Start buitengewoon opsporingsambtenaren in Losser
Met ingang van week 26 is het toezicht in de openbare ruimte geïntensiveerd. Dit geldt
voor naleving van de bepalingen in het kader van de Afvalstoffenverordening, de
opruimplicht en aanlijngebod bij honden en het parkeren (in het bijzonder de naleving
van het parkeren in de blauwe zones). Echter, ook bij diverse andere overtredingen in de
openbare ruimte kunnen zij optreden.
Er zal eerst een aanloopperiode (een zogeheten gewenningsperiode) gehanteerd
worden. Deze duurt tot begin september en in deze fase zullen mensen worden
geïnformeerd, aangesproken en gewaarschuwd door de boa’s. Na afloop van deze
periode zal overgegaan worden tot het opleggen van boetes of het treffen van
bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen.
Speciaal voor het parkeren in de blauwe zone hebben wij een nieuwe parkeerschijf laten
maken. Als service kunnen CML leden deze uitdelen. We zullen ze middels de
straatvertegenwoordigers gaan verspreiden.
WK Steppen en beachgames
Aankomend weekend wordt het WK Steppen en de beachgames in Losser gehouden. De
werkgroep zal het Raadhuisplein en het beachveld gezellig aankleden. Verzoek aan
iedereen of jullie de straten extra willen versieren met ballonnen en vlaggetjes.
Programma
Vrijdag 20 juli
WK Oldenzaalsestraat
Zaterdag 21 juli
WK Steppen - Criterium
Beachvolleybal
WK Steppen – Relay
Zondag 22 juli
WK Steppen – Marathon
Beachhandbal

09.30 – 17.15 uur (17.00 uur huldiging Raadhuisplein)
09.30 – 13.30 uur
13.30 – 17.30 uur
vanaf 18.00 uur
09.00 – 13.00 uur
13.30 – 17.30 uur

heren – dames

Nieuwe zaken
Losser heeft weer een ijssalon met ambachtelijk schepijs. Pien Buitink opende eind mei
bij Grand Café Smit aan de Brinkstraat ijssalon De Koale Kant. De komende tijd wordt ze
ondersteund door Martine de Jong. Wij wensen jullie veel succes!
Johma – programma voor CML leden
Op zaterdag 15 september is het feest in het centrum van Losser. Johma viert haar 50ste
verjaardag. In aanloop naar deze heuglijke dag, met overigens een fantastisch
programma, worden alle CML leden op de vrijdag ervoor (14 september) verrast door
promotiedames van Johma met een lekker gevuld koeltasje. Op zaterdag zullen deze
dames alle drie supermarkten bezoeken en klanten ‘lekkers van Johma’ laten proeven.
Johma sluit aan na ons Bruegheliaans festijn. Wij willen dan ook iedereen vragen om de
vlaggetjes en andere versieringen in ieder geval t/m zaterdag 15 september te laten
hangen. Zijn jullie zaterdagmiddag/-avond ook aanwezig op het Raadhuisplein?
Kerstfair – straatactiviteiten
Op zondag 16 december zal er weer een kerstfair worden gehouden in het centrum van
Losser. We hopen op een succes net als afgelopen jaar. In het kader van de
vergunningsaanvraag wil de werkgroep weten welke straten activiteiten wil organiseren
en graag ook welke. Dit kunnen zij dan meenemen in de aanvraag. Deze
vergunningaanvraag dient uiterlijk 12 weken van te voren (oftewel 16 september)
ingediend te worden bij de gemeente. Denken jullie hier alvast goed over na. Als er na
deze datum nog activiteiten gepland gaan worden welke vergunningsbehoeftig zijn (bv.
eet- en drinkkramen), dan kunnen deze niet meer geregeld worden. Aldus de werkgroep.
Agenda
Vrijdag, zaterdag en zondag 20-22 juli – WK Steppen & beachgames mét koopzondag
Zaterdag 28 juli – zomermarkt (boerenmarkt met een zomers tintje)
Zaterdag 25 augustus – boerenmarkt thema vintage
Donderdag – zondag 30 augustus-2 september – Bruegheliaans festijn mét koopzondag
Zaterdag 15 september - Johma feest ‘voor en door Losser’
Dinsdag 11 september – algemene ledenvergadering
Dinsdag 25 september – Ondermijningsavond georganiseerd door de Gemeente
Koopzondagen
Zondag 22 juli – WK Steppen / beachgames
Zondag 2 september – Bruegheliaans Festijn
Zondag 16 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

