Eerste schop in de grond voor het Centrumplan Losser op 11 juni
De start van de werkzaamheden buiten van de eerste fase van het Centrumplan Losser nadert met
rasse schreden. Het bouwteam dat verantwoordelijk is voor het ontwerp en een soepele realisatie
van de werkzaamheden, doet er alles aan om de inwoners en ondernemers van Losser op de
hoogte te houden. Hoe doen zij dit en wat kunt u verwachten de komende twee jaar?
De werkzaamheden aan de Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langenkamp zijn verdeeld over 6
fases. Per fase worden de bewoners en ondernemers die wonen en werken in die fase persoonlijk
geïnformeerd. Zij krijgen vier weken voorafgaand aan de start van de uitvoering een brief met alle
belangrijke informatie over die fase en een uitnodiging voor een inloopavond. Per fase organiseert
het bouwteam namelijk een speciaal inloopuur waarin alle informatie over de werkzaamheden van
die fase wordt uitgelegd, alsook de bereikbaarheid en de planning. Het inloopuur vindt plaats
maximaal twee weken voor de start van de werkzaamheden.
Uiteraard zijn de informatieavonden openbaar en kunnen geïnteresseerden die niet binnen een
bepaalde fase wonen en werken ook binnenlopen voor meer informatie. Omdat de eerste fase op
dinsdag 11 juni start, is er een inloopuur gepland op maandag 27 mei 2019 van 17.30 tot 18.30 uur
in de oude Aloysiusschool.
Het afkoppelen van regenwater is een belangrijk onderdeel van het Centrumplanproject. In de
maand voorafgaand aan een nieuwe fase komen er daarom ook medewerkers van het bouwteam bij
u langs. Zij bespreken samen met u welke afkoppeloptie het beste past bij uw woning, winkel en
voortuin en ook wanneer het afkoppelen van uw woning plaatsvindt.
Ruim voor de start van een nieuwe fase verschijnt er ook een bericht in De Week van Losser. Ook
kunt u de gratis BouwApp downloaden op uw smartphone of tablet. Zoek hierbij naar het project
‘Gronausestraat Noord, Brinkstraat en Langenkamp’. Tenslotte kunt u meer informatie krijgen over
de 6 fases, de planning van de werkzaamheden en de verschillende afkoppelopties in het
projectbureau van het Centrumplan. Dit projectbureau bevindt zich in de oude Aloysiusschool en is
iedere donderdag open tussen 11.00 en 17.00 uur.

