Centrumplan en wateroverlast
Woensdag 25 juli werd Losser verrast door een enorme regenbui die behoorlijk wat
wateroverlast veroorzaakte. Het riool raakte overbelast en kon de enorme aanvoer van
water in die korte tijd, 55 mm in een uur, echt niet aan. De brandweer en ook vele
noabers waren druk bezig om elkaar te helpen huizen en winkels weer schoon te krijgen.
En veel vragen ook vanuit de pers belandden bij de gemeente.
De vraag was natuurlijk: Hoe komt het dat die wateroverlast zo groot was?
Er viel zoveel water, 55 mm, in zulke korte tijd, 1 uur, dat het bestaande rioolstelsel deze
grote hoeveelheden neerslag niet kan verwerken. Daardoor ontstond er op veel plaatsen
water op straat. Door de klimaatverandering neemt de kans op extreem heftige
regenbuien toe. Het water zal dan vaker op straat komen te staan. Met de ontwikkeling
van het centrumplan Losser proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de
toename van de extreme buien. Bij de uitgevoerde rioolberekening voor het centrum
heeft de gemeente op basis van extreme buien knelpunten in beeld gebracht, waar de
kans op water op straat het grootst is. Deze knelpunten werden helaas afgelopen
woensdag ook bevestigd. Bij de ontwikkeling van het centrumplan houden we rekening
met deze knelpunten en gaan we als gemeente naast aanpassingen aan het rioolstelsel
ook verbeteringen in de openbare ruimte doorvoeren, door meer waterberging te
creëren.
Het beperken van wateroverlast door hevige buien kunnen we echter als gemeente niet
alleen door de aanleg van extra riolering. Door anders om te gaan met de afvoer van
regenwater ( afkoppelen van de riolering en meer ruimte creëren voor water) proberen
we de wateroverlast in de toekomst te beperken.
Daarnaast kunt u als inwoner ook wat doen, denk bijvoorbeeld aan het afkoppelen van
dakgoten en meer groen in de tuin. In het najaar komen we daar nog op terug. Het doel
is zoveel mogelijk het regenwater afvoeren daar waar het valt. Dat is goed voor het
milieu en zorgt voor minder water op straat.

‘Losser in Vogelvlucht’
Wij zijn voornemens een nieuwe promotiefilm van Losser te laten maken. Met
medewerking van Thorsten Gang, hij zal zowel drone – als filmopnames gaan maken,
van alle 5 kerkdorpen en ons buitengebied. De kosten worden gedragen door een aantal
ondernemersverenigingen, dorpsraden en sponsoren. www.tgfilms.nl
Mix & Match bijeenkomst
De ondernemersverenigingen in Losser willen graag een netwerkbijeenkomst organiseren
voor (startende) ondernemers en zzp’ers. Hierbij worden, vastgoedeigenaren en
makelaars ook uitgenodigd. De ontmoeting en het netwerken geven gelegenheid tot het
aangaan van samenwerkingsverbanden, (gezamenlijke) projecten en de invulling van een
stuk leegstand. Mix- en matchbijeenkomsten zijn inspirerende netwerkbijeenkomsten
waarbij kruisverbindingen kunnen ontstaan. Ze geven een impuls aan iedere zzp’er die
zich met ondernemen bezighoudt of zich bezig wil gaan houden. Op 2 oktober 2018
organiseren Centrum Management Losser en gemeente Losser deze mix- &
matchbijeenkomst. Tijd: 18.00-20.30 (inloop vanaf 17.45)
Het programma en de locatie volgen te zijner tijd.

Trainingsavond social media
Op 20 november organiseren VVV Losser en CML een social media trainingsavond.
Het programma en overige details volgen nog.
Nieuwe zaken
Losser heeft er een nieuwe zaak bij op De Brink. Een Tattooshop genaamd I got Lucky!
Wij wensen Rutger heel veel succes met zijn zaak in het centrum van Losser.
Johma – programma voor CML leden
Op zaterdag 15 september is het feest in het centrum van Losser. Johma viert haar 50 ste
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
Zaterdag 25 augustus – boerenmarkt thema vintage
Donderdag - zondag 30 augustus-2 september – Bruegheliaans festijn mét koopzondag
Dinsdag 11 september – algemene ledenvergadering
Zaterdag 15 september - Johma feest ‘voor en door Losser’
Dinsdag 25 september – Ondermijningsavond georganiseerd door de Gemeente
Zaterdag 29 september – boerenmarkt thema wonen & interieur
Dinsdag 2 oktober - Mix & Match
Koopzondagen
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

