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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 28 MEI 2019
De eerstvolgende vergaderingen van de beide commissies zijn
op dinsdag 28 mei. Beide weer op één avond. De agenda’s van
deze vergaderingen volgen binnenkort.

Losser hét centrum van Europa
De jongere raadsleden organiseren op woensdag 15 mei een
politieke pubquiz. Dit in aanloop naar de Europese verkiezingen op 23 mei. Alle jongeren die mogen stemmen zijn welkom. De pubquiz is in ’t Raedthuys in Losser en begint om
20.30 uur, inloop vanaf 20.00 uur.
Natuurlijk wil je hier bij zijn, graag wel even aanmelden:
griffie@losser.nl
D’Ran Festival 17 en 18 mei
Op vrijdag 17 mei en zaterdag 18 mei wordt dit gratis festival
voor democratie, dialoog en durf gehouden op het Roombeek
in Enschede. Het festival van de onverwachte ontmoetingen,
bijzondere gesprekken, nieuwe ideeën, straatartiesten, lekker
eten en drinken en fijne muziek.
Er zijn meer dan 200 werksessies en bijeenkomsten o.a.
Grondwet de Musical: de nationale Reisopera en Twentse burgemeesters, in gesprek met Jan Terlouw of de lezing De
Naakte Waarheid in het Rijksmuseum. Op www.dranfestival.nl
staat het actuele programma.

Woensdag 15 mei 2019

Officiële publicaties

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
LAAT UW STEM HOREN OP 23 MEI!
Op 23 mei 2019 zijn er verkiezingen voor het Europees Parlement.
Inmiddels hebben alle stemgerechtigden in gemeente Losser de benodigde stempas ontvangen. Op de stempas staat onder
andere aangegeven waar het dichtstbijzijnde stembureau te vinden is. Wilt u in De Lutte stemmen? Daar zijn twee stembureaus: sporthal Luttermolen (Kroepsweg 1) en Erve Boerrigter (Plechelmusstraat 14). U bent welkom in een stembureau naar
uw eigen keuze. Met ingang van 2019 zijn alle stembureaus in de gemeente Losser toegankelijk voor mindervaliden.
Geen stempas ontvangen? U kunt tot 20 mei 12:00 uur digitaal een nieuwe stempas aanvragen op www.losser.nl/verkiezingen. Of tot 22 mei 12:00 uur persoonlijk aan de balie van ’t Lossers Hoes. Wilt u stemmen in een andere gemeente, dan kunt
u een kiezerspas aanvragen. Met deze kiezerspas kunt u in elke gemeente in Nederland stemmen. Ook de kiezerspas kunt u
digitaal aanvragen op www.losser.nl/verkiezingen, of persoonlijk aan de balie van ’t Lossers Hoes.

LINTJESREGEN 2020
Op 26 april was het weer zover: de jaarlijkse uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen aan een aantal bijzondere Lossenaren. Zij hebben zich vele jaren vaak belangeloos ingezet voor de samenleving.
Kent u ook zo iemand?
Kent u zo iemand in uw omgeving en vindt u dat deze persoon een lintje verdient. Meld hem of haar dan aan en vul het
voorstelformulier in.
Lintjesregen 2020
Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag. Daarom moeten de aanvragen voor de
Algemene Gelegenheid (lintjesregen) van 2020 al voor 14 juni 2019 bij de gemeente ingediend moeten worden.
Meer informatie
Meer informatie over de Koninklijke Onderscheidingen of een voorstelformulier is te vinden op
www.lintjes.nl of www.losser.nl of op te vragen bij Marjo Versteegh van de gemeente Losser, tel. 06
53249787 of mail: m.versteegh@losser.nl

BESTEMMINGSPLANNEN
Onherroepelijk bestemmingsplan
“Wonen aan het Dinkeldal”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat het volgende bestemmingsplan onherroepelijk is
geworden:
Wonen aan het Dinkdeldal
(NL.IMRO.0168.15BP0001-0401)
Het bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” is door de
gemeenteraad op 12 maart 2019 ongewijzigd vastgesteld.
Tegen het besluit van de gemeenteraad is geen beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Dit houdt in dat het bestemmingsplan met ingang van
2 mei 2019 onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan “Wonen aan het Dinkeldal” gaat uit van
de realisatie van maximaal dertig grondgebonden woningen.
Het bestemmingsplan kan worden ingezien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.losser.nl.
Losser, 15 mei 2019
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, de burgemeester,
drs. J. van Dam, ir. C.A.M. Kroon

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Verlengen van een kippenstal op het perceel Holtweg 4,

7588 PC Beuningen. Betreft een aanvraag om omgevingsvergunning 2e fase.
Kappen van bomen op het perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummers 9135 en 9136, tegenover Kopshofweg 1 en 3 in Losser.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De publieksbalie werkt alleen op afspraak.
Plan uw afspraak zelf op www.losser.nl/afspraak (digitale balie).
U kunt ook telefonisch een afspraak maken: (053) 537 7444.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
Woensdag
Donderdag

13.00 - 16.30 uur
13.00 - 16.30 uur
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs bij
de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur.
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 gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en op
www.losser.nl/actueel/bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 15 mei 2019

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.
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 omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Een omgevingsvergunning voor het bouwen van een overkapping naast de woning op het perceel Hofkamp 73, 7582
GM Losser.
Datum bekendmaking 8 mei 2019.
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 voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, 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.
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 termijn van maximaal zes weken:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning op het perceel Torenmolen 31, 7587 RN De
Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 15 juni 2019.
Datum bekendmaking 6 mei 2019.

-

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 bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.

Datum bekendmaking 7 mei 2019.
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 voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, 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.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht voornemens is om:
•

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 16 mei 2019 tot en met woensdag 26
juni 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes. De bescheiden kunnen
ook via www.losser.nl/bekendmakingen en www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen dit voornemen kunnen zienswijzen worden ingediend
binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter
inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden gericht aan
het college van burgemeester en wethouders van gemeente
Losser, postbus 90, 7580 AB Losser.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

VERLEENDE ONTHEFFING

VERLEENDE VERGUNNINGEN
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 30a van de Drank- en Horecawet is het
aanhangsel behorende bij de Drank- en Horecavergunning gewijzigd van:
-

Pannenkoekhoes ‘De Stroper’ gevestigd aan de Bentheimerstraat 25, 7587 ND de Lutte.
Datum bekendmaking 1 mei 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

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 bouwen
van een woning met een schuur op het perceel Scholtinkstraat 29, 7581 GG Losser. Het betreft een aanvraag om omgevingsvergunning 2e fase.
Datum bekendmaking 2 mei 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Oliemolen 6, 7587 SH De
Lutte.
Datum bekendmaking 6 mei 2019.

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een eikenboom op het perceel Denekamperstraat 36, 7588
PW Beuningen.
Datum bekendmaking 7 mei 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een erker op het perceel Merelstraat 13, 7587 AT De
Lutte.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van de voorschriften van het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit, en het verbouwen
van een boerderij tot een woning met een verkooppunt
voor ijs. De aanvraag heeft betrekking op het perceel Duivelshofbosweg 2, 7587 PP de Lutte. De aanvraag heeft zaaknummer “18Z03813”;

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend:
-

Voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Schuttersfeest Losser’, Bookholtlaan
19, 7581 BB Losser op de volgende dagen en tijden:
• vrijdag 26 juli 2019 van 19:00 uur tot 01:00 uur;
• zaterdag 27 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur;
• zondag 28 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking 1 mei 2019
Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het ‘Zomeravondconcert’ in het openluchttheater, Kerkenbospad 5, 7587 NH de Lutte op 15 juni 2019 van 19:00
uur tot 23:30 uur.
Datum bekendmaking 1 mei 2019

Tegen een ontheffing kunnen belanghebbenden ingevolge de
Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift richten een de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
VERLEENDE STOOKONTHEFFINGEN
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 de stookseizoenen, van 1 november tot en met 30 april in de jaren
2019/2020, 2020/2021 en 2021/2022 voor het volgende perceel:
- Koopsweg 16, 7587 PM De Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 5816.
Datum bekendmaking 7 mei 2019.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

MELDINGEN
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Vlasakker 17, 7582 AS Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op de percelen
Spinnersweg 71 en 73, 7586 CG Overdinkel.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende sloopmelding staat geen bezwaar of beroep 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 (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit
2012.
GEBRUIKSMELDINGEN
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:
- Brandveilig gebruiken van Oldenhove en Sint MaartensStede op het perceel Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende gebruiksmelding staat geen bezwaar of
beroep open. Derden die het hier niet mee eens zijn kunnen de
gemeente verzoeken om handhavend op te treden. Een dergelijk verzoek zal moeten zijn gebaseerd op de (vermeende) overtredingen van voorschriften uit het Bouwbesluit 2012.

BEKENDMAKINGEN

-

-

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Koets’n Keerls Twenterit’ in Losser op
zondag 2 juni 2019 van 13:00 uur tot 20:00 uur.
Datum bekendmaking 1 mei 2019
-

Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het evenement ‘Schuttersfeest’, Gronausestraat 330A,
7585 PE Glane op de volgende dagen en tijden:
• vrijdag 5 juli 2019 van 20:30 uur tot 01:00 uur;
• zaterdag 6 juli 2019 van 11:00 uur tot 01:00 uur;
• zondag 7 juli 2019 van 13:00 uur tot 01:00 uur.
Datum bekendmaking 1 mei 2019
Voor het schenken van zwak alcoholhoudende dranken tijdens het ‘Smokkelfestijn’, Hoofdstraat 147, 7586 BM Overdinkel op de volgende dagen en tijden:
• zaterdag 6 juli 2019 van 11:00 uur tot 01:00 uur;
• zondag 7 juli 2019 van 13:00 tot 18:00 uur.
Datum bekendmaking 3 mei 2019

INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Stichting Exploitatie Openluchttheater Brilmansdennen voor
het ten gehore brengen van live muziek tijdens de volgende
activiteiten:
•
•
•
•
•
•

Van Dikhout, 11 mei 2019 van 20:00 uur tot 01:00 uur;
Goldplay en U2 Tribute. 18 mei van 20:00 uur tot 01:00 uur;
Johan Derksen Blues, 20 juni 2019 van 20:00 uur tot 00:00
uur;
Edwin Evers Band. 30 augustus 2019 van 20:00 uur tot 01:00
uur;
Edwin Evers Band. 31 augustus 2019 van 20:00 uur tot 01:00
uur;
Frans Bauer en Band, 6 september 2019 van 20:00 uur tot
01:00 uur.

-

Tijdens deze festiviteiten zijn de geluidsnormen welke zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit Milieubeheer niet van toepassing.

