
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Kappen van 1 Amerikaanse eik op het perceel Erve Copshof 

5, 7581 PT Losser, zaaknummer 22Z02435. 
- Bouwen van een garage op het perceel Scholtinkstraat 216, 

7581 GX Losser, zaaknummer 22Z02438. 
- Bouwen van een carport op het perceel Spinnersweg 23, 

7586 CD Overdinkel, zaaknummer 22Z02439. 
- Kappen van 1 eikenboom op het perceel Gronausestraat 

457, 7585 PD Glane, zaaknummer 22Z02444. 
- Aanleggen van een poel op het perceel Imenhofweg 6A, 

7582 PJ Losser, zaaknummer 22Z02453. 
- Tijdelijk gebruiken van een bedrijfsgebouw als woning op 

het perceel Oldenzaalsestraat 135B, 7581 PZ Losser, zaak- 
nummer 22Z02457. 

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

- Verbouwen van dorpshuis “De Glaan” op het perceel Gro- 
nausestraat 330A, 7585 PE Glane, zaaknummer 22Z02463. 

- Plaatsen van een hekwerk op het perceel De Pol 5, 7581 CZ  
Losser, zaaknummer 22Z02481. 

 
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 het bouwen 

van een woning op het perceel Gronausestraat 328, 7585  
PE Glane, zaaknummer 22Z01965. De beslisdatum is ver- 
lengd tot uiterlijk 8 december 2022. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022. 
 
- Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het uitbrei- 

den van de verdieping van een woning op het perceel Vos 
winkelsteeg 13, 7582 PK Losser, zaaknummer 22Z01985. De  
beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 14 december 2022. 

Datum bekendmaking 31 oktober 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. 

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 Sinterklaasintocht Overdin- 

kel op 13 november 2022 van 14.30 uur tot 15.30 uur. De  
optocht begint vlakbij de Plus Overdinkel, Hoofdstraat 163,  
7586 BP Overdinkel, zaaknummer 22Z02195. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022 
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VERGADERING GEMEENTERAAD 15 NOVEMBER 2022  

Op dinsdag 15 november wordt er een (besluitvormende) 
raadsvergadering gehouden.  
 
Let op: vanwege de behandeling van de gemeentebegro-
ting vangt de vergadering aan om 18.30 uur  
 
De vergadering vindt plaats in ’t Lossers Hoes, Raadshuisplein 
1 te Losser. Belangstellenden zijn van harte welkom om de ver-
gadering digitaal of vanaf de publieke tribune bij te wonen. 
 
Op de website van de gemeente www.losser.nl/bestuur/ge-
meenteraad vindt u de verschillende vergaderstukken en link 
naar de livestream.  
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Vaststelling agenda 
3. Vaststelling verslag besluitvormende vergadering  

04-10-2022 
4. Ingekomen stukken 
5. Toelating raadslid 
 
bespreekstukken 
6. Advies aanwijzing lokale omroep voor gemeente Losser 

vanaf 18 december 2022 
7. Inpassing "Natura 2000 Punthuizen-Stroothuizen  

Beuninger Achterveld 1" 
8. Vaststelling Programmabegroting 2023 
 
overig 
9. Sluiting 
 

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
na een aanvraag besloten een individuele invalidenparkeer-
plaats in te richten ter hoogte van de Kloppenstraat 17 te Los-
ser. Hiervoor is een verkeersbesluit genomen dat op woensdag 
9 november bekend wordt gemaakt in het digitale Gemeente-
blad (www.officielebekendmakingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 9 november ook voor een pe-
riode 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  
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AANVRAGEN OM VERGUNNING OPENBARE VERGADERINGEN 

VERKEERSMAATREGEL

- Het houden van het evenement Sinterklaasintocht de 
Lutte op 20 november 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur. De  
optocht begint bij Lossersestraat 63, 7587 PW De Lutte,  
zaaknummer 22Z02280. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022 
 
Op grond van artikel 30b 1e lid van de Wet op de kansspelen 
is de volgende vergunning verleend voor: 
- Het plaatsen van twee kansspelautomaten bij Wegrestau- 

rant Scandinavian Losser B.V, De Poppe 38, 7587 GA DE  
Lutte van 1/1/23 t/m 31/12/23, zaaknummer 22Z02355.  

Datum bekendmaking 31 oktober 2022 
 
- Het plaatsen van twee kansspelautomaten bij Oos Café,  

Hoofdstraat 69, 7586 BL Overdinkel van 1/1/23 t/m  
31/12/23, zaaknummer 22Z02312.  

Datum bekendmaking 31 oktober 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 



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 boom (fijnspar) op het perceel Spinnersweg 54, 7586  
CJ Overdinkel, zaaknummer 22Z02375. 

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

van een overkapping op het perceel Allemansweg 17, 7582  
HJ Losser, zaaknummer 22Z01686. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een 2-onder-1 kap woning met bijbehorende bouw- 
werken op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie K,  
nummer 6740 (gedeeltelijk) met het conceptadres Mös 5 in  
Overdinkel, zaaknummer 22Z02292. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een vrijstaande woning op het perceel Binkhorsterkerk- 
pad 14, 7587 RA de Lutte, zaaknummer 22Z01526. 

Datum bekendmaking 31 oktober 2022. 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden 
van een woning met een slaapkamer en badkamer op het  
perceel Spechtstraat 25, 7587 BB de Lutte, zaaknummer 
22Z02076. 

Datum bekendmaking 2 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.  
 

 
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: 
-    Nederzettingweg 7 , 7582 PD Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie H, nummer 5622, zaaknummer 22Z02397. 
Datum bekendmaking 27 oktober 2022. 
 
-    Hogeboekelweg 81,  7582 PP  Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie I, nummer 8264, zaaknummer 22Z02424. 
Datum bekendmaking 28 oktober 2022. 
 
-    Kruisseltlaan 8, 7587 NM De Lutte, kadastraal bekend LSR00, 

sectie G, nummer 3964, Zaaknummer 22Z02445. 
Datum bekendmaking 3 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. 
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VERLEENDE ONTHEFFING  


