
Verkiezingen

BURGERFORUM is opnieuw de grootste partij gewor-
den. Wij bedanken al onze kiezers voor het vertrou-
wen in ons. En net als voor de verkiezingen blijven we
ons 100% voor u inzetten. 
Wij hadden graag weer bestuursverantwoordelijkheid
genomen, maar het heeft niet zo mogen zijn. Tot op
het laatst hebben wij open gestaan voor alle opties,
maar CDA, VVD en D66 hebben een andere keuze ge-
maakt. Dat spijt ons vooral voor al die mensen die op
ons gestemd hebben. Degenen die uit teleurstelling
hebben aangegeven de volgende keer dan maar niet
meer te gaan stemmen willen we zeggen: Gooi nooit
de handdoek in de ring. Zorg dat wij groot blijven of
nog groter worden. En ook in de oppositie, kunnen
we nog veel betekenen zoals u verder kunt lezen.

BURGERFORUM ….Lokaal Belang   
Voorop!

Inge Oort               Martha Horstman     Wouter Hoonberg

Ben Heinen is verhuisd en Inge Oort heeft zijn plek
overgenomen. Helaas moet Henk Filipsen voorlopig
afhaken. Zijn plek wordt tijdelijk overgenomen door
Martha Horstman. Wouter Hoonberg uit Beuningen
zit nu in de commissie Bestuur & Samenleving.                                                                         

De knop is om en er is al weer veel 
werk verzet.  Een greep hieruit:

Openbare Toiletten

Je hebt hoge nood of je moet
nodig je stomazakje verwis-
selen en er is geen WC in de
buurt. Veel mensen over-
komt het. En het is ook voor
veel mensen de drempel om
dan maar niet meer op pad
te gaan. Ook in onze ge-
meente is behoefte aan
openbare toiletten. Denk
aan mensen met buik- of
blaasproblemen of andere
chronische beperkingen, maar ook mensen in een rol-
stoel. We willen dat iedereen kan meedoen, een in-
clusieve samenleving. Daarom hebben we het college
(in een door alle partijen ondersteunde motie) de op-
dracht gegeven hiermee aan de slag te gaan en de uit-
komst vóór 1 november terug te koppelen.

Ontsluitingsweg Luttermolen / 
De Lutte Zuid

Goed dat er een ontsluitingsweg komt, laat dat dui-
delijk zijn. Maar ……de eerste piketpaaltjes staan er al
en er is geen enkel overleg met de directe buurtbe-
woners geweest, ondanks herhaalde toezeggingen.
Het tracé waar deze weg langs zou moeten komen
roept verzet op. Niet alleen gaat het dicht langs de
huizen en dreigen er 4 zeer oude karakteristieke
bomen te sneuvelen, maar ook de aansluiting op de
heel smalle Ertsmolen roept vragen op. Daarom heb-
ben we het college opgeroepen het tracé zo veel mo-
gelijk naar het zuiden op te schuiven. Uiteraard een
en ander in goed overleg. Onze oproep om het tracé
te verleggen kreeg geen steun.

Ontwikkelingen Aloysiuslocatie

Er is n.a.v. bouwplannen in de buurt van de Aloysius-
locatie onderzoek gedaan naar de effecten van slach-

terij Luijerink op het wonen. Het onderzoek wordt
verschillend uitgelegd. Nog steeds is onduidelijk wat
nu wel en niet mogelijk is en wat de gevolgen daarvan
zijn voor zowel nieuwbouw/verbouw als voor de be-
drijfsactiviteiten van de slachterij. Er is behoefte aan
ontwikkelingen die een kwaliteitsimpuls geven aan
het centrum, denk aan de plannen van Bijont voor
schoolwoningen. Daarom hebben wij het college ver-
zocht om met alle partijen rond de tafel te gaan en zo
tot een oplossing te komen. Dit verzoek kreeg alleen
steun van de PvdA, helaas -tegen de verwachting in-
niet van de VVD.

Wij hebben de volgende brieven naar het 
college gestuurd:

3 Verzoek om cijfermatige onderbouwing 
huurtoewijzingen Domijn

3 Vragen over het door de gemeente verhuurde pand  
De Lange (Gronausestr.9)

In de commissievergaderingen hebben wij vragen 
gesteld over:

o Maatregelen overlast eikenprocessierups

o De nog steeds niet afgebouwde woning aan de 
Heideveldweg Overdinkel

o De drempels in Glane en toenemend verkeer op  
Goormatenweg en Glanergrensweg

o Openingstijden apotheek in noodgevallen 
(Oldenzaal sluit om 23.00 uur)

o Wanneer de ondergrondse containers komen en  
hoe knelpunten zijn opgelost.

o Wanneer de afvalbakken hondenpoep worden 
geplaatst.

o Beantwoorden telefoontjes en mails en wisselende   
beoordeling van pasfoto’s.

BURGERFORUM........ 

LOKAAL BELANG VOOROP

Beste mensen 
Tijd voor een flyer. De eerste ná de 
verkiezingen en we beginnen met
een terugblik.

Lies ter Haar                         06-13052895 liesterhaar@home.nl
Jos Tijdhof                            0541-552286  jostijdhof@home.nl
Hans Volmbroek                 053-5383011  hansvolmbroek@gmail.com
Bennie Haamberg               06-10230719 benniehaamberg@kpnmail.nl
Henry Elsjan                         06-40911682  henry.elsjan@gmail.com   
Martha Horstman               06-53880999 antonenmartha@kpnmail.nl
Inge Oort                            06-33058689 ingeoort.burgerforum@gmail.com
Sam Luijerink                     06-12613342 sam_luijerink@hotmail.com
Wouter Hoonberg               06-42352554 wouter.hoonberg@live.nl

Wij staan weer voor U klaar

Volg ons op www.burgerforum.com
en facebook, twitter en Instagram 

Burgerforum Losser                                            

Steun Burgerforum en wordt
actief lid of steunend lid………

www.burgerforum.com

Wilt u onze flyer en nieuwsbrieven digitaal ontvangen, mail dan naar info@burgerforum.com


