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Korte terugblik 
 

Er zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen in gang gezet. Denk aan 

het centrumplan De Lutte. Een goed voorbeeld van hoe de inwoners 

en diverse partijen –naar tevredenheid- bij een plan betrokken zijn. 

Ook plan “Oosterbroek” is inmiddels een feit. Daarmee is de steen 

des aanstoots  “De Möl” in De Lutte hopelijk snel verleden tijd.  

De herinrichting Gronausestraat Losser gaat juni van start en rondom het Trefhuus in 

Overdinkel ontstaat het “Hart van Overdinkel”.     

 

 

MST en behoud poli-zorgplein Losser  
 
Hoewel het parkeertarief voor een dagkaart bij MST fors naar 
beneden is bijgesteld, hebben we nog niet het gevoel dat het voor 
het overige veel beter is geworden. De kortingsregeling zou via de 

centrale balie worden geregeld. Maar ook heeft de voorzitter van de raad van bestuur 
toegezegd dat controle-afspraken zoveel mogelijk bij de buitenpoli’s gepland zouden 
worden. Dat gaat wel op voor Oldenzaal, maar niet voor Losser. Het is zaak dat ons 
zorgplein –zoals ook afgesproken- de meest belangrijke zorg houdt. Zorg dicht bij de 
patiënt. De afgelopen jaren hebben we herhaaldelijk onze zorg uitgesproken over de 
sterfhuisconstructie poli Losser.  Vooral nu de vernieuwde poli in Oldenzaal is geopend. 
Door het MST is ook toegegeven dat zij zich verder willen concentreren op Oldenzaal en 
dat onze poli niet rendabel is. Inmiddels hebben wij bericht dat sluiting per 1 september a.s. 
een feit is. Dat vinden wij onacceptabel. Inmiddels is een werkgroep samengesteld (MST, 
huisartsen, zorggroep st. Maarten, gemeente) die gaat onderzoeken hoe het zorgplein er in 
de toekomst uit moet gaan zien. Extra druk is daarbij hard nodig en wij pakken die 
handschoen op. Inmiddels is een facebookpagina “Behoud de poli - zorgplein Losser” 
gemaakt. Daar kunt u terecht voor steunbetuigingen, ervaringen, ideeën om zorg van 
“buitenaf” (bijvoorbeeld uit Duitsland) aan te trekken en andere tips. Samenwerking met 
andere ziekenhuizen dan het MST is een optie. Ook is een handtekeningenactie gestart. 
Joop Koopmans, Inge Oort en Martha Horstman zitten in de actiegroep, maar we kunnen 
alle hulp gebruiken. Dus… geef u op via facebook, bel of mail ons.  
Doe mee ……….voor behoud van poli en zorgplein Losser! 
 
 

Nieuwe regeling huishoudelijke ondersteuning onwerkbaar 
 
Door een uitspraak van de bestuursrechter moesten de gemeenten 
in Nederland hun huiswerk voor huishoudelijke hulp opnieuw doen: 
meer maatwerk en meer onderbouwing. Laat duidelijk zijn…. 
Burgerforum is blij met deze verruiming, blij met élke verbetering. 
Maar de manier waarop dat moet is echt te gek voor woorden. Want 
door die uitspraak moet álles nu onderbouwd worden. Wát schoon 
gemaakt moet worden, hoe vaak, in hoeveel minuten en dat per ruimte. Daarmee ontaardt 
de huishoudelijke zorg -zoals de zorg in het algemeen- tot een kil afvinklijstje met taken 
gekoppeld aan een aantal minuten. Niet de cliënt staat voorop, maar het systeem! Als je als 
Rijk deze taken op het bordje van de gemeente schuift, geef de gemeente dan ook de 
ruimte om het zelf te regelen en organiseer de boel niet dood. En…….. leg er als Rijk ook 
het nodige geld bij. Ons voorstel om een zo massaal mogelijk protest richting Den Haag te 
sturen werd door iedereen gesteund en dat geldt ook voor het wijzigingsvoorstel (samen 
met CDA en D66 ingediend) om de  minutentoerekening er af te halen. 
 

 
 

Beste Mensen  
   De 6e flyer van Burgerforum als coalitie- en collegepartij en de 15e op rij 
 



huisvuilinzameling 

Burgerforum heeft onlangs ingestemd met de nieuwe vorm van huisvuilinzameling, maar wel met een 
aantal kanttekeningen.  
Maar wat betekent het nu voor u?! Wordt het duurder? Nee dat is niet de bedoeling. De grijze container 
blijft en die wordt gewoon om de 4 weken opgehaald zoals nu. Dat was ook een harde voorwaarde van 
Burgerforum. En als u de grijze container minder vaak aan de straat zet (bijv. samen met de buren), 
betekent dat een extra voordeel (Diftar). Dit zullen we goed in de gaten moeten houden. Uiteindelijk 
bepaalt de raad zelf de tarieven. 
 
We blijven ons overigens afvragen of scheiden bij de bron altijd wel efficiënter en goedkoper is dan 
nascheiding. En dan vooral wat plastic betreft. Maar het besluit over de oranje container is al eerder 
genomen. Bewuster omgegaan met afval is overigens wel hard nodig als je kijkt naar de bergen met 
plastic die de oceanen vervuilen. Maar hier ligt ook een belangrijke rol voor de producenten van al die 
onnodige verpakkingen en het kan niet alleen afgewenteld worden op de burger. 
 
Omgekeerd inzamelen, dat is restafval zelf wegbrengen, is wat Burgerforum betreft niet aan de orde. We 
vinden dat geen optie, vooral niet voor ouderen die steeds langer –vaak noodgedwongen- thuis blijven 
wonen met alle beperkingen van dien. Maar daarbij denken we bijvoorbeeld ook aan stomadragers en 
mensen die incontinent zijn. Daar moeten dan allemaal uitzonderingen voor komen en dat maakt het 
alleen maar ingewikkelder. 
 
Wat de groencontainer betreft verandert er niets.  Maar er is nog wel discussie over het wegbrengen van 
groenafval naar de gemeentewerf. Per 2018 zou dat per jaar nog maar 2 keer over 2 weken gratis 
kunnen en voor de rest tegen betaling. Wij vinden dat dit veel vaker gratis gebracht moet kunnen worden 
of blijven zoals het nu is. Aan het eind van het jaar komt dit opnieuw aan de orde. 
 

Ook goed om te weten: Er is voor de afvalstoffenheffing een aparte pot. 
Eerder is afgesproken dat hier minimaal 5 ton als reserve in moet zitten om 
schommelingen en onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Maar 5 
jaar geleden zat daar rond de 1,8 miljoen in. Daarop is besloten (geopperd 
door SDGL) om een deel hiervan (pakweg tussen de € 20,- en € 40,- per 
jaar per gezin) aan de burgers terug te geven als korting. De grens van 5 
ton wordt nu bereikt, waarmee de extra korting ook stopt. Omdat veel 
inwoners dit blijkbaar niet weten, leek het ons goed dit te melden. Dit om te 
voorkomen dat bij vergelijk van de tarieven een scheef beeld ontstaat.  
 

Waar zijn we verder mee bezig…..wat speelt er nog meer 
 
 Website gemeente Losser en Kindpakket: Het onderdeel “zorg”  is slecht te vinden op de website 
van de gemeente Losser. Dat geldt ook voor de kortingsregelingen (zoals het Kindpakket). Burgerforum 
heeft er op gewezen dat dit beter en overzichtelijker moet. Dat is ook toegezegd.  
 
Over zonnepanelenpark, huisvesting, sporthal  e.a. actuele onderwerpen de volgende keer meer. 
 
Cursus lokale democratie: De belangstelling voor de cursussen was groot. Goed dat onze inwoners 
kunnen proeven aan de gemeentepolitiek en het raadswerk. Vaak heeft men daar nog een heel verkeerd 
beeld bij. Wij hebben er enkele nieuwe (commissie)leden aan over gehouden. Maar we zouden graag 
nog veel meer (actieve) leden hebben. Dus wilt u iets voor onze mooie gemeente betekenen en kunt u 
zich vinden in onze standpunten en werkwijze…. schuif aan… wie weet schuilt er een politiek talent in U! 
 

           Wij blijven er voor gaan………..! 
 
 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 
 Henk Filipsen           06-10982832      henk.filipsen@hetnet.nl 
 Henry Elsjan            06-40911682 henry.elsjan@gmail.com    
 Ben Heinen  06-18608650        benheinen@home.nl 
 

                Info op www.burgerforum.com  facebook & twitter 

http://www.burgerforum.com/

