
c. 2022-85 Raadsinformatiebrief Tijdelijke opvang van 
statushouders en vluchtelingen 

d. 2022-86 Raadsinformatiebrief Motie OZB-tarief voor 
maatschappelijke organisaties 

 
14. Sluiting 
 

HOOFDSTRAAT 207 OVERDINKEL  
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente 
Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeenkomst, als 
bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, heeft gesloten 
met de exploitant van Hoofdstraat 207 in Overdinkel.  
 
Beschrijving 
Exploitant is voornemens om achter het pand Hoofdstraat 207 
(zijde Schoolstraat) in Overdinkel vier woningen te realiseren. 
 
Omschrijving 
In de overeenkomst zijn de voorwaarden geregeld waaronder 
de gemeente Losser bereid is geweest het geldende bestem-
mingsplan te wijzigen. 
 
Ter inzage  
Een zakelijke beschrijving van de overeenkomsten kan met in-
gang van donderdag 1 december 2022 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van 
het gemeentehuis van Losser en kan ook via  
www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken. 
 
Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wet-
houders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen be-
zwaar worden gemaakt. 
Losser,  30 november 2022 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Plaatsen van een tijdelijke woonunit op een perceel kada- 

straal bekend sectie A, nummer 3657, nabij Volterdijk 8 in  
Beuningen, zaaknummer 22Z02620. 

- Veranderen van de voorgevel op het perceel Drielandweg  
3, 7586 RL Overdinkel, zaaknummer 22Z02630. 

- Verbouwen van een bedrijfspand op het perceel Nijverheid- 
straat 21, 7581 PV Losser, zaaknummer 22Z02641. 

 
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. 
 
 
VERLENGEN BESLISTERMIJN  
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
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 ter-
mijn van maximaal zes weken: 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor bouwen van  

2 woningen op het perceel Rosmolen 8, 7587 RP de Lutte,  
zaaknummer 22Z01912. De beslisdatum is verlengd tot ui- 
terlijk 29 december 2022. 

Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen  

van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
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OORDEELSVORMENDE VERGADERING  
DINSDAG 6 DECEMBER 2022  

Op dinsdag 6 december 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 20 december aanstaande. 
 
Agenda  
1. Opening 
 
2. Vaststelling agenda 
 
3. Vaststelling verslag vorige vergadering 01-11-2022 
 
4. Vragenkwartier 
 
5. Vaststellen bestemmingsplan "Beuningen, Pastoor Bol- 

scherstraat" 
 
6. Subsidieregelingen isolatie voor woningen 

a. Subsidieverordening voor isolatie van slecht geïso- 
leerde woningen in het lagere prijssegment 

b. Subsidieverordening voor isolatie van eigen wonin-
gen 

 
7. Gemeentelijke Rioleringsplan en Hemelwaterverorde- 

ning 
 
8. Verordening op de behandeling bezwaarschriften  

Losser 2023 
 
9. Eerste wijziging Algemene Plaatselijke Verordening  

(APV) 
 
10. Actualiseren verordeningenbestand 
 
11. Tussentijdse rapportage 2022 
 
12. Belastingverordeningen 2023 

a. Begraafrechten 2023 
b. Forensenbelasting 2023 
d. Legesverordening 2023 (inclusief tarieventabel) 
e. Marktgeld 2023 
f. Onroerendezaakbelastingen 2023 
g. Afvalstoffenheffing 2023 
h. Rioolheffing 2023 
i. Toeristenbelasting 2023 
j. Kwijtscheldingsregeling 2023 

 
13. Actieve informatie door college  

a. Uitvoering Actieplan Woonvisie 
b. Actuele zaken 

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 

ANTERIEURE OVEREENKOMST

sectie K, nummer 6735 Mös in Overdinkel, zaaknummer  
22Z02094. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 10 ja- 
nuari  2023. 

Datum bekendmaking 23 november 2022. 
 
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. 
 
 

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 VERGUNNING 



 
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 Kerstmarkt Overdinkel op  

11 december 2022 van 15:00 uur tot 19:00 uur op het  
Dorpsplein en naastgelegen parkeerplaats in Overdinkel,  
zaaknummer 22Z02346 ¹. 

Datum bekendmaking 21 november 2022. 
- Het houden van het evenement Snertloop op 4 december  

2022 van 10:00 uur tot 13:00 uur. Start- en finishlocatie: Erve  
Boerrichter, Plechelmusstraat 14 de Lutte, zaaknummer  
22Z02073 ¹. 

Datum bekendmaking 21 november 2022. 
 
- Het houden van het evenement  Carnavalsoptocht de Lutte  

op 20 februari 2023 van 14:00 uur tot 15:00 uur in het cen- 
trum van de Lutte, zaaknummer 22Z02236 ¹. 

Datum bekendmaking 23 november 2022. 
 
Op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende ontheffing geweigerd voor: ¹ 
 
- Ontheffing sluitingsuur sportkantine De Fakkel voor 10 de- 

cember 2022. Zaaknummer 22Z02157 
Datum bekendmaking: 24 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.  
 
 
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 ’t Dorpscafé Lutters  

Kwartier op het perceel Irenestraat 4, 7587 AK De Lutte,  
zaaknummer 22Z01149. 

Datum bekendmaking 23 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. 

 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 weigeren voor het kappen  

van 1 eikenboom op het perceel Wielewaalstraat 18A, 7587  
AZ de Lutte, zaaknummer 22Z02460. 

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

bouwen/plaatsen van opslag- stallingsboxen op het per 
ceel Nijverheidstraat 33, 7581 PV Losser, zaaknummer     

     22Z02410. 
Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen v 
van een overkapping op het perceel Muchteweg 22, 7582  
AL Losser, zaaknummer 22Z02029. 

Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  

van een mast voor telecommunicatiedoeleinden op een  
perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 573,  
nabij Lutterzandweg 19, zaaknummer 22Z01796. 

Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
-   Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van 4 bergingen en de accenten  van kavels 91 en 94 op het  
perceel Eversbergh 21A in Losser, zaaknummer 22Z01914. 

Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden  

van een woning op het perceel Pastoor van Laakstraat 37,  
7586 CB Overdinkel, zaaknummer 22Z02306. 

Datum bekendmaking 21 november 2022. 
 
-   Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 

van 1 kastanjeboom en te weigeren voor het kappen van 
de andere kastanjeboom op het perceel Duivelsdijk 3,  

    7587 PH de Lutte, zaaknummer 22Z02396. 
Datum bekendmaking 23 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 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 oprichten van een  

melkveehouderij met jongevee opfok op het perceel Paas- 
bergweg 3, 7587 LW de Lutte te verlenen, zaaknummer  
21Z0408. 

 
Het bovengenoemde ontwerpbesluit met de bijbehorende be-
scheiden ligt met ingang van donderdag 1 december 2022 tot 
en met woensdag 11 januari 2023 ter inzage in het gemeente-
huis 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 tijdens het stook-
seizoen van 1 november tot en met 30 april in het jaar 
2022/2023 voor de volgende percelen: 
 
- Beuningerveldweg 3, 7588 RJ  Beuningen, kadastraal be- 

kend LSR00, sectie P, nummer 399, zaaknummer 22Z02590. 
Datum bekendmaking 17 november 2022. 
 
- Strootsweg 6 A, 7586 RR  Overdinkel, kadastraal bekend  

LSR00, sectie Q, nummer 1692, zaaknummer 22Z02627. 
Datum bekendmaking 23 november 2022. 
 
- Nabij Lomanskamp 16,  7588 SB  Beuningen, kadastraal be 

kend LSR00, sectie A, nummer 3642, zaaknummer  
22Z02639. 

Datum bekendmaking 23 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. 
 

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

perceel Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser, zaaknummer  
22Z02492. 

- Slopen van het dorpshuis “de Glaan” op het perceel Gro- 
nausestraat 330A, 7585 PE Glane, zaaknummer 22Z02465. 

- Slopen van een werktuigenberging en het verwijderen van  
asbesthoudend materiaal op het perceel Holtweg 4, 7588  
PC Beuningen, zaaknummer 22Z02524. 

 
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: 
- Het veranderen van de activiteiten van het bedrijf aan de  

Ambachtstraat 12, 7587 BW de Lutte, zaaknummer  
22Z02418. 

- Het veranderen van de activiteiten van het bedrijf aan de  
Hengelerheurneweg 2, 7587 PS de Lutte, zaaknummer  
22Z02303. 

- Het veranderen van de activiteiten van het bedrijf aan de  
Lutterstraat 138, 7581 PL Losser, zaaknummer 21Z01777. 

 
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. 
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