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Woensdag 14 oktober 2020

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 normaal
gesproken plaats in kleine setting,
met een vertegenwoordiging van
de fracties. Maar de aangescherpte corona-regels maken dit
nu niet fysiek mogelijk. U kunt wel schriftelijk reageren.
Ook de komende maand neemt de gemeenteraad de nodige
besluiten. Heeft u behoefte om te reageren over één van de
onderstaande onderwerpen dan kunt u dit mailen aan de griffie (griffie@losser.nl). Dit kan tot en met 15 oktober a.s.
De komende maand neemt de gemeenteraad besluiten over
de volgende onderwerpen:
1. Buitengebied partiële herziening Hoofdstraat 308-309
Om de panden aan de Hoofdstraat 308-309 (woning en grenswinkel) te kunnen renoveren en de huidige bedrijfswoning
boven de winkel (Hoofdstraat 309) te kunnen verbouwen tot
2 appartementen is een bestemmingsplanwijzing nodig.
Tegelijkertijd komt de mogelijkheid voor een bedrijfswoning
bij het pand Hoofdstraat 308 te vervallen. Tijdens het termijn
van inzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend en daarom
kan het bestemmingsplan nu voor vaststelling aan de
gemeenteraad worden aangeboden.
2. Programmabegroting 2021-2024
Nadere informatie over de begroting en de voorstellen voor
het komende jaar staan op de website van de gemeente.
Op de website van de gemeente staan de raadsvoorstellen:
www.losser.nl bij onderdeel Bestuur en de Beeldvormende
sessie van 20 oktober.
Verschuiven bijeenkomst Woonvisie en Jongeren
Vorige week heeft in de Week van Losser een oproep gestaan voor jongeren om mee te praten over de op te stellen
Woonvisie. Dit gesprek zou zijn op 19 oktober.
Wegens de aangescherpte Corona-regels gaat deze bijeenkomst niet door en wordt dit verschoven naar een latere
datum. Nadere informatie volgt.

NIEUWS VAN DE GEMEENTE
INFORMATIEBIJEENKOMST LANDSCHAPSDEAL
NOORDOOST TWENTE
DUURZAAM BEHEER TWENTS LANDSCHAP
Op 3 november 2020 vindt een online bijeenkomst plaats voor
landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen,
liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden over de Landschapsdeal Noordoost Twente. Een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties
zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer
van landschapselementen, zoals houtwallen en singels, tegen
een eerlijke beloning. Zo dragen we samen bij aan de natuur-,
klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland.
Laat u goed informeren over duurzaam beheer van een uniek
landschap en bezoek de bijeenkomst:
Datum: 3 november 2020
Tijd:
19.30 – 21.30 uur
Locatie: online (de link volgt na aanmelding)
Bent u een eigenaar of beheerder van landschapselementen?
Of bent u inwoner van Noordoost Twente en trots op uw leefomgeving? Bezoek deze bijeenkomst online. Tijdens de bijeenkomst ontvangen landschapsbeheerder ook handige tips en

laten we weten wat de partners te bieden hebben het komende jaar.
Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding
van ‘Bijeenkomst 3 november’.
Kijk op www.landschapsdeal.nl en bekijk de film over de Landschapsdeal Noordoost Twente in 2 minuten.

BESTEMMINGSPLANNEN
VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN “DE LUTTE, PARTIËLE
HERZIENING DOORTREKKING AMBACHTSTRAAT DE LUTTE”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maken
bekend dat met ingang van donderdag 15 oktober 2020 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan “De Lutte, partiële herziening
doortrekking Ambachtstraat De Lutte” met IMRO-idn
NL.IMRO.0168.03BPH001PHO7-0201.
Omschrijving plan
De wijk Luttermolenveld in De Lutte is op dit moment bereikbaar vanaf de Dorpsstraat en vanaf de Bentheimerstraat
(N375). De gemeente Losser acht het wenselijk om de ontsluiting van het Luttermolenveld te verbeteren. Hiertoe wil men
de Ambachtstraat doortrekken naar de Ertsmolen in het Luttermolenveld, zodat er een extra ontsluiting wordt gecreëerd.
Hiermee wordt het Luttermolenveld ook uit zuidelijke richting
goed bereikbaar en kan het verkeer zich meer verspreiden. Tevens wordt hiermee een extra calamiteitenontsluiting gerealiseerd.
Inzien bestemmingsplan
Het voorontwerpbestemmingsplan kan 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.
Inspraakreacties
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan iedereen
schriftelijk of mondeling inspraakreacties indienen. Schriftelijke
inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van
Burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB
Losser. Voor het indienen van een mondelinge inspraakreactie
kunt u contact opnemen met de publieksbalie van het gemeentehuis, bereikbaar via telefoonnummer (053) 5377444.
Losser, 14 oktober 2020.

AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Realiseren van een tuinkamer met een berging op het
perceel Gildehauserweg 16A, 7581 PG Losser.
- Bouwen van een ecologische schuurwoning op het perceel
Lutterstraat 61A, 7581 BT Losser, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie H, nummer 10045.
- Plaatsen van een erker op het perceel Tulpstraat 4, 7581 TL
Losser.
- Kappen van 6 eiken en 4 beuken op het perceel Haermansweg 10, 7587 NW de Lutte.
- Kappen van 3 bomen op het perceel Hoofdstraat 3, 7586
BK Overdinkel.
- Plaatsen van zonnepanelen op het perceel Lutterkerkpad
5, 7587 NS de Lutte, kadastraal bekend gemeente Losser,
sectie G, nummer 3688.
- Uitdunnen van een houtwal en kappen van populieren op
het perceel Volterdijk 2, 7588 PS Beuningen.
- Renoveren van een schuur op het perceel Denekamperstraat 14, 7587 NB de Lutte.
- Realiseren van aanbouw, dakkapel en carport aan/bij de

-

Officiële publicaties

woning op het perceel Tulpstraat 45, 7581 TN Losser.
Bouwen van een overkapping op het perceel Richterstraat
18, 7582 BX Losser.
Afwijken van het bestemmingsplan om begrazing gedurende het hele jaar toe te staan op percelen kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie E, nummers 3197, 3198 en
3199 nabij de Rhododendronlaan in de Lutte.

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
omgevingsrecht heeft besloten:

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

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
Op maandag- en woensdagmiddag: van 13.00 – 16.30 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

www.losser.nl

op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen

De officiële publicaties van de gemeente Losser, uitgave woensdag 14 oktober 2020

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 den en 1 conifeer op het perceel Sportlaan 12, 7581
BX Losser.
Datum bekendmaking 1 oktober 2020.

-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 5 bomen op het perceel Kerkhofweg 231, 7586 AE
Overdinkel.
Datum bekendmaking 1 oktober 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Oliemolen 4, 7587 SH de
Lutte.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het plaatsen
van een dakkapel op het voordakvlak van de woning op het
perceel Andersonstraat 4, 7582 AZ Losser.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van kozijnen, het isoleren van de zijgevel en het vernieuwen van de zijgevel met nieuwe gevelstenen op het perceel
Gronausestraat 155, 7581 CS Losser.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 eikenboom op het perceel Poldermolen 6, 7587 SC
de Lutte.
Datum bekendmaking 6 oktober 2020.
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 EN GEWEIGERDE
VERGUNNINGEN
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:
- Hanhofweg 26, 7587 LL de Lutte, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie D, nummer 4557.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
- Glanerbrugstraat 16, 7585 PL Glane, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie Q, nummer 1579.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
- Bode-erfweg 2, 7582 RH Losser, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie Q, nummer 581.
Datum bekendmaking 7 oktober 2020.
- Ruhenbergerweg 19, 7586 RE Overdinkel, kadastraal
bekend gemeente Losser, sectie Q, nummer 1239.
Datum bekendmaking 7 oktober 2020.
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer is ontheffing geweigerd voor het houden van een
Paasvuur van het verbod gesteld in artikel 10.2, eerste lid van
de Wet milieubeheer.
Hanhofweg 26, 7587 LL de Lutte, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie D, nummer 4557.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.
- Glanerbrugstraat 16, 7585 PL Glane, kadastraal bekend
gemeente Losser, sectie Q, nummer 1579.
Datum bekendmaking 5 oktober 2020.

recht, 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:
- Saneren van een asbesthoudend dakbeschot van de
Mariaschool op het perceel Beuningerstraat 63, 7588 RG
Beuningen.
- Verwijderen van asbest uit een woning op het perceel
Wilhelminastraat 35, 7586 BD 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.

BEKENDMAKINGEN

-

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 Bestuurs-
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WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor het:
- Plaatsen van een winkelwagenopvang met milieu-eiland
op het perceel Langenkamp 5, 7581 JE 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 het
team Plannen, vergunnen en handhaven.

