Parkeerschijf blauwe zone
Meeste stemmen gelden…
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.
Naar aanleiding van ons verzoek zijn er 17 stemmen binnen gekomen voor verruiming
naar 2 uur. In dit geval zal ons verzoek voor verruiming van de parkeertijd niet worden
ingediend.
Modeshows
Zaterdag 20 april werd de boerenmarkt gehouden. Tijdens deze middag werden er drie
modeshows georganiseerd en hebben wij twee paashazen geregeld die kinderen
verrasten met wat lekkers. Het was een gezellige drukke paaszaterdag in het centrum
van Losser.

Hoge Nood app
‘t Lossers hoes is nu ook zichtbaar toegankelijk voor mensen met hoge nood. Winkeliers,
bedrijven en andere locaties die een toilet beschikbaar hebben, worden opgeroepen om
hun locatie aan te melden bij de Hoge Nood app. Op die manier ontstaat een goed
dekkend netwerk van beschikbare toiletten.
Helaas is er voor een groep mensen (met o.a. darmproblemen) het niet vanzelfsprekend
om buiten de deur zich te ontspannen, een dagje te winkelen of rustig boodschappen te
doen. Speciaal voor die mensen is er de Hoge Nood app. Via deze app kunnen zij snel het
dichtstbijzijnde toegankelijk toilet vinden. De app geeft niet alleen de route aan, maar
ook of het toilet rolstoeltoegankelijk is.
Iedereen kan zich heel simpel via de Hoge Nood app aanmelden. Na aanmelding kun je
gratis een Hoge Nood sticker ophalen bij het Projectbureau Centrumplan Losser. Door de
sticker op een zichtbare plaats op te hangen wordt voor iedereen zichtbaar dat er een vrij
toegankelijk toilet beschikbaar is.
Centrumplan Losser
Voor de bouwvak gaat gestart worden met de fase 1 van het Centrumplan Losser.
Fase 1 betreft: Raadhuisstraat (kruising Kerkstraat – tot P Jumbo) plus de aansluiting
Langenkamp – Fakkel wordt gerealiseerd.
Zoals nu gepland gaat de uitvoering 10 juni van start. Voor elke fase wordt een
inloopuurtje gehouden. Voor Fase 1 is dat op maandag 27 mei van 17.30 – 18.30 uur.
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

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, samen met de gemeente
en verenigingen een Sportinfomarkt organiseren op het Raadhuisplein. Deze 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.

Voorjaarskalender
Samen met de VVV Tourist Info hebben we weer een voorjaarskalender uitgegeven.
Hierin staat een overzicht van leuke activiteiten, evenementen en bijvoorbeeld een Top
10 buitenactiviteiten.
De kalender is verspreid middels de Nieuwe Dinkellander en bij alle recreatieve en
toeristische ondernemers in de regio, ook over de grens. Download hier de kalender.
https://www.vvvdeluttelosser.nl/de-nieuwe-voorjaarskalender
Agenda
30 mei :
2 juni:
29 juni:

Hemelvaartsdag (winkels gesloten)
Twenterit Koets’n Keerls (koopzondag)
sportinfomarkt / boerenmarkt

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.

