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Woensdag 14 april 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 mei 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 15 april a.s.
De gesprekken zijn maandagavond 19 april.
Op 18 mei neemt de gemeenteraad tijdens de besluitvormende raadsvergadering besluiten over de volgende onderwerpen:
1. Leerlingenvervoer:
De huidige verordening wordt geactualiseerd. In deze verordening zijn regels opgenomen voor het vervoer van kinderen naar het speciaal onderwijs;

Op de website van de gemeente www.losser.nl staan de verschillende vergaderstukken bij het onderdeel Bestuur.
Agenda:
1. Opening;
2. Vaststelling agenda;
3. Vaststelling verslag vorige vergadering;
4. Ingekomen stukken;
Hamerstukken
5. Bestemmingsplan Gronausestraat 150;
6. Omgevingsvergunning percelen Koppelboerweg 18
te De Lutte;
7. Partiële herziening bestemmingsplan Glane 2016,
Gronausestraat 467-471;
8. Verlenging tijdelijk raadslidmaatschap;
9. Benoeming commissielid;
Bespreekstuk
10. Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0;
11. Sluiting.
Live-uitzending vergaderingen
De Oordeelsvormende en Besluitvormende vergaderingen zijn
live (in beeld en geluid) te volgen op de website van de gemeente: www.losser.nl bij het onderdeel Bestuur.

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.

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:

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

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
-

BESLUITVORMENDE RAADSVERGADERING 20 APRIL 2021
-

-

Tijdens deze vergadering debatteren de raadsleden over de
bespreekstukken, niet over de hamerstukken en nemen zij een
besluit over alle voorstellen die op de agenda staan.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het voor het
uitbreiden van een woning op het perceel Het Bentman 22,
7582 DK Losser. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk 16
mei 2021.
Datum bekendmaking 1 april 2021.

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen
van een landhuis op het perceel Koppelboerweg 2, 7587 NV
de Lutte.
Datum bekendmaking 6 april 2021.

3. Nota van uitgangspunten Omgevingsvisie:
Voordat gestart wordt met het opstellen van een nieuwe
omgevingsvisie wordt aan de raad gevraagd welke kaders
ze mee wil geven. Dit voor de gesprekken met inwoners en
betrokken partners, in aanloop naar een nieuwe omgevingsvisie.

Op dinsdag 20 april wordt de (besluitvormende) digitale raadsvergadering gehouden. Aanvang vergadering 19.30 uur.
De vergadering is digitaal en te volgen via de website van de
gemeente: www.losser.nl/bestuur

-

-

2. Subsidiebeleid:
De gemeenteraad wordt gevraagd een uitspraak te doen
over een aantal aanpassingen van het subsidiebeleid. Zo
wordt de pilot van de incidentele subsidies nu geformaliseerd en dat geldt ook voor de dorpsbudgetten. Daarnaast
wordt voorgesteld enkele structurele subsidies op te
nemen o.a. voor carnavalsverengingen en verenigingen
zonder jeugdleden;

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 19 april februari 2021.

Officiële publicaties

Bouwen van een overdekt terras in de vorm van een kapschuur op het perceel Gronausestraat 485, 7585 PD Glane.
Bouwen van 10 woningen op percelen kadastraal bekend
LSR00, sectie H, nummer 10473 op de toekomstige adressen Havezatensingel 43-61, 7581 WK Losser.
Plaatsen van een nokverhoging op het perceel Wilhelminastraat 25, 7586 BD Overdinkel.
Verbouwen van een winkelruimte naar een woning op het
perceel Gronausestraat 182, 7581 CL Losser.
Uitbreiden van een woning op de bestaande aanbouw op
het perceel Kerkhofweg 128, 7586 AM Overdinkel.
Bouwen van een overkapping op het perceel Weverstraat
63, 7586 EB 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:

www.losser.nl

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
Woensdag
09.00 - 16.30 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Elke werkdag van 9:00-16:30 kunnen inwoners, zonder
afspraak, hun document afhalen.
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 14 april 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 16 appartementen op percelen met de toekomstige
adressen Langenkamp 45 tot en met 75, 7581 JE Losser.
Datum bekendmaking 1 april 2021.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een kapschuur op het perceel Singravenweg 9, 7588
RN Beuningen.
Datum bekendmaking 1 april 2021.
-

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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 uitbreiden
van een woning op het perceel Het Bentman 22, 7582 DK
Losser.
Datum bekendmaking 6 april 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.

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning met een schuur op het perceel Tiekenveenweg 10, 7586 SC Overdinkel.
Datum bekendmaking 6 april 2021.

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

