Tijdelijk extra parkeerplaatsen bij de Fakkel
Het parapluplan Centrum Losser gaat over in de uitvoeringsfase. Tijdens deze fase zijn een aantal
parkeerplaatsen in het centrum en aan de Gronausestraat niet meer te gebruiken. Vandaar dat de
gemeente Losser besloten heeft 45 extra parkeerplaatsen aan te leggen dichtbij het centrum. Die
parkeervakken komen in de buitenruimte van de Fakkel. Met de aanleg wordt binnenkort gestart. De
parkeervakken blijven tot de renovatie van de sporthal de Fakkel is afgerond. Zodra begonnen wordt
met de herinrichting van de buitenruimte van de Fakkel, komen deze parkeerplaatsen weer te
vervallen.

Op deze situatieschets ziet u hoe het er uit komt te zien.

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer
L. Oude Essink Nijhuis te bereiken via l.oudeessinknijhuis@Iosser.nl of 06-11112761.
Gebruik voor meldingen in de openbare ruimte gebruik de mijngemeente app of meldt het via de
website. Telefonische melding kan uiteraard ook via (053)-53 77 444

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Koningsdag 2018
Programma Losser

Het programma voor Koningsdag is bekend. Vanaf 10.20 uur is
er voor de kinderen op het Raadhuisplein weer van alles te
beleven.
10.00 uur: Aubade voor ’t Lossers Hoes door muziekvereniging Excelsior.
10.05 uur: Onder de klanken van het Wilhelmus word de Nederlandse vlag gehesen.
10.10 uur: Korte toespraak door burgemeester C.A.M Kroon en door de voorzitter van het
Oranje comité Ron de Leeuw.

10.20 uur: Start van de diverse kinderspelen op en rond het Raadhuisplein.
Knutselhoek voor de jongste kinderen, diverse luchtkussens ect.
Tevens zal de Ariens scoutinggroep aanwezig zijn met een survivalbaan.
De brandweer is tevens present met een spuitauto.
Een Clown zal de hele morgen op het plein rondlopen en tevens is er de
mogelijkheid dat de kinderen geschminkt worden.
De muzikale omlijsting van het geheel zal in handen zijn van DJ. Mike.
12.30 uur: Sluiting van de activiteiten op het raadhuisplein.

Programma Beuningen
In Beuningen wordt Koningsdag op eigen wijze gevierd. Gestart wordt om 09.45 met het hijsen van
de vlag in het bijzijn van wethouder Marcel Wildschut. Daarna beginnen de spelen. Er is een leuk
programma voor de schoolkinderen vol leuke sport- en spelactiviteiten.

----------------------------------------------------------------------------------------

Koningsdag
In verband met Koningsdag haalt Twente Milieu in plaats van vrijdag 27 april uw huisvuil op zaterdag
28 april op. Het afvalbrengpunt is op 27 april gesloten.

