaking van de beslissing. U kunt het bezwaar-
schrift richten aan burgemeester en wethouders van Losser, 
postbus 90, (7580 AB) Losser. 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGE-
DIEND VOOR HET:  
- Bouwen van een 2de bedrijfswoning op het perceel  

Hengelerheurneweg 2, 7587 PS de Lutte, zaaknummer  
22Z02321. 

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

- Kappen van een den op het perceel Spinnersweg 54, 7586  
CJ Overdinkel, zaaknummer 22Z02375. 

 
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 Kerstmarkt Overdinkel 

2022 op het Dorpsplein en naastgelegen parkeerplaats in 
Overdinkel op 11 december 2022 van 15.00 uur tot 19.00 
uur, zaaknummer 22Z02346. 

Datum ontvangst: 17 oktober 2022. 
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OORDEELSVORMENDE VERGADERING  
DINSDAG 1 NOVEMBER 2022  

 
Op dinsdag 1 november 2022 a.s. wordt een oordeelsvor-
mende vergadering gehouden door de gemeenteraad. Deze 
begint om 19.30 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raad-
huisplein 1, Losser).  
 
De vergadering is live te volgen via de website van de ge-
meente en ook de vergaderstukken kunt u raadplegen via: 
www.losser.nl/bestuur/gemeenteraad 
 
Belangstellenden zijn ook van harte welkom om op de pu-
blieke tribune plaats te nemen.  
 
Tijdens deze vergadering gaan raads- en commissieleden met 
elkaar en met het college in debat over de op de agenda 
staande voorstellen. Dit ter voorbereiding op de besluitvor-
mende raadsvergadering van 15 november aanstaande. 
 
De voorzitter van de vergadering is mevrouw J.P. Meeren-
burgh. 
 
Agenda 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Vaststelling verslag vorige vergadering 20-09-2022 
4. Vragenkwartier 
5. Advies aanwijzing lokale omroep voor gemeente Losser 

vanaf 18 december 2022 
6. Inpassingsplan "Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen 

Beuninger Achterveld 1" 
7. Vaststelling Programmabegroting 2023 
8. Actieve informatie door college  

a. Uitvoering Actieplan Woonvisie 
b. Actuele zaken 
c. 2022-67 Raadsinformatiebrief WUPs Losser-West en  
    Beuningen 

9. Sluiting 
 

INDIVIDUELE INVALIDENPARKEERPLAATS  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten: 
 
- een individuele invalidenparkeerplaats in te richten ter 

hoogte van het Egbertink nummer 98 in Losser. Hiervoor  
is een aanvraag ingediend. Hierom is een verkeersbesluit  
genomen dat op woensdag 26 oktober bekend wordt  
gemaakt in het digitale Gemeenteblad  
(www.officielebekendmakingen.nl). 

 
- een individuele invalidenparkeerplaats aan de Kostersgaar- 

den in Losser toe te wijzen aan een andere gebruiker.  
Reden hiervoor is dat vorige gebruiker  deze individuele  
invalidenparkeerplaats heeft opgezegd terwijl er in de- 
zelfde periode een aanvraag is gedaan door een andere  

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 
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 Halloween op 29 oktober 

2022 van 13:00 uur tot en met 21:00 uur op een route door  
het dorp met start en finish op het Raadhuisplein 1, 7581  
AG Losser, zaaknummer: 22Z01737. 

Datum bekendmaking 17 oktober 2022. 
 
- Het houden van het evenement Landgoed Twente Fair op  

landgoedcamping het Meuleman, Lutterzandweg 16, 7587  
LH in de Lutte op onderstaande data en tijden: 
- zaterdag 29 oktober 2022 van 08:00 uur tot en met 

18:00 uur; 
- zondag 30 oktober 2022 van 08:00 uur tot en met  

17:00 uur.  
Zaaknummer: 22Z01671. 

Datum bekendmaking 18 oktober 2022. 

VERKEERSMAATREGEL

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

AANVRAGEN OM VERGUNNING 



- Het houden van het evenement Jetzt Geht’s Losser op de 
parkeerplaats nabij Smuddeweg 3, 7581 PN in Losser op  
onderstaande data en tijden: 
- vrijdag 28 oktober 2022 van 19:00 uur tot en met 02:00  
  uur 
- zaterdag 29 oktober 2022 van 19:00 uur tot en met 02:00 
  uur 
Zaaknummer: 22Z01696 

Datum bekendmaking 19 oktober 2022. 
 
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning verleend voor: 
 
- Het innemen van een standplaats ten behoeve van bevol- 

kingsonderzoek op de parkeerplaats bij sporthal de Fakkel  
aan de Gronausestraat 107, 7581 CE in Losser. De onder- 
zoeksunit wordt geplaatst in de periode van 10 oktober  
2022 tot 28 februari 2023, zaaknummer 22Z02158. 

Datum bekendmaking 19 oktober 2022  
 
Op grond van artikel 3 van de Wet op de kansspelen is de vol-
gende vergunning verleend: 
- Een vergunning voor het houden van een loterij tijdens de  

Kerstmarkt in Overdinkel op zondag 11 december 2022,  
zaaknummer 22Z02271. 

Datum bekendmaking: 14 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, 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 een (3-stammige) berk op het perceel Pastoor Blokhof- 
pad 8, 7581 DK Losser, zaaknummer 22Z02273. 

Datum bekendmaking 13 oktober 2022. 

 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen  

van de steiger Oelemars op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie Q, nummer 899, zaaknummer 22Z01336. 

Datum bekendmaking 13 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 5 bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie H, nummer 10263 aan de Hagenvoorde in Losser,  
zaaknummer 22Z02259. 

Datum bekendmaking 14 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden 

van een woning op het perceel Dorpergaarden 27, 7582 HV 
Losser, zaaknummer 22Z02117. 

Datum bekendmaking 17 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vernieu- 

wen van een machineberging op het perceel Holtweg 4,  
7588 PC Beuningen, zaaknummer 22Z01530. 

Datum bekendmaking 18 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het inrichten  

van een gedeelte van een bestaande schuur als kattenhotel  
op het perceel Invalsweg 4A, 7586 RC Overdinkel, zaaknum- 
mer 22Z01659. 

Datum bekendmaking 19 oktober 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.  
 

 
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 en een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e paasdag in 
2023, voor het volgende perceel: 
-    Postweg 41, 7587 PC de Lutte, kadastraal bekend LSR00,  

sectie G, nummer 2187, zaaknummer 22Z02300. 
Datum bekendmaking 17 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. 
 

SLOOPMELDINGEN 
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een 
sloopmelding ingediend voor het: 
- Verwijderen van asbest van een schuur op het perceel  

Zoekerveldweg 1, 7585 PS Glane, zaaknummer 22Z02214. 
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Kerk- 

hofweg 22, 7586 AH Overdinkel, zaaknummer 22Z02301. 
 
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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VERLEENDE ONTHEFFING  

MELDINGEN

Volg de gemeenteraad op Twitter 
 Account: RaadLosser  

 

Aankondigingen van vergaderingen, linken 

naar de website en andere wetenswaardig- 

heden over het werk  van de gemeenteraad.

LOSSER


