BOA’s in Losser gaan nu ook beboeten
Zoals jullie bekend kan er vanaf 25 januari bij overtredingen overgegaan worden tot beboeten, o.a.
voor het niet gebruiken van een blauwe kaart, maar ook voor het verkeerd parkeren en parkeren
op plekken waar dit niet mag. Doel ervan is om parkeerplaatsen in de blauwe zone vooral voor
bezoekers beschikbaar te hebben.
In de parkeervakken aan de zijkant van ’t Lossers hoes (waarin ook een p-tegel is aangebracht)
mag gewoon geparkeerd worden en hoeft de blauwe kaart niet gebruikt te worden. Echter langs de
weg in de Kerkstraat aan de kant van de Aloysiusschool, mag niet geparkeerd worden, zelfs niet
met de blauwe kaart. Dit ter info.
Centrumarrangement Losser 2019-2020
Vanuit de regeling Stadsbeweging ondersteunt de provincie steden en dorpen die actief bezig zijn
met de verbetering van hun centra. Via het “Centrumarrangement Losser” hebben gemeente,
provincie en CML afspraken gemaakt voor de komende twee jaar om de centrumontwikkelingen
verder te stimuleren en te werken aan een vitaal en leefbaar centrum. Zo zijn afspraken gemaakt
over verschillende projecten waaronder: “aantrekkelijke ruimte voor de winkelpui” (pilot
Brinkstraat), stimuleren ondernemerschap, terugdringen leegstand centrum Losser, gevelproject,
transformatie Martinusplein en herstructurering winkelcentrum de Brink.
Met het centrumarrangement is een bedrag gemoeid van € 150.000. De provincie stelt € 110.000
beschikbaar. In het kader hiervan is maandag 4 februari een cheque van €110.000 uitgereikt door
gedeputeerde Monique van Haaf. De gemeente Losser draagt (naast alle andere investeringen)
€ 40.000 bij. CML krijgt belangrijke taken op het gebied van stimuleren ondernemerschap. Dit
krijgt een vervolg.
Projectbureau Centrumplan Losser
Nu het uitvoeringsprogramma van start gaat, is er een projectbureau voor het Centrumplan
ingericht. Het projectbureau bevindt zich in de voormalige Aloysiusschool. Hier is informatie te
vinden over het Centrumplan, de onderliggende projecten, de nieuwste tekeningen en de stand van
zaken.
Verder is het bouwteam “herinrichting Gronausestraat-Noord, Langenkamp, Brinkstraat”
ondergebracht in het projectbureau. Het bouwteam bestaat uit medewerkers van Dura Vermeer,
Anacon Infra en de gemeente Losser. Iedere donderdag van 11.00-17.00 uur is het projectbureau
geopend om vragen te stellen over de voortgang van het Centrumplan en de projecten
Gronausestraat Noord, Brinkstraat en de Langenkamp. Er volgt nog een app, waarin direct vragen
gesteld kunnen worden.

Carnaval
Het weekend van 1 maart zal er carnaval gevierd worden, ook in Losser. Om dit evenement te
realiseren, zal de week voorafgaand aan carnaval de opbouw starten. De opbouw zal plaatsvinden
van maandag 25 februari tot vrijdag 1 maart 10.00 uur.
De Raadhuisstraat blijft open tijdens de op- en afbouw van het evenement. Deze straat zal vrijdag
1 maart zo laat mogelijk dichtgezet worden. Het streven is om dit iets na 18:00 uur te doen.
Het terrein rondom de tent op het Raadhuisplein zal worden afgesloten als evenemententerrein
met twee ingangen: aan de zijde van de oude Aloysiusschool en aan de zijde van Wigger Mode /
Mediastore.
Het betreft de volgende straten: Raadhuisstraat (vanaf Kerkstraat tot aan Teylerstraat),
Teylerstraat (vanaf Brinkstraat tot aan Raadhuisstraat), Kerkstraat (vanaf Brinkstraat tot aan
Raadhuisstraat) en de Roberinkstraat.
En wel






op de volgende dagen;
Vrijdag 1 maart na 18:00 uur
Zaterdag 2 maart na de optocht van 12.00 – 01.00 uur
Zondagavond 3 maart van 18.00 – 01.00 uur
Maandagavond 4 maart van 19.00 – 01.00 uur
Dinsdag 5 maart van 09.00 – 00.00 uur

Tijdens de optocht op zaterdag 2 maart van 13.00 – 17.00 uur zullen de volgende straten worden
afgesloten: Raadhuisstraat, St. Maartenstraat, Bernard Leurinkstraat (vanaf Sint Maartenstraat tot
aan Gronausestraat), Gronausestraat (vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein),
Bernard Leurinkstraat (vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat), Brinkstraat, Gronausestraat (vanaf
Langenkamp tot aan Raadhuisstraat) en de Langenkamp.
Tijdens de kinderoptocht op dinsdag 5 maart 13.30 – 17.00 uur zullen de volgende straten worden
afgesloten: Raadhuisstraat, Sint Maartenstraat, Bernard Leurinkstraat (vanaf Sint Maartenstraat tot
aan Gronausestraat), Gronausestraat (vanaf Bernard Leurinkstraat tot aan Pastoor Schaafsplein),
Bernard Leurinkstraat (vanaf Sportlaan tot aan Brinkstraat) en de Brinkstraat.
Vanaf zaterdag 2 maart 11.00 uur tot en met dinsdag 5 maart 00.00 uur (met uitzondering
van aanwonenden en fietsers) zal de Kerkstraat vanaf de Sint Maartenstraat tot aan de
Raadhuisstraat gesloten zijn. Dit in verband met de kermis.
Woensdag 6 maart wordt begonnen met de afbouw op het Raadhuisplein. Het streven is dat
dezelfde dag om 17.00 uur het Raadhuisplein weer helemaal leeg is. Mochten er vragen en/of
calamiteiten zijn, dan kan er gebeld worden met; Martine de Jong 06-53773503 of Herman
Poorthuis 06-22787921

Standplaatsenbeleid gemeente Losser
Op 18 december jl. is er door de Raad een besluit genomen inzake het Paraplubestemmingsplan
Standplaatsen. Hierdoor is er een vergunning afgegeven aan een nieuwe standplaatshouder in de
Brinkstraat.
In het raadsvoorstel staat dat de wensen van verschillende stakeholders zoals de
winkeliersverenigingen hierbij betrokken zijn. Helaas heeft er geen overleg plaatsgevonden met
CML. Wij hebben dit ook kenbaar gemaakt aan de gemeente. Dit ter kennisgeving.
Koningsdag 27 april
Koningsdag valt dit jaar op zaterdag 27 april. Wat spreken we af. Gaan we wat leuks doen? Wie
heeft er leuke ideeën? We kunnen ervoor kiezen om een halve dag of een hele dag open te gaan.
Deze vraag zal ook bij de straatvertegenwoordigers neergelegd worden.

Koets’n Keerls!
Op zondag 2 juni komen de Koets’n Keerls weer naar Losser. 40 à 50 rijtuigen zullen een prachtige
route in en om Losser rijden. Een aantal rijtuigen zullen strijden om een goede plek in het
klassement dat dient voor het Nederlandse kampioenschap.
Het programma alsmede de deelnemers worden te zijner tijd bekend gemaakt. We gaan er weer
een bijzondere (koop)zondag van maken.
Nieuwe zaken
Nicole Body & More verhuizing
Nicole Body & More is begin januari verhuisd van Brinkstraat 43 naar De Brink 61. Nicole Poorthuis
heeft al vier jaar een prachtige winkel met een ruim assortiment lingerie van A t/m J cup,
badmode, loungemode, nachtmode, basisondergoed voor hem en haar en tassen. In dit pand aan
De Brink zat Makimo’s graveerwerk, zij is verhuisd naar winkelcentrum de Thij in Oldenzaal.
Jenny’s Beautybar
Op 1 december heeft Jennifer Bakker haar beautysalon geopend aan Sint Maartenstraat 16. Achter
in de kapsalon van haar moeder Ilona kan men nu ook terecht voor een schoonheidsbehandeling.
Een smaakvol ingerichte plek, waar Jennifer haar passie als volleerd schoonheidsspecialiste uit kan
oefenen.
Slagerij Luijerink - Busscher
Per 1 januari 2019 hebben Ivo en Wendy Busscher de slagerij van de familie Luijerink gehuurd.
Hun vestiging aan de Landweerweg te Lonneker blijft ook geopend. Het rundvee is van eigen
bedrijf van het ras Blonde d'Aquitaine. Deze dieren leveren een superieure vleeskwaliteit. Naast
vlees bieden zij o.a. ook kant-en-klare maaltijden en hapjes voor bij de borrel.
Koopzondagen
Uit onderzoek is gebleken dat koopzondagen in Nederland succesvoller zijn als er een thema
aanhangt, bijvoorbeeld als er een evenement plaatsvindt. De volgende koopzondagen hebben wij
voor dit jaar gemeend te plannen:
Zondag
Zondag
Zondag
Zondag

2 juni > Koets’n Keerls
25 augustus > Bruegheliaans Festijn
17 november > intocht Sinterklaas
15 december > kerstfair

Houdt u ook onze website in de gaten waarop alle (extra) informatie komt te staan, met de laatste
nieuwtjes www.centrummanagementlosser.nl. En volg ons op Facebook Centrum Management
Losser.

