
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. 
 
BESLUIT BUITEN BEHANDELING  
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt 
bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsver-
gunning niet in behandeling neemt: 
 
- Voor het bouwen van een woning op het perceel Holtweg  

9, 7588 PC Beuningen, zaaknummer 22Z02976. 
Datum bekendmaking 27 februari 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.  

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 1 beuk en 2 zomereiken op het perceel Hakenbergweg  
16, 7588 RM Beuningen, zaaknummer 23Z00380. 

Datum bekendmaking 27 februari 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: 
- Ficksweg 5, 7586 RD Overdinkel, kadastraal bekend LSR00,  

sectie Q, nummer 1348, zaaknummer 23Z00545. 
Datum bekendmaking 27 februari 2023. 
 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Nabij Pastoor Rudingpad in de Lutte, kadastraal bekend  

LSR00, sectie G, nummer 3898, zaaknummer 23Z00148. 
Datum bekendmaking 27 februari 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-
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OORDEELSVORMENDE VERGADERING  
DINSDAG 14 MAART 2023 

Op dinsdag 14 maart a.s. wordt een oordeelsvormende ver-
gadering gehouden door de gemeenteraad. Deze begint om 
19.30 uur in de raadszaal van ’t Lossers Hoes (Raadhuisplein 
1, Losser). De vergadering is live te volgen via de website van 
de gemeente 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 28 maart aanstaande. 
 
Agenda  
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 
 
3. Vaststelling verslag vorige vergadering 24-01-2023 
 
4. Vragenkwartier 
 
5. Financiële steun t.b.v. Steenfabriek de Werklust 
 
6. Omgevingsvisie gemeente Losser 
 
7. Actieve informatie door het college 

• Uitvoering Actieplan Woonvisie 
• Actuele zaken 
• 2023-04 Raadsinformatiebrief Vaststelling prestatie

afspraken Wonen Losser 2023. 
• 2023-06 Raadsinformatiebrief Procesplan opvang 

asielzoekers Twente 
• 2023-05 Raadsinformatiebrief Dienstweg De Poppe 
• 2023-12 Raadsinformatiebrief Haalbaarheidsonder

zoek Sporthal de Lutte 
 
8. Sluiting 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN 
INGEDIEND VOOR HET:  
- Realiseren van een zonnepanelen veld op een perceel ka- 

dastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1068 nabij Goor- 
matenweg 45, 7586 RV Overdinkel, zaaknummer 
23Z00543. 

- Aanpassen van een erker op het perceel Voswinkelweg 12, 
7582 PG Losser, zaaknummer 23Z00562. 

- Bouwen van 6 starterswoningen op percelen kadastraal 
bekend LSR00, sectie A, nummers 3503 en 3505, met de 
conceptadressen Beuningerstraat 67-67E in Beuningen, 
zaaknummer 23Z00563. 

- Kappen van 2 eikenbomen op een perceel kadastraal be-
kend LSR00, sectie A, nummer 3327 aan de Denekamper- 
straat in Beuningen, zaaknummer 23Z00581. 

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  

OPENBARE VERGADERINGEN

www.losser.nl

ningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het tref-
fen 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 en het verwijderen van asbest op  

het perceel Pastoor Geerdinkstraat 30, 7587 AR de Lutte,  
zaaknummer 23Z00491. 

- Verwijderen van asbesthoudende materialen uit een wo 
ning op het perceel Roveniuslaan 2, 7581 DN Losser, zaak 
nummer 23Z00472. 

- Verwijderen van asbest uit een woning en een schuur op  
het perceel Strootsweg 1, 7586 RR Overdinkel, zaaknum- 
mer 23Z00542. 

 
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. 

VERLEENDE ONTHEFFING

AANVRAGEN OM VERGUNNING 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 

MELDINGEN




