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Woensdag 10 april 2019

OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 7 MEI 2019
De volgende commissievergaderingen worden gehouden op
dinsdag 7 mei 2019; wederom beide commissies op één avond.
De agenda’s van deze vergaderingen volgen binnenkort.
100 Jaar Vrouwenkiesrecht
De gemeenteraad van Losser wil
meer in contact komen met de inwoners van onze mooie gemeente. Dit jaar is het 100 jaar
vrouwenkiesrecht en dat is een
goede aanleiding voor de raad
om in gesprek te gaan met onze
vrouwelijke inwoners; wat houdt
hen bezig en hoe kijken ze naar
de gemeente.
De vrouwelijke raads- en commissieleden willen graag het gesprek aangaan en horen wat er speelt. Het eerste gesprek vind
plaats in Overdinkel, de andere kerkdorpen volgen in de loop
van dit jaar.
De bijeenkomst in Overdinkel is op dinsdag 7 mei, van 9.00 11.00 uur en wordt gehouden in het Trefhuus.
Nadere informatie volgt.
BEPERKTE OPENINGSTIJDEN

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
PUBLIEKSDIENSTVERLENING
Op Goede Vrijdag (19 april) en tweede paasdag (22 april) is de
gemeente gesloten. Op deze dagen kunt u ook geen reisdocument of rijbewijs ophalen
AFVALBRENGPUNT
Het afvalbrengpunt is op zaterdag 27 april (Koningsdag) gesloten.

-

BESTEMMINGSPLANNEN
ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “OVERDINKEL 2014,
HERZIENING INVALSWEG NAAST 8A”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 11 april 2019 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening Invalsweg naast
8a”,met ID nummer NL.IMRO.0168.BP0010PH03-0301.
Omschrijving plan
Het bestemmingsplan betreft het voornemen om aan de Invalsweg in Overdinkel naast nummer 8a de bouw van één woning mogelijk te maken, alsmede het wijzigen de bestemming
van een drietal als tuin in gebruik zijnde percelen met een agrarische bestemming te wijzigen in een woonbestemming (tuin
behorende bij een drietal woningen).
Inzien bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan “Overdinkel 2014, herziening
Invalsweg naast 8a” kan met ingang van donderdag 11 april
2019 tot en met woensdag 22 mei 2019 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, 10 april 2019

AANVRAGEN OM VERGUNNING

VACATURE
De Twentse gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn
goede buren en werken op verschillende gebieden samen. Een
belangrijke stap in deze samenwerking is de vorming van een gezamenlijke rekenkamercommissie, bestaande uit drie externe
leden.
Dinkelland, Losser en Oldenzaal zijn daarom op zoek naar:
Drie leden, inclusief voorzitter, voor de gezamenlijke rekenkamercommissie Dinkelland, Losser, Oldenzaal
De rekenkamercommissie voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door
het gemeentebestuur gevoerde bestuur. De commissie is verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding, sturing en rapportage
van de onderzoeken.
De volledige vacature kunt u bekijken op www.losser.nl
Solliciteren kan tot 22 april 2019.

Officiële publicaties

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Vergroten van een woning op het perceel Hooimaatweg 2,
7581 PM Losser.
- Bouwen garage en overkapping op het perceel Arendshorst
5, 7581 WC Losser.
- Bouwen van een pluimveestal op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie P, nummer 272 nabij het omleidingskanaal aan de Beuningerveldweg.
- Realiseren en optimaliseren van zes poelen ten zuiden van
de Rijksweg A1, op percelen kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummers 2626, 2789 en sectie H, nummers 2510, 2092
en 6979.
- Verbouwen van een woning op het perceel Goormatenweg
25, 7586 RT 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:

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een dakkapel op het perceel Kerkhofweg 106, 7586 AL
Overdinkel. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 20 april
2019.
Datum bekendmaking 4 april 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.

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

Atletiekvereniging Iphitos, J S Bachstraat, 7582 EN Losser
om vergunning voor het houden van de het evenement
Twentse Smokkel Trail op zaterdag 11 mei 2019 van 15:00
uur tot 21:00 uur door het buitengebied van Losser, start en
finish op de atletiekbaan van Atletiekvereniging Iphitos.¹
Datum bekendmaking 2 april 2019.
-

Rijvereniging en ponyclub Berg en Dalruiters, Postweg 42,
7587 PE De Lutte om vergunning voor het houden van een
buitenconcours met paarden en pony’s op het terrein bij de
kruising Mensmanweg/Punthuizerweg in Beuningen op:
- Vrijdag 17 mei 2019 van 16:00 uur tot 21:00 uur;
- Zaterdag 18 mei 2019 van 9:00 uur tot 17:00 uur;
- Zondag 19 mei 2019 van 9.00 uur tot 17:00 uur. ¹
Datum bekendmaking 2 april 2019.

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 10 april 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, tegen een besluit voorzien van
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.

KENNISGEVING ONTWERPBESLUIT 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:

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.

-

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 plaatsen
van een erfafscheiding op het perceel Dingshof 1, 7581 WP
Losser.
Datum bekendmaking 29 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een bijgebouw op het perceel Koppelboerweg 9, 7587
NV De Lutte.
Datum bekendmaking 29 maart 2019.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
36 bomen aan de Gronausestraat en Langenkamp in Losser.
Datum bekendmaking 2 april 2019.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van
een boom op het perceel Lutterstraat 4, 7581 BV Losser.
Datum bekendmaking 2 april 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.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen
van de inrichting van L. van Heek Textiles B.V. De aanvraag
heeft betrekking op de locatie Gronausestraat 309 in Losser. Het zaaknummer is 18Z02646.
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende bescheiden liggen met
ingang van donderdag 11 april 2019 tot en met woensdag 22
mei 2019 ter inzage in ’t Lossers hoes.
Zienswijzen
Tegen de bovengenoemde voornemens kunnen (zowel mondeling als schriftelijk) door een ieder 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) zienswijze in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of (mondeling) zienswijzen
wilt indienen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 0535377444.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen 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
2018/2019, 2019/2020 en 2020/2021 voor het volgende perceel:

-

Kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 3311, aan de
Veldmatenweg 3, 7581 PP Losser.
Datum bekendmaking 2 april 2019.
Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve van
een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2019, 2020 en
2021 voor het volgende perceel:
- Kadastraal bekend LSR00, sectie G, nummer 3446 in De
Lutte.
Datum bekendmaking 1 april 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
GEBRUIKSMELDING
Op grond van artikel 2.1 van het Besluit brandveilig gebruik en
basishulpverlening overige plaatsen is een gebruiksmelding ingediend voor:
- Brandveilig gebruiken van een feesttent ten behoeve van
een huwelijksfeest op het perceel Molendijk 37, 7591 PT
Denekamp.
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.

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

