Centrumplan Losser – Fase 3
Momenteel zijn de werkzaamheden van Fase 3 volop aan de gang. Deze bestaan uit het
herinrichten van de parkeerplaats van de Mariageboortekerk, het vernieuwen van de
rotonde Gronausestraat/Oldenzaalsestraat en de laatste nieuwe meters in de
Gronausestraat richting de rotonde. Zijn er vragen wees welkom op donderdag in het
projectbureau, van 11.00 – 17.00 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

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/

Algemene Ledenvergadering
Op 15 oktober jl. hebben wij onze algemene ledenvergadering gehad. IkOnderneem!
heeft invulling gegeven aan deze avond. De retail staat onder druk, leegstand neemt toe,
ook in Losser. Niets doen is geen optie. Een duidelijke koers en samenwerken is
noodzakelijk. We gaan focussen, inzetten op 4 thema’s:
 Evenementen
 Sfeer en openbare ruimte
 Straatvertegenwoordigers
 Compact en leegstand
Nieuwe werkgroepen zijn gevormd, een aantal ondernemers heeft zich aangemeld. Ook
gaan we in gesprek met vastgoed, met eigenaren van leegstaande panden.
Wil jij ook een bijdrage leveren aan een van de werkgroepen of de presentatie van de
ALV ontvangen? Stuur dan een mail naar info@centrummanagementlosser.nl
Dag van de Ondernemer
Vrijdag 15 november is het de Dag van de Ondernemer. Van 11.00-13.30 uur
organiseren de gemeente en de samenwerkende ondernemersverenigingen een
inspirerende lunchbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is: Ontdek de
Schatkamer van Twente. Thea Kroeze zal deze interactieve bijeenkomst leiden en o.a.
Johma zal een bijdrage leveren. Zorg dat je erbij bent. Aanmelden op mailadres:
m.hamers@losser.nl

Sint Maarten optocht met snoepgoed
Op 9 november wordt er weer een Sint Maartenoptocht georganiseerd, door de
Martinikerlkes Losser in samenwerking met RK Kerk en het Oranjecomitee. CML
ondersteunt dit initiatief.
Het is een feest voor alle kinderen in Losser die naar de basisschool gaan.
De optocht start om 14.00 uur vanaf de Maria Geboorte Kerk, langs de Aloysiusschool,
via de Sint Maartenstraat naar de Oale Toren, via de Torenstraat de Brinkstraat in, om
aan het eind van deze straat De Brink op te gaan. Eind van de route is ’t Lossers hoes.
Een aantal winkeliers is gevraagd om het geleverde strooigoed te gaan strooien.

Sinterklaasintocht en start bonnenactie
Zondag 17 november is het weer zover dan zal Sinterklaas een bezoek brengen aan
Losser. Een aantal ondernemers heeft deze middag zijn/haar winkel geopend. En als
Sinterklaas in Losser komt, start ook weer de bonnenactie. Hieronder een schrijven van
onze notaris Roelanda Poppinghaus.

Beste ondernemer,
Op vrijdag 15 november tussen 17.00 en 19.00 uur (de dag van de ondernemer, hoe toepasselijk) kunt
u bij mijn kantoor (Langenkamp 9) weer de bonnen ophalen voor de Sinterklaasbonnenactie van CML.
In de afgelopen jaren bleek, dat het voor velen steeds weer lastig is om op dat moment goed te
kunnen vaststellen, hoeveel bonnen van welk bedrag nodig zijn. Dit hangt uiteraard samen met de
verwachte omzet, en dat is ook lastig hardop te noemen als er ook andere mensen in de buurt zijn.
Ook komt het voor dat een medewerker gestuurd wordt, die deze gegevens niet door heeft gekregen.
Daarom bied ik aan om dit uiterlijk op 14 november 12 uur ’s middags aan mij persoonlijk te mailen
naar r.poppinghaus@poppinghaus.nl.
Deze gegevens komen dan verder nergens terecht en ik zal zorgen dat de gevraagde bonnen dan voor
u klaar liggen.
Losser online
Om het winkelaanbod van Losser beter inzichtelijk te maken richting toerist, recreant,
bezoeker en inwoner wil Tourist Info alle ondernemers met een basisvermelding op hun
website plaatsen. Dit betekent met foto (buitenkant pand) en NAW gegevens.
De website visitdeluttelosser.nl van de Tourist info heeft maandelijks meer dan 7000
bezoekers en de bezoekersaantallen groeien.
Ook is er de mogelijkheid om lid te worden van TI, dit heeft allerlei voordelen zoals
vermelding in het (nieuwe) toeristisch magazine en online een betere zichtbaarheid.
Leden kunnen teksten, meerdere foto’s, aanbiedingen, telefoonnummers en links naar de
eigen website en social media plaatsen op de eigen pagina binnen de Tourist info
website.
De komende tijd zal een van de TI collega’s op pad gaan om een foto’s te maken. Dan
zijn jullie in ieder geval op de hoogte. De basisvermeldingen zijn dus gratis! Mocht je
meer informatie willen of interesse in een lidmaatschap, neem dan contact op met Elke
Roolvink: elke@vvvdeluttelosser.nl
Via onderstaande linkjes zie je het verschil in een uitgebreide vermelding of
basisvermelding: https://www.visitdeluttelosser.nl/zien-doen/winkelen/etendrinken/3509-chocolaterie-van-zutphen/
Voorbeeld Oldenzaal basisvermelding:
https://www.uitinoldenzaal.nl/winkelen/winkels/kleding--accessoires/herenkleding/13465-Open32/
Tourist Info heeft ook een vernieuwde website. Hier wordt veel meer ingespeeld op
beleving. Ook de jaarkalender is hierop te vinden met (bijna) alle evenementen en
activiteiten die in onze gemeente worden georganiseerd. Mis je iets, geef het door.
Kijk voor activiteiten en evenementen in de maand november op:
https://www.touristserver.nl/file/1996/11.+november+2019.pdf
Lees ook eens de leestips: https://www.visitdeluttelosser.nl/Leestips!/

Feestverlichting
Zoals jullie al hebben gemerkt is de feestverlichting de afgelopen jaren niet helemaal top
meer. Ook zijn er strengere eisen vanuit de verzekering waar wel en niet opgehangen
mag worden. In het kader van de centrumwerkzaamheden en de nieuwe BIZ periode af
2022 willen we nu geen grote aanschaf doen. Volgens HPL zijn er nog strengen voor in
de Brinkstraat en de Sint Maartenstraat, hier zijn de oversteken nl. niet te groot.
Voor de andere straten/hoeken willen we een aantal verlichte bollen aanschaffen. Deze
hebben vorig jaar ook al op het Martinusplein en op het Teylersplein gehangen. Meld je
even mocht je ook een goede plek weten.

Kerstfair
Op zondag 15 december zal er weer een kerstfair worden gehouden in het centrum van
Losser. De kerstwerkgroep wil voor elke straat weer een straatbudget beschikbaar stellen
a €25 per ondernemer. Indien jullie de plannen per omgaande inleveren, dan zal het
straatbudget beschikbaar worden gesteld. Zo niet, dan wordt het bedrag door de
werkgroep besteed aan een andere invulling.
Verlichte midwinterwandeling Losser
Naar aanleiding van het succes van afgelopen jaar organiseert de Tourist Info op vrijdag
20 december wederom een verlichte midwinterwandeling. Een wandeling van circa 3
kilometer met onderweg o.a. een kerstverhaal, midwinterhoornblazers, chocolademelk of
glühwein en een warm hapje. Er kan tussen 18.00-19.00 uur gestart worden vanaf de
Martinustoren.

Tijdens de route zijn er diverse activiteiten zoals een kerstverhaal in de Maria Geboorte
Kerk met een prachtig verlichte tuin, in de Protestantse Kerk Losser staat een
wensboom. De kinderen kunnen kerstversiering maken. Onderweg is er een stop voor
chocolademelk of glühwein en de route eindigt met een warm hapje.
Voor meer informatie over deze tocht: visitdeluttelosser.nl
Agenda
17 november
29 november
15 december
22 december

Sinterklaasintocht (veel winkels zijn open)
Black Friday
Kerstfair (koopzondag)
Extra koopzondag

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.

