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Woensdag 19 januari 2020
- Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan
Pastoor Schaafsplein;
- Lutterstraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan
Hannekerveldweg;
- Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan
Molenstraat;
- Molenstraat;
- Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
- Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brink
straat;
- Brinkstraat;

OPENBARE VERGADERINGEN
GEMEENTERAAD
MEEPRATEN MAG ……..
De leden van de gemeenteraad nodigen
inwoners uit om mee te praten. Dit om
de toegankelijkheid naar de politiek te
verlagen. De gesprekken vinden plaats in
kleine setting, met een vertegenwoordiging van de fracties.
De komende maand neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
- Eikenprocessierups :
De raad heeft voorgesteld budget beschikbaar te stellen
voor maatregelen om de eikenprocessierups te bestrijden;
- Bestemmingsplannen:
1. Wijziging bestemmingsplan Dinkelstaete
2. Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied partiële
herziening Bavelsweg 2 te De Lutte.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl).
Dit kan tot en met 27 februari a.s.
De gesprekken zijn op dinsdag 3 maart, vanaf 19.30 uur.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
De noodzaak is aanwezig om tijdelijke verkeersmaatregelen te
treffen in verband met het houden van de carnavalsoptochten
op zaterdag 22 februari 2020 en dinsdag 25 februari 2020 en
de te houden kermis vanaf zaterdag 22 februari 2020 tot en
met dinsdag 25 februari in het centrum van Losser:
1. door plaatsing van bord C1 volgens bijlage 1, Hoofdstuk
C van het Reglement Verkeerstekens (RVV 1990) in beide
richtingen gesloten te verklaren voor alle verkeer:
1.1. op zaterdag 22 februari 2020, tijdens de optocht van
13:00 uur tot 17:00 uur:
- Allemansweg;
- Enschedesestraat, vanaf Ds. Froenplein tot aan Pastoor
Schaafsplein;
- Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan Jan
Jansstraat;
- Vlasakker;
- Muchteweg;
- Raadhuisstraat;
- St. Maartenstraat;
- Bernard Leurinkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan
Gronausestraat;
- Gronausestraat, vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan
Pastoor Schaafsplein;
- Oldenzaalsestraat, vanaf Pastoor Schaafsplein tot aan
Tulpstraat;
- Tulpstraat;
- Lutterstraat, vanaf Tulpstraat tot aan Hannekerveldweg;
- Hannekerveldweg, vanaf Lutterstraat tot aan Molenstraat;
- Molenstraat;
- Sportlaan, vanaf Molenstraat tot aan Bernard Leurinkstraat;
- Bernard Leurinkstraat, vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat;
- Brinkstraat;
- Gronausestraat, vanaf Langenkamp tot aan Raadhuisstraat;
- Langenkamp;
1.2. op dinsdag 25 februari 2020, tijdens de optocht van 13:30
uur tot 17:00 uur:
- Diepenbrocklaan, vanaf Enschedesestraat tot aan
Vlasakker;
- Vlasakker;
- Muchteweg;
- Raadhuisstraat;
- Sint Maartenstraat;
- B. Leurinkstraat, vanaf Sint. Maartenstraat tot aan
Gronausestraat;

1.3. op vrijdag 21 februari 2020, van 18:00 uur tot 01:00 uur;
op zaterdag 22 februari 2020, van 12:00 uur tot 01:00 uur;
op zondag 23 februari 2020, van 18:00 uur tot 01:00 uur;
op maandag 24 februari 2020, van 19:00 uur tot 01:00 uur;
op dinsdag 25 februari 2020, van 09:00 uur tot 24:00 uur;
(alle dagen en tijden in verband met festiviteiten in de
feesttent, waarbij aanwonende en fietsers worden
uitgezonderd):
- Raadhuisstraat, vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat;
- Teylerstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
- Kerkstraat, vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat;
- Roberinkstraat;
1.4. vanaf maandag 17 februari 2020 (vanaf 07:00 uur) tot en
met woensdag 26 februari 2020 (tot 17:00 uur):
- Raadhuisplein en Teylerstraat in verband met plaatsen,
het gebruik en het opbreken van de feesttent;
1.5. vanaf zaterdag 22 februari 2020 (11:00 uur) tot en met
dinsdag 25 februari 2020 (24:00 uur), met uitzondering
van aanwonende en fietsers:
- Kerkstraat, vanaf Sint Maartenstraat tot aan Raadhuisstraat, in verband met de kermis;
1.6. vanaf zaterdag 22 februari 2020 (11:00 uur) tot en met
dinsdag 25 februari 2020 (24:00 uur), met uitzondering
van aanwonende en fietsers:
- Martinusplein en betreffende het parkeerterrein, dit
onder andere in verband met het inrichten van taxistandplaatsen ter hoogte van Martinusplein nr. 8 en het
waarborgen van de aan- en afrijroute van de taxi’s;
2.

het eenrichtingsverkeer in de Brinkstraat, tussen Teylerstraat en Bernard Leurinkstraat, vanaf maandag 17
februari 2020 (vanaf 08:00 uur) tot en met woensdag 26
februari 2020 (tot 17:00 uur), om te zetten. De rijrichting
zal zijn vanaf Teylerstraat richting Bernard Leurinkstraat.

Officiële publicaties

slagen, met als doel het elders weer op te bouwen met behoud
van zoveel mogelijk authentiek materiaal. Deze locatie is
gevonden op een locatie gelegen in het buitengebied, globaal
gelegen tussen de Matenweg en de Borgbosweg in Beuningen.
Hier wordt een nieuw woonerf inclusief bijbehorende ontsluiting gerealiseerd. Het rijksmonumentale object Beernink wordt
als burgerwoning herbouwd op het perceel kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie A, nummer 3209. Tevens wordt een
bijbehorende kapschuur gerealiseerd. De ontsluiting wordt gerealiseerd via het perceel kadastraal bekend gemeente Losser,
sectie A, nummer 69. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk
te maken, is een herziening van het bestemming noodzakelijk.
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0168.bp008vzp 170210301) kan met ingang van 20 februari 2020 tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis
van Losser. Het plan (verbeelding en regels) en de bijbehorende
toelichting met bijlagen kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht 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 gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
Losser, 19 februari 2020

Volg de gemeenteraad op Twitter
Account: RaadLosser
Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en andere wetenswaardigheden over het
werk van de gemeenteraad.

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

Datum bekendmaking: 6 februari 2020.
Tegen dit 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.

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP BESTEMMINGSPLAN “PARTIËLE HERZIENING
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED BOERDERIJ BEERNINK”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 20 februari 2020 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied boerderij Beernink”.
Omschrijving plan
De rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink bevond zich
ooit aan de Beerninksweg 1 te Overdinkel. Begin 2009 is de
rijksmonumentale vakwerkboerderij gedemonteerd en opge-
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Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
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
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
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
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BEOORDELING AANMELDINGSNOTITIE VORMVRIJE M.E.R.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat zij hebben besloten dat voor de ontwikkeling zoals
die is opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan “Partiële
herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”
géén m.e.r.-procedure (Milieu-effectrapportage) doorlopen
hoeft te worden. De voorgenomen activiteit leidt niet tot
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Het ontwerp
bestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan
Buitengebied boerderij Beernink” voorziet in de herbouw van
rijksmonumentale vakwerkboerderij Beernink als burgerwoning inclusief ontsluitingsweg.
Stukken inzien
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen vanaf 20 februari
2020 voor een periode van zes weken ter inzage.
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor
bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los
van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit
kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten
behoeve waarvan het vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is
genomen, in dit geval de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan “Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied boerderij Beernink”.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van 3 dennenbomen en 1 eikenboom op het perceel Strootsweg 8, 7586 RR Overdinkel.
- Aanbrengen van gevelreclame op het perceel Enschedesestraat 58A, 7582 PN Losser.
- Bouwen van een carport op het perceel de Klomp 2, 7582
HR Losser.
- Renoveren van een dakkapel op het perceel Hogeboekelweg 22, 7582 AJ Losser.
- Realiseren van een woning met inwoning op het perceel
Zwaluwstraat 9, 7587 BK de Lutte.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummers 10004 en 10085 aan de Boxbergen in Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 10213 op het toekomstige adres
Grimberge 4 in Losser.
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.

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:

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende vergunning verleend aan:

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Beuningerstraat 13, 7587 LC
de Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

Café Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser voor het houden van het Seniorencarnaval op zondag 16 februari 2020
in de feesttent bij café Smit van 12.00 uur tot en met 18.30
uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2020.

-

-

-

Er zijn snackpunten geopend op de volgende dagen en tij
den:
- Zaterdag 22 februari 2020 tot en met maandag 24 februari
2020 van 10:00 uur tot 02:00 uur.
- Dinsdag 25 februari 2020 van 10:00 uur tot 21:00 uur.
- De snackpunten worden geplaatst op zaterdag 22 februari
2020 vanaf 8:00 uur tot en met 13:00 uur. En zijn weer verwijderd op woensdag 26 februari 2020 om 17:00 uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2020.
Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser
voor het houden van het Carnaval in Losser op het Raadhuisplein op onderstaande dagen en tijden:
- Vrijdag 21 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 01:00 uur
- Zaterdag 22 februari 2020 van 16:00 uur tot en met 02:00
uur.
- Zondag 23 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 02:00
uur.
- Maandag 24 februari 2020 van 19:00 uur tot en met 02:00
uur.
- Dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 21:00
uur.
En op het Martinusplein op zaterdag 22 februari 2020 van 16.00
uur tot en met 02.00 uur.
Datum bekendmaking 6 februari 2020.
-

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, tegen een besluit voorzien van
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 5 Amerikaanse eiken op het perceel Hoenderkampweg
5, 7588 PT Beuningen.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 inlandse eik en te weigeren voor het kappen van
1 beukenboom op het perceel Middelkampweg 2A, 7587
ML de Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

Café Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser voor het houden van het Carnaval op 7, 15 en 22 tot en met 25 februari
2020 in café Smit op onderstaande dagen en tijden:
- Vrijdag 7 februari 2020 van 18:30 uur tot en met 01:00 uur
- Zaterdag 15 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 18:00 uur
- Zaterdag 22 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 02:00 uur
-maandag 24 februari 2020 van 18:00 uur tot en met 02:00 uur
- dinsdag 25 februari 2020 van 10:00 uur tot en met 21:00 uur
Datum bekendmaking 6 februari 2020.
-

-

Een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen
van 1 eikenboom op het perceel Sweelinckstraat 24, 7582
EA Losser.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van een raam door een deur op het perceel Brinkstraat 18,
7581 GC Losser.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 6 populieren op een perceel kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 1403 nabij Honingloweg 26, 7581 PK Losser.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Hanhofweg 10, 7587
LL de Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

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.

Carnavalsvereniging “De Gaffel Aöskes”, Postbus 2, 7580 AA
Losser voor het houden van carnavalsoptochten, een kermis
en het plaatsen van snackswagens en welkomstbogen in
Losser op de onderstaande dagen en tijden:
- Zaterdag 22 februari 2020 tussen 13:00 uur tot en met
17:00 uur.
- Dinsdag 25 februari 2020 tussen 13:30 uur tot en met 17:00
uur.
De routes gelden zoals deze zijn aangegeven op de aange
leverde plattegrond. De carnavalsoptochten worden opge
bouwd en afgebouwd op de volgende dagen en tijden:
- Opbouw zaterdag 22 februari 2020 van 09:00 uur tot en
met 13:00 uur.
- Afbouw zaterdag 22 februari 2020 van 17:00 uur tot en met
19:00 uur.
- Opbouw dinsdag 25 februari 2020 van 11:00 uur tot en
met 13:30 uur.
- Afbouw dinsdag 25 februari 2020 van 17:00 uur tot en met
18:00 uur.

-

De welkomstbogen mogen worden geplaatst in de periode
van 31 januari 2020 tot en met 27 februari 2020, deze worden geplaatst op 1 februari 2020 van 08.00 uur tot en met
15.00 uur. Lichtreclame is hierbij niet toegestaan.

-

Op het Martinusplein vindt een kermis plaats van zaterdag
22 februari 2020 tot en met dinsdag 25 februari 2020 iedere
dag van 12:00 uur tot 22:00 uur. De kermis wordt opgebouwd van dinsdag 18 februari 2020 tot en met vrijdag 21
februari 2020 van 8:00 uur tot 18:00 uur en weer afgebouwd
op woensdag 26 februari 2020 van 08:00 uur tot 17:00 uur.
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VERLEENDE ONTHEFFING
OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET:
Op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet is de volgende ontheffing verleend aan:
-

De heer H.G. Poorthuis, Brinkstaat 38, 7581 GD Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het evenement “Carnaval 2020” op de volgende dagen en
tijden:
- zaterdag 22 februari 2020 van 12:00 uur tot en met zondag
23 februari 2020 02:00 uur
- zondag 23 februari 2020 van19:00 uur tot en met maandag
24 februari 2020 02:00 uur
- maandag 24 februari 2020 van 19:00 uur tot en met dinsdag 25 februari 2020 02:00 uur
- dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 uur tot en met 21:00
uur.

Datum bekendmaking 5 februari 2020.
- De heer P. Naafs, Sint Maartenstraat 57, 7581 AK Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
het evenement “Carnaval 2020” op de volgende dagen en
tijden:
- zaterdag 22 februari 2020 van 12:00 uur tot en met zondag
23 februari 2020 01:00 uur
- zondag 23 februari 2020 van 18:00 uur tot en met maandag 24 februari 2020 02:00 uur
- dinsdag 25 februari 2020 van 12:00 uur tot en met woensdag 26 februari 2020 0:30 uur.
Datum bekendmaking 5 februari 2020.
-

De heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens
de viering van 75 jaar bevrijding in de grote zaal van ’t Lossers hoes, Raadhuisplein 1 in Losser op vrijdag 3 april 2020
van 18.00 uur tot 21.00 uur.
Datum bekendmaking 11 februari 2020.
-

De heer R. Kremers, Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser voor
het schenken van zwakalcoholhoudende dranken ten behoeve van de lintjesregen in de grote zaal van ’t Lossers
hoes, Raadhuisplein 1 in Losser op vrijdag 24 april 2020 van
9.30 uur tot 13.00 uur.
Datum bekendmaking 11 februari 2020.
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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 ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2020 voor het
volgende perceel:
- Kadastraal bekend LSR00,sectie G, nummer 3776, Pastoor
Rudingpad ongenummerd in de Lutte.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

-

Lossersedijk 2, 7587 RC de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie H, nummer 9578.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.
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 en het slopen van 2 schuren op
het perceel Postweg 30, 7587 PD de Lutte.

Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2019/2020 en een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in
2020, voor het volgende perceel:

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.

Postweg 23, 7587 PB de Lutte, kadastraal bekend LSR00,
sectie G, nummer 447.
Datum bekendmaking 7 februari 2020.

BEKENDMAKINGEN
BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen
buiten inrichtingen ingediend voor:
- Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
aan de Gildehauserweg 18, 7581 PG Losser.
- Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
aan de Poldermolen 7, 7587 RM de Lutte.
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 de
afdeling VH.
INCIDENTELE FESTIVITEIT
Er is een kennisgeving incidentele festiviteit ontvangen van:
Hotel Smit, Brinkstraat 34-36, 7581 GD Losser voor het ten gehore brengen van live muziek tijdens het carnaval op onderstaande dagen en tijden:
- Zaterdag 22 februari 2020 van 12:00 uur tot en met
01:00 uur;
- Maandag 24 februari 2020 van 18:00 uur tot en met
01:00 uur;
- Dinsdag 25 februari 2020 van 10:00 uur tot en met
21:00 uur.

