Infoavond Centrumplan

Op 4 april as wordt er door het bouwteam van het Centrumplan Losser een
informatiemarkt georganiseerd over het eerste project van het Centrumplan. Dit betreft
de herinrichting van de Gronausestraat, de Langenkamp en de Brinkstraat. Reserveer
deze belangrijke inloopavond, nadere details volgen.
Donderdag 4 april van 18.30-20.30 uur, Projectbureau in de Aloysiusschool
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 zal 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.

Sportinfomarkt

Naar aanleiding van het succes van het WK steppen en de beachgames afgelopen jaar,
gaan wij weer iets organiseren op sportief gebied. In aanloop naar het sportgala, dat op
zondag 30 juni wordt gehouden, zullen wij op zaterdag 29 juni een Sportinfomarkt
organiseren op het Raadhuisplein. Dit zal plaatsvinden van 12.00 – 16.00 uur, tegelijk
met de boerenmarkt. Wij hopen op een gezellige en drukke middag in het centrum van
Losser.
Parkeerschijf blauwe zone
In het kader van handhaving van de blauwe zone in het centrum van Losser zijn wij
benieuwd of 1,5 uur parkeertijd voldoende is voor onze klanten.
Handhaving van de blauwe zone is door de gemeente Losser ingevoerd om voldoende
parkeerplaatsen beschikbaar te hebben voor de bezoekers. Vaak werd er langdurig
geparkeerd door bewoners of personeel van ondernemers in het dorp. Op plekken welke

juist beschikbaar zouden moeten zijn voor onze bezoekers. Op deze manier zullen meer
mensen parkeren op de langparkeerzones en zal de parkeerdruk in het centrum
afnemen.
Sommige ondernemers hebben gemeld dat een zone van 1,5 uur parkeren echter vrij
kort is en dat zij liever zien dat dit verruimd wordt naar 2 uur. Deze beslissing loopt via
de Raad. Het verruimen van deze blauwe zone tijd zal wel weer invloed hebben op de
parkeerdruk.
Graag vernemen wij wie voor de 1,5 uur zone zo wil houden en wie wil verruimen naar 2
uur.
Jaarkalender gemeente Losser
Tijdens de vergaderingen van SOGL (Stichting Samenwerkende Ondernemers Gemeente
Losser) is besloten dat er een jaarkalender wordt gemaakt door de VVV Tourist Info,
zodat we alle activiteiten en evenementen beter in beeld hebben. Zo voorkomen we ook
dat meerdere grote activiteiten op eenzelfde dag georganiseerd worden. Bijgesloten de
link naar de jaarkalender, die elke keer ge-update wordt.
https://www.vvvdeluttelosser.nl/jaarkalender/
Nieuwe zaken
Budget Witgoed
Aan de Brinkstraat 43 is recentelijk Budget Witgoed gevestigd. Deze witgoed zaak is
gespecialiseerd in de verkoop van nieuw en tweedehands witgoed apparatuur. Wij
wensen hen heel veel succes in het centrum van Losser.
Uwkostenvergelijker.nl
Aan de Brinkstraat 32 zit het team van uwkostenvergelijker.nl. Zij zijn gespecialiseerd in
de energiemarkt, voor zowel consumenten als voor de zakelijke markt. Kom langs voor
het juiste advies over o.a. zonne-energie, duurzaamheid, isolatie. Welkom en veel succes
in Losser.
Agenda
30 maart:
4 april:
20 april:
27 april:
30 mei :

eerste boerenmarkt van het seizoen
inloopavond Centrumplan Losser
boerenmarkt met modeshow
Koningsdag (winkels geopend tot 13.00 uur)
Hemelvaartsdag (winkels gesloten)

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.

