GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 37.O (13-09-2016)
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Aanwezig: burgemeester Sijbom, wethouder Van Rees, wethouder Hassink, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
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Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 36.O
d.d. 06-09-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 36.NO
d.d. 06-09-2016

Conform akkoord.

4

OW

Herinrichting zuidelijk deel
Gronausestraat
INFO:
Op 26 mei jl. is het principeprofiel
herinrichting zuidelijk deel
Gronausestraat tijdens een
inloopavond gepresenteerd. Bewoners
van Gronausestraat nrs. 207 t/m 263
hebben aangegeven zich zorgen te
maken over o.a. het parkeren,
toename geluid en gaan niet akkoord
met de aanleg van een middenberm
en het opheffen van de parallelweg.
Naar aanleiding hiervan is tijdens een
informatieavond op 13 juli jl. een
geoptimaliseerd schetsontwerp
gepresenteerd, waarin de meeste
opmerkingen zijn verwerkt. De
aanwonende hebben aangegeven niet
te zijn overtuigd en vinden het
verwijderen van de parallelweg
onbespreekbaar.
Argumenten:
- Het verhogen van de
verkeersveiligheid;
- Het verhogen van de ruimtelijke
kwaliteit.

De raad voor te stellen in te stemmen
met de voorkeursvariant herinrichting
zuidelijk deel Gronausestraat, tussen
Smalmaatstraat en Burgemeester van
de Sandtplein, met bijbehorend
principeprofiel.

16Z02349
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Vaststellen Woonvisie Losser 2016
e.v.
INFO:
De vigerende Woonvisie 2012 e.v. (en
verder) is op diverse onderdelen
achterhaald door de actualiteit.
Daarnaast is de
Bestuursovereenkomst
Woonafspraken Twente 2016 - 2020
op 29 januari 2016 vastgesteld.
Uitgangspunt voor de
Bestuursovereenkomst zijn de
afspraken zoals vastgelegd in de
Regionale Woonvisie Twente
2015 - 2025. Aangezien de Woonvisie
2012 op onderdelen achterhaald is en
er regionaal nieuwe afspraken zijn
gemaakt is het adviesbureau Atrivé
opdracht gegeven om de inhoud van
de Woonvisie 2012 e.v. te actualiseren
en een nieuwe Woonvisie Losser 2016
e.v. voor te bereiden.
Op 2 februari 2016 heeft uw college in
principe ingestemd met de concept
Woonvisie Losser 2016 e.v. Dit
concept heeft gedurende zes weken
voor inspraak ter visie gelegen.
Tevens is het om reactie voorgelegd
aan de provincie.
De Woonvisie Losser 2016 e.v. is een
belangrijk beleidsplan op het gebied
van ruimtelijke ordening, wonen en
zorg voor de komende jaren.
De gemeenteraad stelt de Woonvisie
Losser 2016 e.v. als kader vast. Aan
de hand van dit kader stuurt uw college
op de uitvoering van de Woonvisie
Losser 2016 e.v.

1. In te stemmen met de ‘reactie van
het college’ op het gevoerde overleg
en inspraak zoals opgenomen in
bijlage 1 van de Woonvisie 2016 e.v.
2. De raad voor te stellen de
Woonvisie Losser 2016 e.v. vast te
stellen
3. De raad voor te stellen de op 14
december 2010 vastgestelde
beleidsnota ‘Verdichten van
dorpslinten en dorpsranden’ in te
trekken.
4. De raad voor te stellen de op 14
november 2010 vastgestelde
beleidsnota ‘Inbreiding en mantelzorg’
voor wat betreft het onderdeel
inbreiding in te trekken.
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Zienswijze gemeente streekindeling
NLPO
INFO:
De landelijke Stichting Nederlandse
Lokale Publieke Omroepen verzoekt
de gemeente Losser aan te geven
welk gebied kan worden aangemerkt
als een "streek met een eigen
identiteit". Dit past in hun voornemen
om te komen tot een samenwerking
van de lokale omroepen op
streekniveau dat moet leiden tot
verhoging van de kwaliteit en de
maatschappelijke waarde van het
media-aanbod en tot verlaging van de
productiekosten. Het kerndoel is om
een minimaal kwalitatief niveau vast te
leggen waaraan een lokale omroep
moet voldoen. Voor Twente zal dit
leiden tot een of twee streekomroepen.

1. De NLPO laten weten: dat
Noordoost Twente een eigen identiteit
heeft; dat Twente als geheel een
eigen identiteit heeft; dat er geen te
onderscheiden Oost- en West Twente
is;
2. de NLPO conform concept-brief
berichten.

