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Woensdag 11 december 2019

NIEUWS UIT HET GEMEENTEHUIS
NIEUWJAARSRECEPTIE
Het gemeentebestuur van Losser nodigt de inwoners van Losser, Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane, de besturen van
de verenigingen, vertegenwoordigers van de instellingen en
bedrijven, kortom iedereen, uit om de gemeentelijke nieuwjaarsbijeenkomst bij te wonen.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 januari
2020 van 19.30 uur tot 21.30 uur in ‘t Lossers hoes. Tevens
wordt de Vrijwilligersprijs 2019 uitgereikt.

-

perceel kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer 1354
nabij de Ruhenbergerweg in Overdinkel.
Kappen van een Amerikaanse eikenboom op het perceel
Glanestraat 5, 7586 RX Overdinkel.
Realiseren van een wintertuin op het perceel Teylersstraat
4, 7581 AH Losser.
Kappen van een boom uit een voortuin op het perceel Gronausestraat 329, 7585 PB Glane.
Plaatsen van een luifel/carport aan de voorzijde van een
woning en het aanleggen van een oprit op het perceel de
Klomp 2, 7582 HR 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

Officiële publicaties

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen van een verdieping van een winkel tot 3 appartementen op het perceel Sint Maartenstraat 59, 7581 AK Losser.
Datum bekendmaking 2 december 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.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT 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 heeft besloten:

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 twee vrijstaande woningen op de percelen Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser te verlenen.

Er wordt een hapje en een drankje geserveerd, zodat u elkaar
in een ongedwongen en informele sfeer een voorspoedig 2020
kunt wensen.
Uw aanwezigheid stellen wij zeer op prijs.
Heel graag tot ziens.

-

•

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Oldenzaalsestraat 117A,
7581 PZ Losser te verlenen.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN

-

Tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met het organiseren
van de:
- Kerstmarkt in Overdinkel, zondag 8 december 2019 van 8.00
uur tot 22.00 uur, door plaatsing van verkeersborden model
C1 (zijnde gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens
1990, in beide richtingen gesloten te verklaren de volgende
weg:
•
Hoofdstraat, ter hoogte van het Trefhuus, gelegen
centrumplein te Overdinkel.
-

Kerstmarkt 2019 in het centrum van Losser, zondag 15 december 2019 van 8.00 uur tot 18.00 uur, door plaatsing van
verkeersborden model C1 (zijnde gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren en vee), volgens bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten
te verklaren de volgende wegen:
•
St. Maartenstraat, tussen Kerkstraat en Martinusplein;
•
Raadhuisstraat, tussen St. Maartenstraat en Kerkstraat;
•
Raadhuisplein;
•
Teylersstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
•
Brinkstraat, tussen Teylersstraat en Langenkamp (met
voorwaarschuwing op kruising Kloosterstraat/Scholtinkstraat);
•
Parkeerterrein Langenkamp;
•
Kerkstraat, tussen Raadhuisstraat en Brinkstraat;
•
Roberinkstraat.
Datum bekendmaking: 26 november 2019

Centrummanagement Losser, Kosterstraat 1, 7581 GA Losser voor het houden van het evenement Kerstmarkt Losser
2019 op zondag 15 december 2019 van 13.00 uur tot 18.00
uur in het centrum van Losser.
Datum bekendmaking 4 december 2019.

Stichting Bruisend Overdinkel, Het Witte Zand 67, 7586 GW
Overdinkel voor het houden van het evenement Kerstmarkt
Overdinkel op zondag 8 december 2019 van 15.00 uur tot
22.00 uur in Overdinkel.
Datum bekendmaking 2 december 2019.
Stichting Carnaval Losser, Brinkstraat 38, 7581 GD Losser
voor het houden van de opkomstfeesten van de Gaffel
Aöskes bij Café Smit in het centrum van Losser op de volgende dagen en tijden:
Vrijdag 3 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
Zaterdag 4 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur;
Zondag 5 januari 2020 van 12:00 uur tot 21:00 uur;
Vrijdag 10 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur
Zaterdag 11 januari 2020 van 19:00 uur tot 02:00 uur.
Datum bekendmaking 4 december 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.
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:

AANVRAGEN OM VERGUNNING
-

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- (Ver)leggen van een waterleiding en elektrakabel op een

De bovengenoemde besluiten liggen met de bijbehorende bescheiden met ingang van donderdag 12 december 2019 tot en
met woensdag 22 januari 2020 ter inzage in het gemeentehuis
van Losser.

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het uitbreiden
van een bedrijfspand op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie I, nummer 9126 aan de Zoeker Esch in Losser.
Datum bekendmaking 2 december 2019.

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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Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat
open voor belanghebbenden die:
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen;
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT VASTSTELLEN HOGERE GRENSWAARDE
Het college van burgemeester en wethouders van Losser maakt
bekend dat zij in het kader van de Wet Geluidhinder heeft besloten om voor:
- Het bouwen van een woning op het perceel Oldenzaalsestraat 117A, 7581 PZ Losser een hogere grenswaarde van
53 dB(A) vast te stellen.
- Het bouwen van 2 woningen op de percelen Oldenzaalsestraat 84A en 84B, 7581 PW Losser een hogere grenswaarde

van 57 dB(A) vast te stellen.
De bovengenoemde besluiten liggen met ingang van donderdag 12 december 2019 tot en met woensdag 22 januari 2020
ter inzage in het gemeentehuis te Losser.
Beroep
Tegen de bovengenoemde besluiten kan binnen zes weken na
bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank
Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.
Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in
werking nadat hierover een beslissing is genomen.

LSR00, sectie H, nummer 9824.
Datum bekendmaking 2 december 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
SLOOPMELDINGEN
Op grond van artikel 1.26 van het Bouwbesluit 2012 is een
sloopmelding ingediend voor het:
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Wethouder Hassingstraat 28, 7586 CP Overdinkel.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Richterstraat 24, 7582 BX Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Richterstraat 18, 7582 BX 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.

VERLEENDE ONTHEFFING
Volg de gemeenteraad op Twitter
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 2e paasdag in 2020 voor het
volgende perceel:
- Oldenzaalsestraat 134, 7581 PW Losser, kadastraal bekend

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

