
- Het houden van het evenement Dinkel Survival Run op 24  
februari 2023 van 8:00 uur tot 17:00 uur. Start en finish op  
het Raadhuisplein in Losser.  
Zaaknummer 23Z00720 

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 een woning op het perceel Denekamperdijk 55, 7581  
PX Losser, zaaknummer 22Z02980. De beslisdatum is  
verlengd tot uiterlijk 26 mei 2023. 

Datum bekendmaking 16 maart 2023. 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen  

van een woning gelegen aan Mös 6, 7586 DN Overdinkel,  
zaaknummer 23Z00019. De beslisdatum is verlengd tot  
uiterlijk 2 mei 2023. 

Datum bekendmaking 21 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 be-
kendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het be-
sluit. 

 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 Schöppenberg Tour op  

2 april 2023 van 8.30 uur tot 14.00 uur. Start en finish bij  
Smuddeweg 3 in Losser.  
Zaaknummer 23Z00430 

Datum bekendmaking 23 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, 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: 
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INVALIDENPARKEERPLAATSEN  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten om twee individuele invalidenparkeerplaatsen in te 
richten op het parkeerterrein achter het appartementencom-
plex Vicarystraat 2-128 in Losser. Dit besluit wordt woensdag 
29 maart bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad 
(www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 29 maart 2023 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:  
- Bouwen van een (schotel) antenne op het perceel Bever- 

borgsweg 13, 7588 RA Beuningen, zaaknummer 23Z00737. 
- Aanleggen van een oprit op het perceel Oldenzaalsestraat  

59, 7581 AT Losser, zaaknummer 23Z00045. 
- Bouwen van een schuur op het perceel Kremersveenweg  

22, 7585 PP Glane, zaaknummer 23Z00748. 
- Bouwen van nieuwe gevels, balkons en plaatsen van een  

luifel voor de vergunningsvrije aanbouw op het perceel  
Leeuwerikstraat 10, 7587 BA de Lutte, zaaknummer  
23Z00760. 

- Bouwen van een vrijstaande bijgebouw op het perceel  
Honingloweg 8, 7581 PK Losser, zaaknummer 23Z00766. 

- Bouwen van een woning en bijgebouw op het perceel Pas- 
toor Geerdinkstraat 30, 7587 AR de Lutte, zaaknummer  
23Z00772. 

- Aanleggen van een uitrit op het perceel Pastoor Geerdink- 
straat 30, 7587 AR de Lutte, zaaknummer 23Z00776. 

- Bouwen van een gemeenschappelijke carport op de  
percelen Havezatensingel 86 en 88, 7581 WJ Losser,  
zaaknummer 23Z00782. 

- Kappen van 1 beukenboom en 1 eikenboom op het per- 
ceel Beuningerstraat 85, 7588 RG Beuningen, zaaknummer  
23Z00798. 

- Bouwen van een levensloopbestendig bijgebouw aan een  
woning op het perceel Schoolstraat 22, 7586 AS Overdin- 
kel, zaaknummer 23Z00800. 

 
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:  

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

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit op het perceel Markedal 1,  
7582 BR Losser, zaaknummer 23Z00211. 

Datum bekendmaking 16 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 4 bomen (2 zomereiken, 1 beuk, 1 linde) op percelen  
kadastraal bekend LSR00, sectie O, nummers 1243 en 1244  
op het centrumplein van de Lutte en in de parochietuin,  
zaaknummer 23Z00724. 

Datum bekendmaking 21 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 4 bomen op een perceel kadastraal bekend LSR00  
sectie D, nummers 4073 en 4782 en sectie E, nummer 3211  
gelegen tussen de Bentheimerstraat en het fietspad, zaak- 
nummer 23Z00439. 

Datum bekendmaking 21 maart 2023. 

VERKEERSMAATREGEL

AANVRAGEN OM VERGUNNING 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 



- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  
van een dakkapel op het perceel Arendstraat 4, 7581 ET Los- 
ser, zaaknummer 23Z00376. 

Datum bekendmaking 21 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een erker op het perceel Ludgeruslaan 16, 7581 DD  
Losser, zaaknummer 23Z00204. 

Datum bekendmaking 21 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een opbouw op de uitbouw achter de woning op het  
perceel Hoofdstraat 239, 7586 BR Overdinkel, zaaknummer  
23Z00007. 

Datum bekendmaking 21 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van bomen in een houtwal op het perceel kadastraal  
bekend LSR00, sectie Q, nummers 616 en 617 nabij inrit  
Glanebrugdijk 7, zaaknummer 23Z00619. 

Datum bekendmaking 22 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 3 bomen op locaties kadastraal bekend LSR00 sectie E  
nummer 2999 N342 hmp 61.759, 1 Beuk in wegberm rech- 
ter rijstrook; LSR00 sectie Q nummer 806 N731 hmp 5.745,1  
Eik in wegberm rechts naast hoofdrijbaan; LSR00 sectie H  
nummer 5765 N734 hmp 3.959, 1 Inlandse eik, zaaknummer  
23Z00441. 

Datum bekendmaking 22 maart 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van een berkenboom op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie H, nummer 10218 nabij Bookholtlaan 7, zaak- 
nummer 23Z00672. 

Datum bekendmaking 22 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 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 aan de Snippertweg 23, 7582 PC Losser, kadastraal 

bekend LSR00, sectie H, nummer 5627, zaaknummer  
23Z00743. 

Datum bekendmaking 20 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: 
- Gedeeltelijk slopen van een woning en het verwijderen van 

asbesthoudend materiaal op het perceel Markedal 1, 7582 
BR Losser, zaaknummer 23Z00711. 

 
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. 
 

 
WET MILIEUBEHEER  
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbe-
sluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend 
voor het: 
- Plaatsen van een propaantank aan de Oldenzaalsestraat 

135A, 7581 PZ Losser, zaaknummer 23Z00551. 
 
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 ONTHEFFING


