Herinrichting parkeerterrein de Langenkamp en omgeving
Aankomende dinsdag 6 maart organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor
de herinrichting van het parkeerterrein de Langenkamp en omgeving. Deze
informatiebijeenkomst zal plaats vinden in het Kulturhus in de grote zaal (voormalige
raadszaal), van 19.00 – 21.00 uur.
Ondernemersavond
Op dinsdag 6 maart zal, onder aansturing van CDA Losser, weer een netwerkavond
georganiseerd worden bij Van Heek Textiles B.V. in Losser. Het doel is een gezellige
avond te organiseren en ondernemers met elkaar in verbinding te brengen. De avond
start om 19.00 uur, graag van te voren aanmelden.
Opening Kulturhus
Na een gedegen voorbereiding wordt op vrijdagmiddag 9 maart de gezamenlijke
huisvesting in het Kulturhus gevierd. Iedereen is van harte uitgenodigd voor deze
feestelijke opening, mits aangemeld! De feestelijke middag is op 9 maart vanaf 15.00
uur, zie bijgesloten uitnodiging.
Koningsweekend
Eind april valt een aantal festiviteiten samen in het centrum van Losser. Vrijdag 27 april
is het namelijk Koningsdag, dan worden de Oranje Spelen gehouden op het
Raadhuisplein. Op zaterdag 28 april is er de Boerenmarkt, met een voorjaarsmodeshow
door het dorp. Misschien kan de horeca meedenken over een leuke invulling voor de
donderdagavond 'Kingsnight' of voor vrijdag overdag? Laat het ons weten.
Graag willen wij inventariseren wie wel/niet geopend zijn op Koningsdag en zo ja, welke
tijden. Ook willen wij graag weten wie open zijn op voorjaarskoopzondag 29 april. We
zullen dit tevens navragen via de straatvertegenwoordigers.
Misschien is het verstandig dat iedereen zoveel mogelijk de koopzondagen met de
openingstijden communiceert op ieders website. Het is gebleken dat bezoekers hier wel
degelijk hun informatie afhalen!
Werkgroep visie & beheer / Mix & Match / Gevelplan
In januari en februari zijn de eerste bijeenkomsten geweest over de herinrichting van de
Brinkstraat, voor direct betrokken ondernemers, bewoners en eigenaren. Deze straat zal
in het centrum het eerste aan bod komen. Voordat het zover is, zal het eind 2018 of
begin 2019 zijn. Zodra we een planning hebben, laten we dit per omgaande weten.
In het najaar zullen we een Mix & Match avond gaan houden, tezamen met de gemeente.
Losser heeft ruim 500 ZZP’ers en eenmanszaken. Middels een korte pitch kunnen
mensen zich presenteren. Wellicht zijn er leuke initiatieven die (gezamenlijk) in Losser
een winkel of bedrijfje zouden willen starten. Dit organiseren we uiteraard om invulling te
vinden voor de pandjes die leeg (komen te)staan. Mochten jullie mensen weten die
eventueel zouden willen starten, breng ze met ons in contact. Tevens zullen wij de
pandeigenaren en Rabobank Twente Oost uitnodigen.

De werkgroep visie & beheer houdt zich druk bezig met de centrumplannen die er zijn, zo
ook met het gevelplan waarvoor wij kartrekker zijn in het Parapluplan. Er zal een
projectplan worden opgesteld, met regels en voorwaarden. Ondernemers of eigenaren
van panden kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het gevelproject.
Financiële ondersteuning voor ondernemers in tijdelijke problemen
Zijn de inkomsten uit uw bedrijf (tijdelijk) niet meer voldoende om de noodzakelijke
kosten te betalen? Bijvoorbeeld door wegwerkzaamheden waardoor uw pand tijdelijk niet
goed te bereiken is en u klanten misloopt. Of door slechte weersomstandigheden
waardoor u uw werkzaamheden niet uit kunt voeren.
Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een tijdelijke inkomensaanvulling via het
Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het Bbz is een wettelijke regeling die
financiële ondersteuning biedt aan ondernemers in problemen, oudere ondernemers,
ondernemers die gaan stoppen met het bedrijf en starters vanuit een uitkering. ROZ
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) voert deze regeling uit voor de gemeente Losser.
Naast een inkomensaanvulling kent het Bbz een kredietmogelijkheid voor ondernemers
met betalingsproblemen of zonder middelen voor noodzakelijke investeringen. ROZ
verzorgt daarnaast schuldhulpverlening voor ondernemers en ex-ondernemers en geeft
advies, coaching en trainingen aan ondernemers en starters.
Heeft u als Losserse ondernemer financiële problemen? Of andere vraagstukken? Neem
zo snel mogelijk vrijblijvend contact (074 241 5100, info@rozgroep.nl) op met ROZ. Meer
informatie: www.rozgroep.nl
WK steppen
Het WK steppen gaat plaatsvinden van donderdag 19 juli tot en met zondag 22 juli 2018
in Losser en wordt georganiseerd door Stepteam Twente.
Met onze werkgroep beachgames willen wij er ook een sportief en gezellig weekend van
maken. Op zaterdag 21 juli wordt er beachvolley gespeeld op het Raadhuisplein. Op
zondag 22 juli zal op dezelfde velden beachhandbal te zien zijn. Voor de kids regelen we
vermaak en voor een hapje en drankje en muzikale omlijsting wordt gezorgd.
Wij zijn bezig met de vergunningsaanvraag. Mocht er nog meer georganiseerd worden,
bijvoorbeeld op het Martinusplein, dan dienen wij dit per omgaande te weten, zodat wij
dit mee kunnen nemen in de aanvraag.

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

