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Officiële publicaties

deling Publieksbalie, Postbus 90, 7580 AB Losser.

VERLEENDE ONTHEFFING

OPENBARE VERGADERINGEN
Heef u hierover vragen? Neem dan contact op met de afdeling
Publieksbalie van de gemeente Losser, via telefoonnummer
053 – 53 77 444.

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 de komende maand neemt
de gemeenteraad de nodige besluiten. Inwoners kunnen hierover meepraten. Deze gesprekken vinden niet fysiek plaats,
maar digitaal. U mag ook schriftelijk reageren.
Heeft u behoefte om te reageren op één van de onderstaande
onderwerpen dan kunt u contact op nemen met de griffie (griffie@losser.nl). Dit kan tot en met 19 november a.s.
De gesprekken zijn op dinsdagavond 24 november.
De komende maand neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1. Gemeenschappelijke regeling Centrumregeling Enschede Beschermd Wonen per 1 januari 2022:
De gemeenteraad moet instemmen met de toetreding van
Losser aan de gemeenschappelijke regeling Centrumregeling
Enschede Beschermd Wonen.
2. Belastingverordeningen 2021:
Op 10 november is de gemeenteraad bij het vaststellen van de
begroting 2021 akkoord gegaan met de verhogingen van de
gemeentelijke belastingen. In de verschillende verordeningen
wordt dit formeel vastgelegd. Het College van B&W onderzoekt
nog mogelijkheden om de verhoging van de afvalstoffenheffing te beperken..

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Wijzigen van het stalsysteem en het veranderen van de
dieraantallen per diercategorie op het perceel Puttenpostweg 5, 7587 PP de Lutte.
- Kappen van 2 bomen op het perceel Honingloweg 2, 7581
PK Losser.
- Bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie O, nummer 1368, toekomstig adres
Seigermolenweg 1, 7587 AD de Lutte.
- Bouwen van een schuur ter vervanging van bestaande opstallen op het perceel Koopsweg 12, 7587 PM de Lutte.
- Plaatsen van een windwokkel op het perceel Havezatensingel 112, 7581 WJ Losser.
- Intern verbouwen en het plaatsen van een dakkapel aan de
linkerzijde op het perceel Molenstraat 32, 7581 BP Losser.
- Kappen van 4 bomen op het perceel Kampbrugweg 11,
7588 RK Beuningen.
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.

STOOKONTHEFFING
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:
- Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q, nummers 787 en 791.
Datum bekendmaking 2 november 2020.
Honingloweg 26, 7581 PK Losser, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H, nummer 6650.
Datum bekendmaking 2 november 2020.
-

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.
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VERLEENDE VERGUNNINGEN
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser

Op de website van de gemeente staan de raadsvoorstellen:
www.losser.nl bij onderdeel Bestuur en de Beeldvormende vergadering van 24 november.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
INZAGERECHT EN GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
In de Basisregistratie Personen (BRP) bewaren gemeenten de
actuele gegevens van hun inwoners. U kunt een verzoek doen
om geheimhouding als u niet wilt dat bepaalde instanties uw
persoonsgegevens kunnen opvragen. De gemeente willigt een
verzoek tot geheimhouding altijd in, met uitzondering van een
aantal instanties. Hieronder leest u welke dit zijn.
Overheidsinstellingen
De gemeente is verplicht om uw gegevens te verstrekken aan
(semi-)overheidsinstellingen, zoals Sociale Verzekeringsbank
(SVB), Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau
(CJIB)
Derden
Sommige instanties hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taken de juiste persoonsgegevens nodig. U kunt dan
denken aan financiële instellingen. Dit zijn ‘derden’. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken,
maar moet dan vooraf uw mening vragen.
Inzagerecht
Wilt u weten aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt? Dan
kunt u schriftelijk – met een kopie van uw identiteitsbewijs –
een overzicht opvragen.
Geheimhouding
Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegeven niet doorgeeft?
Dan kunt u vragen om geheimhouding. Als u in de gemeente
Losser woont kan dit via www.losser.nl met uw DigiD. U kunt
dit ook schriftelijk aanvragen. U stuurt het verzoek – met een
kopie van uw identiteitsbewijs – naar de gemeente Losser, af-

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:
-

Stichting Sportkantine Losser voor het uitoefenen van het
horecabedrijf Sportkantine Losser op het perceel Gronausesraat 107, 7581 CE Losser.
Datum bekendmaking 29 oktober 2020.

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

Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester,
Postbus 90, 7580 AB Losser.

Enschede terecht.

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:

Maandag

09.00 - 16.30 uur

Woensdag

09.00 - 16.30 uur

-

bij de receptie in ‘t Lossers hoes

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 7 bomen op het perceel Hanhofweg 12A, 7587 LL de
Lutte.
Datum bekendmaking 3 november 2020.

Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De openingstijden van de publieksbalie zijn

Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
Op maandag- en woensdagmiddag: van 13.00 – 16.30 uur.
Meldingen openbare ruimte

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 bomen op het perceel Spinnersweg 128, 7586 CL
Overdinkel.
Datum bekendmaking 4 november 2020.

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.

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.

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
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op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen
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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 Spinnersweg 97, 7586 CG Overdinkel.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel Sperwerstraat 19, 7581 EP Losser.
- Verwijderen van asbest uit een woning en een schuur op
het perceel Dr Ariënsstraat 77, 7586 EM 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.
GEBRUIKSMELDING
Op grond van artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 is een gebruiksmelding ingediend voor het:

-

Brandveilig gebruiken van het Jan Wesselinkhoes op het
perceel Holtweg 1, 7588 PC Beuningen.

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.

BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVING INSPRAAK CONCEPT-WINDBELEID NOORDOOST-TWENTE
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het “Concept-Windbeleid Noordoost-Twente” ter inzage ligt, met de
mogelijkheid om daarover een zienswijze kenbaar te maken.
Het concept-Windbeleid biedt een kader om aanvragen voor
grootschalige windinitiatieven te toetsen en te beoordelen. In
het concept-beleid zijn zoekgebieden voor windmolens aangewezen. Ook zijn regels opgesteld over het betrekken van de
omgeving bij de voorbereiding en uitwerking van een windproject en de mogelijkheden om te participeren in een windproject.
Ter inzage
Het Concept-Windbeleid Noordoost Twente ligt met ingang
van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2020 gedurende de openingstijden ter inzage bij de pu-
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blieksbalie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 in
Losser. In verband met corona is het gemeentehuis t/m 18 november alleen op maandag en woensdag geopend van 9.00
tot 16.30 uur. Voor de periode daarna kunt u de gemeentelijke
website (www.losser.nl) raadplegen voor de actuele openingstijden of u kunt daar naar informeren via het algemene telefoonnummer van de gemeente (053-5377444). U bent van
harte welkom maar ook bij een bezoek aan het gemeentehuis
moet u rekening houden met de geldende coronaregels.
U kunt het Concept-Windbeleid ook digitaal raadplegen via de
gemeentelijke website www.losser.nl/actueel/bekendmakingen en op www.overheid.nl.
Inspraakmogelijkheid
Gedurende de periode dat het concept-beleid ter inzage ligt
kunnen ingezetenen (inwoners van de gemeente Losser) en
belanghebbenden (degenen wiens belang rechtstreeks bij een
besluit is betrokken) mondeling of schriftelijk een zienswijze
indienen. U kunt uw zienswijze richten aan de Gemeenteraad
van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser, onder vermelding van
“zienswijze windbeleid”. Voor vragen en voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Antoon Nijland. Hij is daar gedurende de inspraakperiode op
maandag t/m woensdag voor bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente Losser.
Uw zienswijze zal door de gemeenteraad worden betrokken
bij de vaststelling van het Windbeleid Noordoost Twente.
.

