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Weer tijd om u bij te praten ................ 

  

 

Nieuwe invulling gemeentehuis 

 
“Het Kulturhus”: een onderwerp waar wij 

als Burgerforum zeer kritisch in stonden. 

Daarom is bij de coalitiebesprekingen ook 

afgesproken dat er nog  een aanvullend onderzoek zou komen. Daaruit bleek dat een 

Kulturhus te realiseren is, maar dat er breder ingestoken moest worden. Wij noemden 

dat toen een Los Hoes gedachte. Dé plek voor organisaties op het gebied van zorg, 

welzijn, jeugd, wonen en cultuur. Dit is vervolgens uitgewerkt met als uitgangspunt dat 

dit gemeentehuis nieuwe stijl een meerwaarde moet hebben voor de inwoners van 

Losser én dat het die inwoners geen extra geld mag gaan kosten!   

 

De burger kan straks in het gemeentehuis terecht voor veel verschillende zaken. De 

VVV heeft haar plek al gevonden, evenals het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Fundament met welzijnswerk en het sociale team, bibliotheek, politie, woningcorporatie 

Domijn, Carint-Reggeland met Wijkkracht en Aveleijn komen daar nog bij. Naar verdere 

uitbreiding (zoals consultatiebureau) wordt nog gekeken. 

 

De muziekschool landt er niet, maar wij vinden het wel heel belangrijk dat het 

muziekonderwijs op een goede manier voor Losser behouden blijft. Vanuit het 

muziekonderwijs zelf, de Losserse Muziekfederatie en het basisonderwijs komt een 

voorstel hoe de toekomst van het muziekonderwijs zeker gesteld kan worden. Wij gaan 

voor de best mogelijke oplossing. Overigens waren in het vorig plan ook geen 

geluidsmaatregelen opgenomen en zou slechts een deel van de muziekschool in het 

gemeentehuis terecht zijn gekomen en dan ook nog zonder grote zaal.  

Burgerforum ziet zeker de meerwaarde en kansen, maar sluit niet de ogen voor de 

risico’s. Losser kent een akelige voorgeschiedenis wat betreft verbouwingen en andere 

projecten zoals de LAGA, die vreselijk uit de hand zijn gelopen. Dat mag dit keer niet 

gebeuren! Dat kan door een goede manier van aanbesteding, het strikt toezien op de 

verbouwing en het continue bewaken van de kosten die daarmee gemoeid zijn.  

Was er dan geen andere keuze, bijv. het gemeentehuis afbreken of verkopen. Nee, dat 

was geen oplossing en kopers hebben zich niet gemeld. En omdat we wél moeten 

betalen voor de arbeidsplekken van de ambtenaren die naar Enschede zijn gegaan, is 

simpelweg leeg laten staan ook geen optie, dat kost te veel geld. Daarom is gekeken 

naar wat wél kon en wat een goede bijdrage zou zijn voor de inwoners van Losser.  

En ja… we hadden tégen kunnen stemmen. Maar wat dan? Het plan was 

toch doorgegaan, want er was een meerderheid vóór. Dan hadden we 

alleen voor politiek gewin tégen gestemd en zo zitten we niet in elkaar. 

We dúrven en wíllen mede de verantwoordelijkheid nemen voor dit plan. 

Want je gaat de politiek in om zaken te bereiken en tot een goed einde te 

brengen en dit is er één van! 

 

 Beste Mensen 
 De vierde flyer van Burgerforum als coalitie- én collegepartij en alweer de 13e op rij. 

 



Hondenbeleid 

Hondenpoep en hondenbelasting, een bron van ergernis. Wij vinden de 

hondenbelasting  (rond de 2 ton per jaar)  een merkwaardige belasting, omdat het geld 

in de algemene middelen gaat en hondenbezitters daar niets voor terug zien. Dat gaat 

nu dus veranderen. Omdat er behoefte was aan duidelijkheid op welke wijze de 

gemeente Losser omgaat met de hondenbelasting, is het college hiermee aan de slag gegaan. De 

hondenbelasting zal blijven maar geheel of gedeeltelijk gebruikt worden voor maatregelen om 

hondenpoepoverlast tegen te gaan. Denk daarbij aan honden-uitlaatveldjes, losloopterreinen, 

hondenpoepbakken e.d. Dit wordt nog verder uitgewerkt, waarna een evaluatie plaatsvindt en ook 

opnieuw gekeken zal worden naar de hondenbelasting. Burgerforum is blij dat dit opgepakt is. Jaren 

geleden hebben wel al eens gevraagd om afvalbakken met hondenpoepzakje. Op deze zakjes kan (om 

de kosten te drukken) reclame aangebracht worden. Verder heeft Burgerforum er voor gepleit de eerste 

jaren de inkomsten uit hondenbelasting te gebruiken voor investeringen en maatregelen om hondenpoep 

tegen te gaan, maar de hondenbelasting daarna af te bouwen tot het bedrag dat nodig is voor 

onderhoudsmaatregelen tegen de overlast. Mocht de overlast niet afnemen dan kan altijd nog bij een 

tussentijdse evaluatie afgesproken worden om de belasting (deels) in stand te houden.  

Huisvestingsbeleid/Huurtoewijzingsbeleid 

We willen voldoende woningen voor onze eigen inwoners houden. Inmiddels is er een onderzoek 

geweest naar de woonwensen van jongeren. Ook ligt er nu concept woonvisie. We blijven pleiten voor 

een verordening, waarin de huurtoewijzing beter geregeld wordt en extra aandacht is voor voldoende 

(betaalbare) woningen voor senioren en jongeren. Daarnaast is het zaak de urgentieregeling die Domijn 

hanteert helder en transparant vast te leggen, zodat voor iedereen duidelijk is wie voorrang kan krijgen.  

Waar zijn we verder nog mee bezig geweest………of  nog mee bezig 
 

 Zebrapaden: We hebben gevraagd om te kijken naar de mogelijkheid voor zebrapaden in  
    het Centrum van De Lutte bij de school en de Bentheimerstraat ter hoogte van de chinees. 
 
 Paasvuur Overdinkel: We hebben gevraagd waarom dit niet aan de Invalsweg kon  blijven. 
 
 Oplaadpunten: We hebben gewezen op het belang van meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 
 
 Bouwen op het terrein vml bibliotheek & peuterzaal De Lutte in de stijl van het voormalig klooster      
    of pastorie was een van onze vragen die we stelden in de commissie ruimte. 
 
 Hoge parkeertarieven MST Enschede: We hebben op verschillende manieren geprotesteerd  
     en ook onze buurgemeenten gevraagd om te reageren.  
 
 Hoge eigen bijdrage CAK: We hebben om actie gevraagd, omdat door de hoge eigen bijdrage  
    mensen afhaken terwijl ze de zorg wel nodig hebben. 
 
 De NAM loost momenteel grote hoeveelheden afvalwater in Twentse bodem. De raad heeft in een    
    motie gevraagd om bezwaar te maken bij provincie en landelijke overheid en er alles aan te doen om  
    de al verleende vergunning terug te draaien. Overigens is Burgerforum ook tegen schaliegaswinning. 
 

           Wij blijven er voor gaan………..! 
 
 Lies ter Haar     06-13052895      liesterhaar@home.nl  
 Jos Tijdhof     06-43016622      jostijdhof@home.nl  
 Hans Volmbroek      053-5383011      hansvolmbroek@gmail.com 
 Bennie Haamberg   06-10230719      benniehaamberg@kpnmail.nl 
 Henk Filipsen           06-10982832      henk.filipsen@hetnet.nl 
 Henry Elsjan            053-5387669 henry.elsjan@gmail.com    
 Ben Heinen  06-18608650     benheinen@home.nl 

 
Kijk voor informatie op www.burgerforum.com en volg ons op facebook en twitter 

http://www.burgerforum.com/

