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Woensdag 3 februari 2021

OPENBARE VERGADERINGEN
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.
Ook in februari neemt de gemeenteraad de nodige besluiten. Inwoners kunnen hierover
meepraten. Deze gesprekken vinden in principe digitaal plaats.
U mag ook schriftelijk reageren.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van de onderstaande onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de
griffie (griffie@losser.nl). Dit kan tot en met 4 februari a.s.
De gesprekken zijn dinsdagavond 9 februari.
Op 9 maart neemt de gemeenteraad tijdens de besluitvormende raadsvergadering besluiten over de volgende onderwerpen:
1. Bestemmingsplan Buitengebied 2020:
De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de
“Partiële herziening Bestemmingsplan Buitengebied 2020. Na
vaststelling van dit plan beschikt Losser weer over een actueel
bestemmingsplan voor het buitengebied.
2. Structuurversterking Regio Twente:
De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Bestuursovereenkomst Sociaal-Economische Structuurversterking Regio
Twente aan te gaan.
Heeft u behoefte om mee te praten over één van deze onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie
(griffie@losser.nl). Op de website van de gemeente staan de
raadsvoorstellen: www.losser.nl bij onderdeel Bestuur en de
Beeldvormende vergadering van 9 februari 2021.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
AANVRAGEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING 2022
Een Koninklijke onderscheiding, ook wel ‘lintje’
genoemd, is een blijk van
waardering voor personen
die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor een vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Iedereen
kan iemand voordragen.
Kent u iemand die zich al
jaren inzet voor de maatschappij? Draag deze persoon voor!
In april reiken we de jaarlijkse Koninklijke Onderscheidingen
uit, dit heet de zogenaamde
“lintjesregen”. In 2020 hadden we een aangepaste en uitgestelde uitreiking. Dit jaar is het ook afwachten hoe we deze uitreiking gaan vormgeven.
Lintjesregen 2022
Voor de lintjesregen van 2022 kunt u al een aanvraag voor een
decoratievoorstel indienen.
Corona
Nu kan het zijn dat u een decoratievoorstel wilt indienen voor
een persoon, waarvan haar of zijn inzet gebaseerd is op de
inzet tijdens de coronacrisis. Deze aanvraag kan nog niet ingediend worden aangezien de crisis nog niet teneinde is. De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft aangegeven dat de
eventuele voorstellen voor inzet tijdens de crisis aangehouden

worden zolang de crisis duurt. Pas na afloop van de crisis kan
namelijk worden bepaald of en zo ja op welke wijze een waardering aan deze inzet kan worden gegeven.
Datum indienen
Het traject van aanvraag tot besluit neemt veel tijd in beslag.
Daarom moeten de aanvragen voor de Algemene Gelegenheid
(lintjesregen) van 2022 al voor 15 juni 2021 bij de gemeente ingediend 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

vergunning niet in behandeling neemt:
Het verbouwen van een winkelruimte op het perceel Gronausestraat 182, 7581 CL Losser.
Datum bekendmaking 21 januari 2021.
-

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Uitbouwen van de keuken aan de achterkant van de woning op het perceel Wilgenkamp 92, 7581 HD Losser.
- Intern verbouwen van een pand op het perceel Markeweg
2B, 7582 BD Losser.
- Bouwen van een tuinkamer aan de achterzijde van de woning op het perceel Rosmolen 65, 7587 RP de Lutte.
- Wijzigen van een voorgevel Lossersestraat 12, 7587 PX de
Lutte.
- Bouwen van een carport op het perceel Havezatensingel
99, 7581 WK Losser.
- Bouwen van een schuur op het perceel Goormatenweg 1,
7586 RT Overdinkel.
- Brandveilig gebruiken van het hoofdgebouw op het perceel Glanerbrugstraat 33, 7585 PK Glane.
- Bouwen van een carport en een schuur op het perceel
Lakerinksweg 6, 7586 RS Overdinkel.
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 termijn van maximaal zes weken:

Officiële publicaties

OP GROND VAN DE DRANK- EN HORECAWET
Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet is de volgende Drank- en Horecavergunning verleend aan:
-

De heer Hulshof voor het uitoefenen van het horecabedrijf
Erve Beverborg op het perceel Lutterzandweg 15, 7587 LH
de Lutte.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.
-

De heer Hulshof voor het uitoefenen van het horecabedrijf

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.

-

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een woning op het perceel Foksweg 5, 7588 PM Beuningen. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 17 maart
2021.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.

Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn
Maandag
09.00 - 16.30 uur
Woensdag
09.00 - 16.30 uur

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.

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag- en woensdagmiddag: van 13.00 – 16.30 uur.

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.
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-

www.losser.nl

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 3 februari 2021

Jan Wesselinkhoes op het perceel Holtweg 1, 7588 PC Beuningen.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.
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:

ONTHEFFING
VERLEENDE EN GEWEIGERDE 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 het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2020/2021 voor het volgende perceel:
- Op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer
185 aan de Hogeboekelweg in Losser.
Datum bekendmaking 21 januari 2021.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken
van het bestemmingsplan voor het bouwen van een berging en overkapping op het perceel Smalmaatstraat 27,
7581 GZ Losser.
Datum bekendmaking 21 januari 2021.

Gronausestraat 328, 7585 PE Glane, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 475.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.

-

Glanerbrugstraat 44, 7585 PL Glane, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 403.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een bedrijfspand op het perceel Martinusplein 2,
7581 AN Losser.
Datum bekendmaking 27 januari 2021.

-

Snippertweg 23, 7582 PC Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 5627.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.

-

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.

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

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel met het conceptadres Torenmolen 29, 7587 RN de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G, nummer 3801.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.

meente Losser, sectie D, nummer 5228.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.

Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd voor het houden van een Paasvuur van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van de
Wet milieubeheer voor het volgende perceel:
- Glanerbrugstraat 44, 7585 PL de Glane, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie Q, nummer 403.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.
-

Postweg 53, 7587 PC de Lutte, kadastraal bekend gemeente
Losser, sectie G, nummer 2309.
Datum bekendmaking 26 januari 2021.
-

Beuningerstraat 25, 7587 LC de Lutte, kadastraal bekend ge-
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SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Slopen van een gebouw op het perceel Veldkamp 1, 7586
GE 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.

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

