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Een aantrekkelijk en 

  toekomstbestendig  centrum !

Het doel van de ambitie voor het centrum is het realiseren 
van een aantrekkelijk en toekomstbestendig centrum door 
een ruimtelijk samenhangende ontwikkeling. 

Warm, compact en levendig!

Het kernwinkelgebied wordt 
compact van opzet met een 
concentratie van handels- en 
horecazaken. Door te investeren 
in het kernwinkelgebied wil de 
gemeente retailers verleiden om 
zich te vestigen in het compacte 
centrum.

Duidelijke entrees!

De bezoeker / het verkeer wordt 
effectief en efficiënt naar en van 
het centrum geleid. De entrees 
van het centrum worden uitnodi-
gend en herkenbaar gemaakt.
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Goed bereikbaar!

Door de goede en heldere ont-
sluitingsstructuur voor auto, 
fietsers, voetgangers en minder 
validen is het centrum makke-
lijk te vinden en te bereiken. De 
parkeermogelijkheden zijn zeer 
toegankelijk en goed te belopen. 
Het gebruik van de fiets wordt 
gestimuleerd.

Gastvrij!

Een bezoeker voelt zich gast-
vrij onthaald vanaf het moment 
dat hij het centrum bereikt. Het 
Raadhuisplein speelt hierbij een 
belangrijke rol als ontvangst-
ruimte waar jong en oud graag 
vertoeven. Kulturhus en plein 
vormen samen het hart van Los-
ser.

Ontspannen verblijven!

Belangrijke verblijfsgebieden 
worden met elkaar verbonden 
door een zone waar voetgangers 
en fietsers centraal staan. Deze 
zone wordt ingericht als levendig 
verblijfsgebied met voldoende 
rustpunten (horeca en plantsoe-
nen) en een kwalitatief hoog-
waardige openbare ruimte. 
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Groen en lommerrijk!

Het toevoegen van groene 
ontmoetings- en rustplekken is 
nodig om het centrum aantrek-
kelijker te maken. De vergroe-
ning van het centrum moet 
aansluiten op de identiteit van 
Losser: dorps, twents en lom-
merrijk. 

Oud en nieuw!

Het oude en het nieuwe gedeelte 
van Losser hebben een ander 
karakter. Dit verschil wordt 
versterkt: ontwikkelingen in het 
oude deel worden geïnspireerd 
op het historische Losser terwijl 
het nieuwe gedeelte hipper en 
moderner zal worden.

Beleefbaar water!

Dwars onder het centrum van 
Losser stroomt de oude dorps-
beek richting de Dinkel. In het 
centrum wordt de relatie met de 
Dinkel zichtbaar gemaakt in de 
vorm van beleefbaar water.
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