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OPENBARE VERGADERINGEN
COMMISSIEVERGADERINGEN 1 OKTOBER 2019
De eerstvolgende vergaderingen van de beide commissies zijn
op dinsdag 1 oktober. Beide weer op één avond.
De aanvangstijd van de eerste vergadering is 19.00 uur. De
vergaderingen worden gehouden in de Grote Zaal van ‘t Lossers Hoes. Beide vergaderingen zijn openbaar en iedereen is
dan ook van harte welkom. De koffie staat klaar.
De agenda’s van deze vergaderingen volgen binnenkort en
staan dan ook op de website van de gemeente www.losser.nl
bij het onderdeel Bestuur.

Woensdag 18 september 2019
slissingen en hebben andere invalshoeken. In wat voor een gemeente wil jij wonen, werken, winkelen en leven?
De toegang is gratis. Geef je op via griffie@losser.nl Het aantal
plaatsen is beperkt. De avond is voor Ladies Only. Dit mag je
niet missen.
De gemeenteraad van Losser

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
INSPRAAK OP NIEUWE ONTWERP VERORDENINGEN WMO
EN JEUGDWET MOGELIJK
In 2015 zijn de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
en de Jeugdwet in gegaan. De gemeente heeft daarop de Verordening maatschappelijke ondersteuning en de Verordening
Jeugdwet aangenomen. Ieder jaar kijkt de gemeente of de
beide verordeningen moeten worden aangepast. Dit jaar zijn
zowel de Verordening Wmo en de Verordening Jeugdwet aangepast.
Inzage van 11 september t/m 23 oktober 2019
Bent u benieuwd wat deze veranderingen zijn? Wilt u de ontwerp Verordeningen inzien? Dat kan! De ontwerp Verordening
maatschappelijke Ondersteuning 2020 en Verordening Jeugdwet 2020 liggen ter inzage bij de receptie van ’t Lossers Hoes.
Tijdens openingstijden op maandag t/m vrijdag kunt u de documenten inzien. De documenten staan ook op de website van
de gemeente: www.losser.nl.
Zienswijzen inbrengen kan tot en met 23 oktober 2019
Tot en met 23 oktober 2019 kunt u als inwoner en belanghebbende van de gemeente Losser, schriftelijk of mondeling hun
zienswijzen inbrengen over de genoemde ontwerp Verordeningen. Wilt u een schriftelijke zienswijze indienen, dan kunt u
deze - duidelijk voorzien van datum, naam, adres, woonplaats
en handtekening - richten aan het college van burgemeester
en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Wilt u een mondelinge zienswijze indienen of meer informatie,
dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers:
Jeugdwet – mevrouw L. Hulshof: 06-18189526 en Wmo: mevrouw R. Nassár: 06-20628312.

Officiële publicaties

tot wegverkeerslawaai op de Havezatensingel.
Inzage
Het uitwerkingsplan kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis van Losser. Het
plan kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl worden bekeken.
Het besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid kan tijdens de openingstijden worden ingezien bij de receptie van
het gemeentehuis van Losser. Het besluit kan ook via www.losser.nl/bekendmakingen worden bekeken.
Beroep
Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken:
- kan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn zienswijze over het uitwerkingsplan bij het college van burgemeester en wethouders in te
dienen schriftelijk beroep instellen tegen het uitwerkingsplan;
- kan een belanghebbende die bedenkingen heeft tegen de
wijzigingen die bij de vaststelling van het uitwerkingsplan
zijn aangebracht schriftelijk beroep instellen tegen de wijzigingen;
- kan een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn zienswijze over het ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde geluid in
te dienen bij het college van burgemeester en wethouders
schriftelijk beroep instellen tegen de vaststelling van de hogere grenswaarde geluid;
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Een beroepschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep zich richt en de gronden van het beroep.

UITWERKINGSPLAN

LIFESTYLE-AVOND 30 SEPTEMBER
In 2019 is het 100-Jaar geleden dat het actieve kiesrecht
voor vrouwen in Nederland is ingevoerd. De gemeenteraad
van Losser organiseert diverse bijeenkomsten om dit te
vieren.
Op maandag 30 september organiseren de vrouwelijke raadsen commissieleden een lifestyle avond voor inwoonsters van
de gemeente Losser. Dit vanaf 19.00 uur bij de Oude Apotheek in Losser.
Een leuke en boeiende avond van, voor en door Losserse vrouwen. Beautytips, actuele mode, kleur/stijladvies en gezondheid/voedingsadviezen zullen aan bod komen. De volgende
ondernemers werken mee: Wigger-Mode (damesmode), GoBeauty (make-up), Marjon Boermans (gezondheid), Merlin Vollenbroek (Eetbewust.nu), Ingeborg Buld (kleur) en Sophie Bik
(fotografie). Natuurlijk mag een hapje en drankje niet ontbreken. De vrouwelijke raads- en commissieleden en de burgemeester zullen zich op een ludieke wijze voorstellen.
De leden van de gemeenteraad vinden het belangrijk om met
vrouwen in gesprek te gaan. Zij kijken wellicht anders naar be-

GEWIJZIGD VASTGESTELD UITWERKINGSPLAN “LOSSER
DORP UITWERKINGSPLAN DE SALLER 2C” EN VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDE GELUID
Met ingang van 19 september 2019 ligt gedurende zes weken
voor iedereen ter inzage:
1. het uitwerkingsplan Losser dorp, uitwerkingsplan
De Saller 2C
Dit plan voorziet in de bouw van ongeveer 87 woningen in fase
2C van de woonwijk De Saller in Losser. Het gaat globaal om
het gebied ten noorden van de Havezatensingel en ten westen
van het Sallers Kerkepad. Op dit gebied ligt al een globale woningbouwbestemming die middels het uitwerkingsplan “Losser dorp uitwerkingsplan De Saller 2C” wordt uitgewerkt in een
gedetailleerd bestemmingsplan, waarin het stratenpatroon, de
bouwstroken, het openbare groen, enzovoorts worden vastgelegd. Het plan is gewijzigd vastgesteld in die zin dat enkele
regels op ondergeschikte onderdelen zijn aangepast en dat de
bouwstroken op ondergeschikte onderdelen zijn aangepast
ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan.
2. besluit tot vaststelling hogere grenswaarde geluid
Om de bouw van circa 16 woningen aan de Havezatensingel
in het uitwerkingsplan De Saller 2C te Losser mogelijk te maken
is door het college van burgemeester en wethouders een hogere grenswaarde geluid van 53 dB vastgesteld met betrekking

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
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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Voorlopige voorziening
Degene die beroep heeft ingesteld kan met het oog op een
spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te ’s-Gravenhage.

omgevingsrecht heeft besloten:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Strootsweg 3, 7586 RR Overdinkel.
Datum bekendmaking 26 augustus 2019.

MELDINGEN

Inwerkingtreding
Het besluit tot gewijzigde vaststelling van het uitwerkingsplan
en het besluit tot vaststelling van de hogere grenswaarde geluid treden in werking met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het
besluit waar beroep tegen is ingesteld niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Plaatsen van zonnepanelen op het perceel Nitertweg 21,
7582 PV Losser.
- Verbouwen van een schuur tot werktuigenberging op het
perceel Bentheimerdijk 5, 7588 PH Beuningen.
- Bouwen van een kapschuur op het perceel Oude Dijk 57,
7588 RV Beuningen.
- Kappen van drie bomen Willem Gamestraat 22, 7586 AP
Overdinkel.

Rectificatie:
-

Inrichten van een boerderij appartement in een bestaand
bedrijfsgebouw op het perceel Enschedesestraat 73, 7582
PL 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
BESLUITEN OMGEVINGSRECHT:
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van 29 prefab woningen op verschillende percelen in het
Luttermolenveld in De Lutte.
Datum bekendmaking 10 september 2019.

ningenrechter 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.

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 ONTHEFFING

SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van een asbesthoudende huisaansluiting op
het perceel Gronausestraat 13, 7581 CC Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Hyacinthstraat 11. 7581 TJ Losser.
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.

BEKENDMAKINGEN
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:
- Nijenhaerweg 3, 7588 RA Beuningen.
Datum bekendmaking 10 september 2019.
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:
- Zoekerweg 10, 7582 PX Losser.
Datum bekendmaking 10 september 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 voorzie-

WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het veranderen van het bedrijf aan de Honingloweg 30,
7581 PK Losser.
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.

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

