
 
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Kappen van 1 beukenboom op een perceel kadastraal  

bekend LSR00, sectie N, nummer 4630 nabij Raadhuisplein  
1, 7581 AG Losser, zaaknummer 22Z02670. 

- Plaatsen van een dakkapel op de achterzijde van een  
woning op het perceel Tjaskermolen 52, 7587 RM de Lutte,  
zaaknummer 22Z02671. 

- Aanpassen van dakkapellen waarbij 1 dakkapel wordt ver
groot en beide dakkapellen en schuin pannendak krijgen  
op het perceel Veldmatenweg 5, 7581 PP Losser, zaaknum- 
mer 22Z02672. 

- Kappen van 1 berkenboom op het perceel Scholtinkstraat  
7, 7581 GG Losser, zaaknummer 22Z02673. 

- Kappen van 12 bomen op het perceel Kampbrugweg 3,  
7588 RK Beuningen, zaaknummer 22Z02674. 

- Kappen van 2 populieren op het perceel Elferinksweg 1, 
7586 BM Overdinkel, zaaknummer 22Z02675. 

- Restaureren/verbouwen van een boerderij op het perceel  
Foksweg 4, 7588 PM Beuningen, zaaknummer 22Z02692. 

- Bouwen van een overkapping op het perceel Dorpstraat 47,  
7587 AB de Lutte, zaaknummer 22Z02694. 

- Kappen van 1 populier op het perceel Oldenzaalsestraat  
109, 7581 PZ Losser, zaaknummer 22Z02696. 

- Kappen van 1 eikenboom op het perceel Oldenzaalsestraat  
138, 7587 PK de Lutte, zaaknummer 22Z02708. 

- Plaatsen van een schutting op het perceel Beltmolen 12,  
7587 RL de Lutte, zaaknummer 22Z02711. 

- Kappen van verschillende bomen op een perceel kadastraal  
bekend LSR00, sectie H, nummers 10514, 4765, 7422, 7426, 
landgoed de Binkhorst, de Lutte, zaaknummer 22Z02721. 

 
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 carnavalsoptocht Beunin- 

gen op 17 februari 2023 van 13:30 uur tot 14:45 uur in de  
omgeving van de Pastoor Bolscherstraat, zaaknummer  
22Z02717. 

Datum binnenkomst: 30 november 2022. 
 
- Het houden van het evenement Kerstwandeling 2022 De  

Lutte op 26 december 2022 starttijd van 10:00 uur tot 13:00  
uur. Bij de Tourist info, Plechelmusstraat 14, 7587AM  
de Lutte, zaaknummer 22Z02480. 

Datum binnenkomst: 2 november 2022. 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
 
Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen is 
de volgende vergunning aangevraagd: 
 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar 
worden ingediend. 
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ONTWERP-WIJZIGINGSPLAN “BUITENGEBIED,  
AUSTWEG 7 DE LUTTE”  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 8 december 2022 ge-
durende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-
wijzigingsplan “Buitengebied, Austweg 7 De Lutte” met ID 
nummer NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp004-0301. 
  
Omschrijving plan 
Het wijzigingsplan maakt het mogelijk om op het perceel Aust-
weg 7 in De Lutte een extra woning te bouwen. In ruil hiervoor 
wordt aan de Denekamperstraat 14/14a in De Lutte en aan de 
Beuningerstraat 27/27a in Beuningen in totaal 1.228 m2 land-
schapsontsierende bebouwing gesloopt. 
 
Inzien wijzigingsplan 
Het ontwerpwijzigingsplan kan met ingang van donderdag 8 
december 2022 tot en met 18 januari 2023 tijdens de ope-
ningstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeen-
tehuis van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de 
bijbehorende toelichting met bijlagen kunnen ook via 
www.losser.nl/Actueel/Bekendmakingen en op de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl  worden bekeken. 
 
Zienswijzen 
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen 
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerp-
wijzigingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden ge-
richt aan de het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 90, 7580 AB Losser.  Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kunt u contact opnemen met de publieks-
balie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer 
(053) 5377444. 
 
Losser, 7 december 2022 
 
 
ANTERIEURE OVEREENKOMST “OLDE THEUSSINK –  
NACHTEGAALSTRAAT”  
Het college van Burgemeester en Wethouders van de ge-
meente Losser maakt bekend dat zij een anterieure overeen-
komst, als bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening, 
heeft gesloten met de exploitant van de locatie hoek Losser-
sestraat 31 – Nachtegaalstraat in De Lutte.  
 
Beschrijving 
Exploitant is voornemens om de percelen te herontwikkelen 
waarbij aan de Nachtegaalstraat in totaal zeven rijwoningen 
worden gebouwd. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswo-
ning aan de Lossersestraat 31 omgezet in een reguliere wo-
ning.  
 
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 overeenkomst kan met in-
gang van donderdag 8 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/be-
kendmakingen worden bekeken. 
 
Tegen het besluit van het college van Burgemeester en Wet-
houders tot goedkeuring van de overeenkomsten kan geen 
bezwaar worden gemaakt. 
 
Losser,  7 december 2022 

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

BESTEMMINGSPLANNEN
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 beslo-
ten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van maximaal zes weken: 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen 

van nieuwe kozijnen in de voorgevel en het plaatsen van  
een dakkapel aan de achterzijde waarvoor de dakconstruc- 
tie gewijzigd moet worden op het perceel Hannekerveld- 
weg 59, 7581 BD Losser, zaaknummer 22Z01575. De be- 
slisdatum is verlengd tot uiterlijk 25 januari 2023. 

Datum bekendmaking 25 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. 

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 verbou- 

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

Datum bekendmaking 24 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een carport op het perceel Spinnersweg 23, 7586 CD  
Overdinkel, zaaknummer 22Z02439. 

Datum bekendmaking 25 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen  

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

Datum bekendmaking 25 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 8 Amerikaanse eikenbomen op het perceel Denekam- 
perdijk 55, 7581 PX Losser, zaaknummer 22Z02586. 

Datum bekendmaking 25 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

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

Datum bekendmaking 25 november 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

(spoed) van 1 beukenboom op het perceel Raadhuisplein  
1, 7581 AG Losser, zaaknummer 22Z02670. 

Datum bekendmaking 25 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.  
 
 
 VERLEENDE 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: 
- Honingloweg 26, 7581 PK Losser, kadastraal bekend LSR00,  

sectie H, nummer 6650, zaaknummer 22Z02662. 
Datum bekendmaking 30 november 2022. 
 
- Oldenzaalsestraat 147, 7587 PJ De Lutte, kadastraal bekend  

LSR00, sectie H, nummer 9353, zaaknummer 22Z02688. 
Datum bekendmaking 29 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: 
- Saneren van asbesthoudende materialen op het perceel 

Ravenhorsterweg 5, 7581 PB Losser, zaaknummer 
22Z02680. 

- Gedeeltelijk saneren dak op het perceel Gildehofweg 7,  
7581 KC Losser, zaaknummer 22Z02452. 

- Gedeeltelijk slopen van de woning (voorgevel) en het ver- 
wijderen van asbesthoudend materiaal (dakbeschot) op het  
perceel Mensmanweg 9, 7588 PG Beuningen, zaaknummer  
22Z02616. 

- Slopen van een schuur op het perceel Denekamperdijk 55, 
7581 PX Losser, zaaknummer 22Z02619. 

- Verwijderen van asbest van een schuur op het perceel  
Glanerbrugstraat 55, 7585 PK Glane, zaaknummer  
22Z02642. 

 
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: 
- Starten van activiteiten van het bedrijf Bruins & Kwast,  

de Pol 15, 7581 CZ Losser, zaaknummer 22Z01861. 
 
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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Vervolg van de voorpagina  

Super Snertloop 2022 in De Lutte
Daarna werd het startschot van de 9,6 km gelost 
door de kersverse Graaf Mathijs en Adjudant 
Remco van carnavalsvereniging de Bosdüvelkes. 
Deze gebroeders Volker zijn de avond ervoor net 
opgekomen als nieuwe hoogheden van De Lutte. 
33 Minuten na dit startschot kwam de eerste deel-
nemer al weer over de finish. Bij de heren won Rut-
ger Johannink uit Denekamp de wedstrijd en bij 
de dames Susan Hesselink uit De Lutte. Naast een 
prijs kregen zij, net als alle deelnemers een kop 
warme snert, want daar staat de Snertloop om be-
kend. Overige uitslagen zijn te vinden op de web-
site uitslagen.nl of via loopgroep.nl⁄snertloop 

2,5 km 
Jongens: Pim Knapen uit Holten, 9:38 minuten  
Meisjes: Yara Damink uit De Lutte, 10:53 minuten 
 
5,3 km 
Vrouwen: 
1.Sanne Vlutters uit Leeuwarden, 22:52 minuten 
2.Stefanie ter Hofstede uit Oldenzaal, 23:45 minuten 
3. Limke Schopman uit Deurningen, 24:18 minuten 
Mannen:  
1. Kevin Voss uit Borne, 18:08 minuten 
2. Lars van Kempen, 18:36 minuten 
3. Chris Eidhof uit Fürstenberg, 18:56 minuten 

9,6 km 
Vrouwen: 
1. Susan Hesselink uit De Lutte, 43:25 minuten 
2. Evelien Engbers uit Enschede, 43:29 minuten 
3. Bieke Cavelaars uit Nijmegen, 43:35 minuten 
 
Mannen: 
1. Rutger Johannink uit Denekamp, 33:12 minuten 
2. Maurice Backschat uit Nordhorn, 35:04 minuten 
3. Thijs oude Nijhuis uit Tubbergen, 35:10 minuten

Kerstwandeling De Lutte 
op Tweede Kerstdag

 Tussen de kerstdiners door een 
frisse neus halen? Geef je dan 

op voor een kerstwandeling op tweede Kerstdag door het 
(winter)landschap rondom De Lutte met onderweg het geluid van 
de midwinterhoornblazers. Neem je familie en vrienden mee met 
deze mooie wandeling en geniet onderweg van een warm drankje 
en hapje.

DE LUTTE

De start is bij de Tourist info bij Erve 
Boerrigter in De Lutte. Je kunt kiezen 
uit een wandeling van ca. 6 km of 9 
km. De wandeling brengt je langs 
het prachtige buitengebied van 
onder andere de Paasberg en de Lo-
abult. Langs beide routes zijn onder-
weg op meerdere locaties de 
eeuwenoude klanken van midwin-
terhoornblazers te horen. Er is een 
stop op het erf van Kuipers aan de 
Lage Kaviksweg voor koffie⁄thee met 
lekkers. Daarna ga je de route vervol-

gen door het coulisselandschap en 
sluit je de wandeling af met een 
warm hapje bij ’t Theeluttke in het 
centrum. Deelname bedraagt € 7,50 
voor volwassenen en € 4,50 voor kin-
deren (4 tot en met 12 jaar). Starten 
kan tussen 10.00 en 13.00 uur. 
  
Aanmelden voor deze prachtige 
kerstwandeling kan via visitdelutte-
losser.nl middels het aanmeldformu-
lier of telefonisch via Tourist info De 
Lutte, 0541-551160.  


