Corona en maatregelen
De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is
groot voor het bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid
maatregelenpakket aangekondigd. De gemeente Losser heeft een pagina in het leven
geroepen waarop informatie staat over het coronavirus en welke regelingen er zijn voor
bedrijven. Raadpleeg deze pagina om te kijken voor welke regeling je in aanmerking
kunt komen.
https://www.losser.nl/Actueel/Nieuwsberichten/Informatie_over_coronavirus
Centrumplan Losser – Fase 4
Vorige week is Dura Vermeer gestart met het opbreken van de parkeerplaats de
Langenkamp. Er liggen goede loopstroken die ervoor zorgen dat iedere winkel goed
bereikbaar blijft.
Het coronavirus heeft ook gevolgen voor het Centrumplan. Het werk buiten gaat door,
maar ook hier zijn maatregelen getroffen door bijvoorbeeld in kleinere groepen te
schaften. De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Het is daarom ook niet
ondenkbaar dat er extra maatregelen komen die wel invloed hebben op de planning. Als
dat zo is, informeren wij u met een nieuwsbericht. Daarnaast hebben we extra rijplaten,
puin en hekken achter de hand om in geval van nood alles netjes en veilig achter te
kunnen laten. Mocht u toch vervelende hinder ervaren, neem dan gerust contact op met
omgevingsmanager Mariëlle Schrijver, m.schrijver@duravermeer.nl of 06-50512780.
BouwApp
In de BouwApp vinden jullie alle informatie over het Centrumplan Losser. O.a. over de
planning van de verschillende fases, afsluitingen en openingen van wegen. Ook worden
hierin nieuwsbrieven geplaatst. Deze app is gratis te downloaden via:
• IOS: App Store
• Android: Play Store

Tevens staan alle Centrumplan artikelen die in de Week van Losser zijn geplaatst, ook op
onze website.
http://www.centrummanagementlosser.nl/Over_Centrum_Management_Losser/Paraplupl
an/

Nieuwe centrummanager
Per mei 2020 zal ik, Swenja Bruinink, samen met het CML bestuur,
het stokje van Mariola overnemen. Sommige van jullie heb ik al
gesproken, en graag had ik mij persoonlijk aan iedereen voor
willen stellen, maar Corona gooide roet in het eten. Deze
kennismaking houden jullie nog tegoed.
Ik ben geboren en getogen in Losser en heb de afgelopen jaren
onder andere ervaring op mogen doen op het gebied van
marketing & sales bij twee prachtige Losserse bedrijven. Omdat
organiseren mijn hobby is, heb ik de laatste jaren Halloween in
Losser mede mogen organiseren.
Ik zie er enorm naar uit, naast mijn huidige baan (in het
onderwijs), een bijdrage te kunnen leveren aan een levendig,
vitaal en gastvrij Losser waar iedereen zich thuis voelt.
Mocht je vragen of ideeën hebben, neem gerust contact op via
info@centrummanagementlosser.nl
Hanging baskets
De hanging baskets zullen weer worden ingepland door Tuincentrum Wolters en waar
mogelijk opgehangen. Dit zal in alle (centrum)straten zijn behalve op de Langenkamp
waar op dit moment de werkzaamheden volop bezig zijn en in de Gronausestraat. Omdat
hier binnenkort de nieuwe lantaarnpalen geplaatst gaan worden.

Agenda & centrale openingstijden
Vanwege het coronavirus gaan helaas alle activiteiten, evenementen en fysieke
overleggen tot 1 juni niet door en worden waar mogelijk uitgesteld.
Wellicht is het een idee om een overzicht te maken, op alfabetische volgorde, van
ondernemers met de vermelding of ze gesloten, dan wel geopend zijn en zo ja, op welke
tijden. Ons voorstel is als volgt:
Non-food (kleding/schoenen etc.) maandags gesloten, overige dagen 11.00-15.00 uur,
za 11.00-16.00 uur, geen koopavond.
Food (dagelijkse benodigdheden) normale openingstijden.
Houdt 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.

