
VERKEERSBESLUITEN OPHEFFEN EN INRICHTEN 
INVALIDENPARKEERPLAATS 
Vanwege verhuizing van een inwoner heeft het college van bur-
gemeester en wethouders van Losser twee verkeersbesluiten 
genomen. De eerste om de individuele invalidenparkeerplaats 
ter hoogte van het adres Willibrordlaan 5 te Losser op te heffen 
en het tweede om een individuele invalidenparkeerplaats in te 
richten op het parkeerterrein achter het appartementencom-
plex Vicarystraat 2-128 in Losser. Deze besluiten worden woens-
dag 5 oktober bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad 
(www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Beide besluiten liggen met ingang van 5 oktober september 
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. 

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, PARTIËLE 
HERZIENING DINKELDAL NOORD, KRAAL TEUSINK”  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 13 oktober 2022             
gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Dinkel-
dal Noord, Kraal Teusink” met ID nummer 
NL.IMRO.0168.bp008vzp20ph01-0301. 
  
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan “Buitengebied, partiële herziening Din-
keldal Noord, Kraal Teusink” voorziet in het kader van een grond-
ruil in het wijzigen van de bestemming ‘Natuur – Natuur en Bos’ 
in ‘Agrarisch – 2’ om zo het agrarisch gebruik op deze gronden 
mogelijk te kunnen maken. Voor de percelen die in ruil hiervoor 
worden verworven, wordt te zijner tijd een separate procedure 
doorlopen zodat deze percelen ingezet kunnen worden voor 
natuurontwikkeling in het kader van het Natura 2000-gebied 
Dinkelland.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
6 oktober 2022 tot en met woensdag 16 november 2022 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.los-
ser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl  wor-
den bekeken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-
bestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ge-
richt 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. 
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VETERANENDAG 
Herinnering: meld u aan voor de gemeentelijke  
Veteranendag  
Veteranen die zich nog niet aangemeld hebben kunnen dit 
nog tot uiterlijk 10 oktober doen  
 
In de gemeente Losser spreken wij jaarlijks onze waardering 
uit voor onze veteranen. We zetten onze veteranen in het zon-
netje tijdens de jaarlijkse gemeentelijke veteranendag.  
Graag nodigen wij de veteranen in de gemeente Losser en hun 
partners uit om zaterdag 15 oktober bij deze feestelijke dag 
aanwezig te zijn. U heeft deze uitnodiging per brief ontvangen 
op in de week van 9 augustus. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
14.00 uur        Inloop met koffie / thee en krentewegge 

                  Welkomstwoordje door Jan Meerenburgh,  
                  voorzitter Stichting Veteranen Losser 
                  Woordje door burgemeester Gerrit Jan Kok 

15.00 uur -     Lezing van Klaas Analbers over zijn uitzending  
                  naar Afghanistan in 2008 

15.15 uur 
15.45 uur -     Ervaringen van Robert Konter over zijn deelname 

                  aan de Invictus Games 
16.00 uur         
16.45 uur        Indische maaltijd  
18.00 uur        Einde 
Gedurende de gehele middag is een static show van voertui-
gen en een expositie van materiaal van verschillende uitzen-
dingen 
  
Aanmelden 
Heeft u zich nog niet aangemeld, dan kunt u dat nog doen via 
e-mail: veteranen-losser@outlook.com tot uiterlijk10 oktober  

VERKEERSBESLUIT INDIVIDUELE INVALIDENPARKEER- 
PLAATS  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten een individuele invalidenparkeerplaats te realiseren 
in de Burgemeester Eekhoutstraat in Losser, ter hoogte van 
huisnummer 45. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen dat 
op donderdag 6 oktober bekend wordt gemaakt in het digitale 
Gemeenteblad (www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 6 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 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. 

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  

NIEUWS VAN DE GEMEENTE

BESTEMMINGSPLANNEN

www.losser.nl

VERKEERSMAATREGELEN

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:  
- Kappen van 1 eik en 2 berken op een perceel kadastraal  

bekend LSR00, sectie N, nummer 3768 tegenover Wilgen- 
kamp 4 in Losser, zaaknummer 22Z02126. 

- Kappen van een boom op een perceel kadastraal bekend 
LSR00, sectie H, nummer 6007, naast Lijsterbesstraat 81 in  
Losser, zaaknummer 22Z02127. 

- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie K, nummer 6735 aan het Mös in Overdinkel,  
zaaknummer 22Z02135. 

- Verbouwen en uitbreiden van een woning op het perceel  
Koksweg 11, 7587 LX de Lutte, zaaknummer 22Z02142. 

- Kappen van 1 eikenboom op het perceel Kremersveenweg  
32, 7585 PP Glane, zaaknummer 22Z02171. 

- Kappen van 1 haagbeuk op een perceel kadastraal bekend  
LSR00, sectie Q, nummer 185 nabij Strokappenweg 1 aan  
de Hogeboekelweg, zaaknummer 22Z02172. 

- Plaatsen van zonnepanelen op het perceel Goormatenweg  
47, 7586 RV Overdinkel, zaaknummer 22Z02186. 

 
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. 
 

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 uitbouwen 

van de woning aan de voorzijde (erker en overdekte in- 
gangspartij) op het perceel Balderikstraat 31, 7581 VS  Los- 
ser, zaaknummer 22Z01574. 

Datum bekendmaking 23 september 2022 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een schuur op het perceel Tiekenveenweg 12, 7586 SC  
Overdinkel, zaaknummer 22Z01727. 

Datum bekendmaking 23 september 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een woning op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie H, nummer 10560 met het conceptadres Havezaten- 
singel 31 in Losser, zaaknummer 22Z01472. 

Datum bekendmaking 27 september 2022. 
 
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een recreatiewoning op het perceel Lutterzandweg 
3A, 7587 LH de Lutte, zaaknummer 22Z01316. 

Datum bekendmaking 27 september 2022. 
 
-    Een omgevingsvergunning te verlenen voor het wijzigen 

van de gevel van de Plusmarkt op het perceel Hoofdstraat 
163, 7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z01451. 

Datum bekendmaking 27 september 2022. 
 
-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een erker op het perceel Lomanskamp 21, 7588 SC  
Beuningen, zaaknummer 22Z01652. 

Datum bekendmaking 28 september 2022. 
 
-    Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen 

van 2 eikenbomen en te verlenen voor het kappen van de  
linker boom van het groepje (kijkend naar de kapschuur) 
op het perceel Glanerbrugstaat 39, 7585 PK Glane, zaak 
nummer 22Z02091. 

Datum bekendmaking 28 september 2022 

-     Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen 
van een boom op een perceel kadastraal bekend onder 
LSR00, sectie H, nummer 6007 naast Lijsterbesstraat 81  

      Losser, zaaknummer 22Z02127. 
Datum bekendmaking 28 september 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. Hier-
voor 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: 
 
- Nabij Hoenderkampweg 3, 7588 PT Beuningen, kadastraal 

bekend LSR00, sectie A, nummer 3467, zaaknummer 
22Z02129. 

Datum bekendmaking 26 september 2022. 
 
- Glanerbrugdijk 5A, 7582 RC Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie Q, nummer 611, Zaaknummer 22Z02139. 
Datum bekendmaking 27 september 2022. 
 
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 
2022, voor het volgende perceel: 
 
- Achter Snippertweg 1-3, 7582 PC Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie H, nummer  6403, zaaknummer 22Z02137. 
Datum bekendmaking 27 september 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: 
- Slopen van een woning een bijgebouw en het verwijderen 

van asbesthoudend materiaal op het perceel Gildehauser 
weg 9, 7581 PE Losser, zaaknummer 22Z02043. 

- Verwijderen van asbesthoudend materiaal op het perceel  
Narcisstraat 21, 7581 TH Losser, zaaknummer 22Z02109. 

- Verwijderen van asbesthoudend materiaal op het perceel 
Smitsbreeweg 2A, 7581 HE Losser, zaaknummer 22Z02134. 

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. 
 
BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTING  
Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen bui-
ten inrichtingen ingediend voor: 
- Het lozen van grondwater afkomstig van ontwaterings- 

werkzaamheden op het schoonwaterriool in de periode  
tussen 19 september en 17 oktober 2022 ter hoogte van  
Glanerbrugstraat 24, 7585 PL Glane, zaaknummer  
22Z01908. 

 
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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VERLEENDE ONTHEFFING  

VERLEENDE EN GEWEIGERDE VERGUNNINGEN 

MELDINGEN


