
- Het houden van het evenement Bentheimer Wald Tocht 
2023 op 12 februari 2023. Tussen 8:30 en 14:00 uur. Het  
start- en finishpunt is bij de Steenfabriek, Smuddeweg 3,  
7581 PN Losser, zaaknummer 23Z00255. 

Datum bekendmaking 31 januari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Carnavalsoptocht Overdin- 

kel op 16 februari 2023 van 12:50 uur tot 14:15 uur door de  
dorpskern van Overdinkel. Startpunt bij de Brede School,  
Ds Pasmastraat 2, 7586 CZ Overdinkel zaaknummer  
23Z00094. 

Datum bekendmaking 1 februari 2023. 
 
Op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke  
Verordening is de volgende vergunning verleend voor: 
 
- Het innemen van een standplaats op 10 februari 2023 tus- 

sen 9:00 uur en 18:00 uur door een mobiele showroom van  
het Duurzaam Bouwloket op het plein voor ’t Trefhuus,  
Prins Hendrikstraat 1, 7586 BG Overdinkel, zaaknummer  
23Z00282. 

Datum bekendmaking 31 januari 2023.  
 
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de       
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum be-
kendmaking 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 verlenen voor het kappen  

van 3 eikenbomen op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie Q, nummer 1276 aan de Hajanweg nabij de Duitse  
grens in Overdinkel, zaaknummer 23Z00200. 

Datum bekendmaking 26 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van fijnsparren op een perceel kadastraal bekend LSR00,  
sectie D, nummer 5266, nabij Austweg 9A, 7587 LB de Lutte,  
zaaknummer 23Z00071. 

Datum bekendmaking 26 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van 18 buitenbergingen op het perceel Kampbrugweg 3,  
7588 RK Beuningen, zaaknummer 22Z02979. 

Datum bekendmaking 31 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een woning op het perceel Gronausestraat 328, 7585  
PE Glane, zaaknummer 22Z01685. 

Datum bekendmaking 31 januari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen  

van 1 beukenboom en 1 eikenboom op een perceel kada- 
straal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1271, nabij Ruhen- 
bergerweg 17A, 7586 RE Overdinkel, zaaknummer  
23Z00227. 

Datum bekendmaking 2 februari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen  

van een erker op het perceel Muchteweg 12, 7582 AL  
Losser, zaaknummer 22Z02858. 

Datum bekendmaking 2 februari 2023. 
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AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN  
INGEDIEND VOOR HET:  
- Verbouwen van een woning op het perceel Hannekerveld- 

weg 25, 7581 BC Losser, zaaknummer 23Z00277. 
- Aanbrengen van handelsreclame op de gevel voor een  

supermarkt op het perceel Hoofdstraat 163, 7586 BP Over- 
dinkel, zaaknummer 23Z00280. 

- Kappen van 2 bomen op het perceel Beuningerstraat 4,  
7587 LD de Lutte, zaaknummer 23Z00308. 

 
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 omgevings-
vergunning niet in behandeling neemt: 
 
- Een omgevingsvergunning voor het uitbouwen van een  

keuken met een slaapkamer op de verdieping op het  
perceel Beatrixstraat 27, 7587 AE de Lutte, zaaknummer  
22Z02092. 

Datum bekendmaking 26 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.  
 

APV EN BIJZONDERE WETTEN  
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Veror-
dening is de volgende vergunning verleend voor: 
 
- Het houden van het evenement Carnavalsoptocht en  

Kinderoptocht Losser 2023 op 18 februari 2023 van 13:00  
uur tot 17:00 uur en op 21 februari 2023 van 13:30 uur en  
17:00 uur door het centrum van Losser, zaaknummer  
22Z02414. 

Datum bekendmaking 31 januari 2023. 
 
- Het houden van het evenement Carnavalsweekend Losser 

op onderstaande locaties, data en tijden: 
Raadhuisplein 
- 18 februari 2023 van 16:00 uur tot 19 februari 2023 

2:00 uur; 
- 19 februari 2023 van 18:00 uur tot 20 februari 2023 

2:00 uur; 
- 20 februari 2023 van 19:00 uur tot 21 februari 2023 

2:00 uur; 
- 21 februari 2023 van 10:00 uur tot 21:00 uur. 
Martinusplein 
- 18 februari 2023 van 14:00 uur tot 19 februari 2023 

2:00 uur. 
Zaaknummer 22Z02602 

Datum bekendmaking 31 januari 2023. 

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  

www.losser.nl

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbou- 
wen van een woning op het perceel Muchteweg 11, 7582  
AL Losser, zaaknummer 22Z02857. 

Datum bekendmaking 2 februari 2023. 
 
- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van  

4 zomereiken, waarvan 1 op het erf aan de Mekkelhorster- 
straat 23, en 3 als onderdeel van uitdunning van een hout- 
wal aan de Mensmanweg, beide locaties in Beuningen,  
zaaknummer 23Z00051. 

Datum bekendmaking 2 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.  

AANVRAGEN OM VERGUNNING 

VERLEENDE VERGUNNINGEN 



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 ten behoeve van 
een vreugdevuur (Paasvuur) op 1e Paasdag in 2023, voor het 
volgende perceel: 
- Beuningerstraat 25, 7587 LC de Lutte, kadastraal bekend 

LSR00, sectie D, nummer 5228, zaaknummer 23Z00242. 
Datum bekendmaking 30 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 tref-
fen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Hier-
voor is griffierecht verschuldigd. 
 

MELDING AANLEG GESLOTEN BODEMENERGIESYSTEEM  
BUITEN INRICHTINGEN 
Op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen is een mel-
ding ingediend voor het: 
- Aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem aan de 

Stendermolen 30, 7587 RK de Lutte, zaaknummer  
23Z00088. 

 
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. 
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep 
open. Derden die het niet eens zijn met de aanleg, zullen de ge-
meente moeten verzoeken om handhavend op te treden. Een 
dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) 
overtredingen van de voorschriften uit het Besluit lozen buiten 
inrichtingen. 

 
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 een bedrijf aan de Essenweg 3A, 7587 PT  

de Lutte, zaaknummer 22Z02871. 
- Realiseren van een laaddock bij het bedrijf aan De Pol 35,  

7581 CZ Losser, zaaknummer 22Z02871. 
- Veranderen van de activiteiten van het bedrijf aan de  

Postweg 28, 7587 PD de Lutte, zaaknummer 22Z01591. 
 
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  BEKENDMAKINGEN

MELDINGEN


