
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. 
 

ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “LOSSERSESTRAAT  
31-31A, DE LUTTE” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken 
bekend dat met ingang van donderdag 2 februari 2023         
gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-
bestemmingsplan “Lossersestraat 31-31a, de Lutte” met ID 
nummer NL.IMRO.0168.03ABP00PH002-0301. 
 
Omschrijving plan 
Het bestemmingsplan voorziet in de herontwikkeling van het 
bedrijfsperceel aan de Lossersestraat 31- 31a in De Lutte met 
zeven rijwoningen. De bestaande bedrijfswoning blijft behou-
den als reguliere  woningen. Onderdeel van de herontwikkeling 
betreft de herinrichting van het openbaar gebied.   
 
Inzien bestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan kan met ingang van donderdag 
2 februari 2023 tot en met 15 maart 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 www.ruimtelij-
keplannen.nl  worden 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. 
 

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN 
INGEDIEND VOOR HET:  
- Kappen van 3 eikenbomen op een perceel kadastraal  

bekend LSR00, sectie Q, nummer 1276 aan de Hajanweg  
nabij de Duitse grens, zaaknummer 23Z00200. 

- Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het  
vervangen van een niet monumentale werkplaats door een  
bedrijfsschuur op het perceel Smuddeweg 3, 7581 PN Los- 
ser, zaaknummer 23Z00202. 

- Bouwen van een erker op het perceel Ludgeruslaan 16,  
7581 DD Losser, zaaknummer 23Z00204. 

- Plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel Marke- 
dal 1, 7582 BR Losser, zaaknummer 23Z00211. 

- Plaatsen van een erfafscheiding, afwatering hemelwater en 
dranaige achtertuin op het perceel Wipmolen 10, 7587 RS  
de Lutte, zaaknummer 23Z00212. 

- Kappen van 1 beukenboom en 1 eikenboom op een per- 
ceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1271, nabij  
Ruhenbergerweg 17A, 7586 RE Overdinkel, zaaknummer  
23Z00227. 

- Uitbreiden van een bestaande berging voor het de stalling  
van scootmobielen op het perceel Tjaskermolen 33-51,  
7586 EG Overdinkel, zaaknummer 23Z00246. 

- Bouwen van een werktuigenberging op het perceel Olden- 
zaalsestraat 163, 7587 PJ de Lutte, zaaknummer 23Z00248. 

- Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Beuningerstraat  
4, 7587 LD de Lutte, zaaknummer 23Z00252. 

 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 

www.losser.nl  Woensdag 1 februari 2023       Officiële publicaties

VERGADERING GEMEENTERAAD 7 FEBRUARI 2023  

Op dinsdag 7 februari wordt er een (besluitvormende) raads-
vergadering gehouden.  
De vergadering vindt plaats in ’t Lossers Hoes, Raadshuisplein 
1 te Losser en begint om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van 
harte welkom om de vergadering 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  

20-12-2022 
4. Ingekomen stukken 
5. Toelating raadslid mw. I.J. Oort-van Wakeren 
 
Hamerstukken  
 
6. Toetreding tot de coöperatieve vereniging Dimpact 
7. Aanpak energiearmoede 
8. Zienswijze aangepaste begroting ODT 
9. Initiatiefvoorstel tweede wijziging APV 
 
Overig  
 
10. Sluiting  

         

Het college van burgemeester en wethouders van Losser heeft 
besloten een individuele invalidenparkeerplaats aan de Kos-
tersgaarden in Losser te verplaatsen op verzoek van de ge-
bruik(st)er. Reden hiervoor is dat de aangewezen plek ter 
hoogte van Kostersgaarden 61 te ver weg is. Daarom wordt 
een nieuwe invalidenparkeerplaats ingericht ter hoogte van 
Kostersgaarden 1. Om dit formeel te regelen is een verkeers-
besluit genomen dat op woensdag 8 februari bekend wordt 
gemaakt in het digitale Gemeenteblad (www.officielebekend-
makingen.nl). 
 
Het besluit ligt met ingang van 8 februari 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-

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

BESTEMMINGSPLANNEN

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. 
 

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 Carnaval 2023 op perceel 

Brink 34-36, 7581 GD  Losser op onderstaande data en  
tijden: 
-  18 februari 2023 van 12.00 uur tot 19 februari 2023  
    2.00 uur; 
-   20 februari 2023 van 18.00 uur tot 20 februari 2023  
    2.00 uur; 
-   21 februari 2023 van 10.00 uur tot 21.00 uur. 
Zaaknummer 22Z02389 

Datum bekendmaking 24 januari 2023. 

VERKEERSMAATREGEL
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AANVRAGEN OM VERGUNNING 



- Het houden van het evenement Het Gaffel Aöskes Sterren- 
gala 2023 van 4 februari 2023 18.45 uur tot 5 februari 2023  
02.00 uur op perceel Gronausestraat 107, 7581 CE Losser 
Zaaknummer 22Z02885 

Datum bekendmaking 26 januari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Jeugdgala op 3 februari  

2023 van 18.30 uur tot 21.30 uur op perceel Gronausestraat  
107, 7581 CE Losser. 
Zaaknummer 22Z02886 

 
Datum bekendmaking 26 januari 2023. 
- Het houden van het evenement Carnaval 2023 op perceel  

Dorpsstraat 13, 7587 AA De Lutte op onderstaande data en  
tijden: 
-   15 februari 2023 van 18.00 uur tot 16 februari 2023  
    1.00 uur; 
-   19 februari 2023 van 20.00 uur tot 20 februari 2023  
    1.00 uur; 
-   20 februari 2023 van 14.00 uur tot 21 februari 2023  
    1.00 uur. 
Zaaknummer 23Z00110 

Datum bekendmaking 26 januari 2023. 
 
Op grond van artikel 2:104 van de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening is de volgende vergunning verleend voor:  
- Het plaatsen van welkomstbogen ten behoeve van verfraai- 

ing van het dorp Glane in de periode van 3 juni tot en met 
8 juli 2023 en van 18 november 2023 tot en met 13 januari  
2024. 
Zaaknummer 223Z00113 

Datum bekendmaking 25 januari 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, 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.  

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 boom op het perceel Ludgeruslaan 6, 7581 DD Losser, 
zaaknummer 23Z00130. 

Datum bekendmaking 19 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen  

van een dakkapel op het perceel Heidehof 12, 7581 VK Los- 
ser, zaaknummer 22Z02891. 

Datum bekendmaking 23 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een garage op het perceel Scholtinkstraat 216, 7581 GX  
Losser, zaaknummer 22Z02438. 

Datum bekendmaking 23 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 

van een schuur op het perceel Bentheimerstraat 51A, 7587  
NE de Lutte, zaaknummer 22Z02067. 

Datum bekendmaking 13 januari 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: 
- Glanerbrugstraat 23, 7585 PK Glane, kadastraal bekend 

LSR00, sectie Q, nummer 515, zaaknummer 23Z00206. 
Datum bekendmaking 23 januari 2023. 
 
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 2e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, kadastraal bekend 

LSR00, sectie H, nummer 4601, zaaknummer 23Z00179. 
Datum bekendmaking 25 januari 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-
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 boerderij en het verwijderen van asbest- 

houdend materiaal op het perceel Volterdijk 8, 7588 PS  
Beuningen, zaaknummer 23Z00134. 

- Verwijderen van asbesthoudend materiaal uit een woning  
op het perceel Steenstraat 12, 7581 BL Losser, zaaknummer  
23Z00195. 

 
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. 
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