Start werkzaamheden parkeerterrein De Brink/Jumbo
Fase 2 van het Centrumplan Losser bestaat uit 3 delen, namelijk: wegwerkzaamheden tussen de
kruising Gronausestraat/Raadhuisstraat, de Gronausestraat/Frederikstraat en de vernieuwing van de
parkeerplaats bij de Jumbo. De werkzaamheden aan de parkeerplaats bij de Jumbo gaan 9
september van start, tijdelijk zullen daar wat minder parkeerplaatsen zijn. Wel creëren we extra
parkeerplaatsen aan de Raadhuisstraat en de Gronausestraat. Deze zijn bereikbaar van de kant van
de Brinkstraat. Rond 25 oktober is de nieuwe parkeerplaats weer klaar voor gebruik.
Wat gaat er gebeuren?
Onder de parkeerplaats komt een waterberging om bij grote regenval het regenwater op te kunnen
vangen en overstroming in dat deel van het centrum tegen te gaan. De parkeerplaats wordt
heringericht, de parkeerplekken worden groter en aangepast aan de huidige maatstaven. De totale
parkeerplaats wordt ook verhoogd zodat deze gelijk komt te liggen met de rijbaan. Dit
vergemakkelijkt het uitrijden. De locatie van de in- en uitrit blijft hetzelfde. Tussen de parkeerplaats
en de Jumbo komt nog een tijdelijke extra stalling voor de winkelwagentjes, zodat mensen niet zo ver
hoeven te lopen. Voor de inrichting zie bijgaande schets.
Afvalcontainers die nu nog op het parkeerterrein van de Jumbo staan, worden tijdelijk verplaatst
naar de Raadhuisstraat.
Bolderkarren
Dura Vermeer zorgt voor bolderkarren die langs de Gronausestraat staan. Klanten van de
Jumbo/Brink kunnen deze gebruiken om de boodschappen te vervoeren naar de auto of woning. De
sleutel van de bolderkarren is op werkdagen af te halen bij het projectbureau. Op werkdagen kan
iedereen ook gebruik maken van de hulp van een speciale buurtconciërge. Hij loopt dagelijks rond in
het centrum en wil u met alle liefde helpen met het sjouwen van de boodschappen of met andere
hulpvragen. U herkent de buurtconciërge aan zijn oranje helm.
Parkeerplaatsen Zijland
Extra parkeerplaatsen op het Zijland. Op het braakliggend terrein van Domijn waar op termijn huizen
worden gebouwd mogen we na overleg met Domijn tijdelijke parkeerplaatsen aanleggen. We mogen
zeker tot en met april 2020 gebruik maken van deze ruimte.

