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Losser op weg
naar 2025

“Als ik eens te laat ben, stuur ik
de buurvrouw een berichtje
en neemt zij mijn kinderen
mee uit school. Dat is hier
heel normaal.”

Losser:

ingetogen dorp
in het

groen

De Twentse gemeente Losser bestaat uit de dorpen Losser,
Overdinkel, de Lutte, Beuningen en Glane met in totaal
ruim 22.500 inwoners. In deze gebiedsvisie legt Domijn het
accent op het dorp Losser. Hier wonen iets meer dan 13.000
mensen. Dit inwoneraantal bleef de afgelopen 20 jaar
vrijwel gelijk. Als mensen weggaan uit Losser is dat vaak
voor studie of werk. Een deel van die mensen komt op latere
leeftijd weer terug om een gezin te stichten of van een
rustige oude dag te genieten. Op de langere termijn houden
we rekening met krimp van het aantal huishoudens.
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Losser een ingetogen,
veilig en sociaal dorp

Losser is een ingetogen, sociaal en veilig dorp en
dat geldt ook voor de inwoners. De aard van de
mensen is nuchter en men kijkt eerst de kat uit
de boom. Zorg voor elkaar is hier nog belangrijk.
Veel bewoners kennen elkaar van vroeger en de
bewoners voelen zich dan ook veilig in hun dorp.
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Lekker wonen in Losser

Losser kent goede voorzieningen die zich in
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het centrum bevinden en ook op het gebied
van zorg zijn de voorzieningen van voldoende
niveau. Het dorp heeft een rijk verenigingsleven
en er zijn veel evenementen. De groene omgeving
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maakt Losser tot een aantrekkelijke woonplek.
Het is dus lekker wonen in Losser. Domijn wil er
voor zorgen dat dit zo blijft, maar kan dat niet
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alleen. We willen daaraan, samen met andere
partijen, graag een bijdrage leveren. Naast de
vergrijzing en krimp ziet Domijn dat er ingrepen

Losser Oost

nodig zijn om het dorp levendig te houden,
zeker als we kijken naar het woningbezit; de
vele straten met rijwoningen ogen vaak wat

Losser
Focusgebied:
Oost en West

eentonig of zelfs saai. Om ervoor te zorgen dat
het wonen in Losser aantrekkelijk blijft, hebben

Domijn heeft ongeveer 1.350 woningen in

Losser, nagenoeg gelijk verdeeld over de buurten
Losser Oost en Losser West. Onze toekomst-

plannen zijn dan ook gefocust op deze buurten.
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we deze gebiedsvisie opgesteld.

Thema

3 thema’s
voor de
toekomst

1

Goede wijken =
goed wonen

Thema

2

Levendig en
aantrekkelijk
Rustig wonen
in ‘t groen

Samen
komen
we verder

Thema

3

Lekker wonen ud
o
voor jong en
Samen de sfeer
bepalen
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Losser
grijp je kans!

Thema

1

Goede wijken =
goed wonen

ningen
Geschikte wo
voor iedereen
Mooi onderhouden
tuinen

Goede,
ningen
duurzame wo
Domijn heeft in Losser voornamelijk (ruime) eengezinswoningen met een soms wat eentonige uitstraling.
De grote tuinen bieden veel mogelijkheden, maar kunnen ook zorgen voor een rommelige aanblik door
matig onderhoud of bijgebouwen (bijvoorbeeld een tuinhuisje of zelfgeplaatste schuur) die soms van
matige kwaliteit zijn. Daarnaast bezit Domijn een aantal appartementencomplexen bij het centrum met
lift. In het westelijk deel van Losser staan appartementen zonder lift en duplexwoningen. De vergrijzing,
de kleiner wordende huishoudens en het scheiden van wonen en zorg, vragen om een aangepaste samenstelling en omvang van het woningbezit van Domijn in 2025. Er zijn voldoende voorzieningen in Losser;
toch is het niet vanzelfsprekend dat deze er in de toekomst nog steeds zullen zijn.
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Hoe zien wij 2025?

Wat moet er gebeuren
om dat te bereiken?

In 2025 is het nog steeds goed wonen in Losser; rustig,
veilig, sociaal, met goede voorzieningen en volop groen in
de omgeving. Zowel het centrum als de woonwijken hebben

• Verbeteren van het woningbezit van Domijn in het dorp

een levendige en aantrekkelijke uitstraling. De woningen zijn

met aandacht voor uitstraling, duurzaamheid en levens-

gemoderniseerd, aantrekkelijk, en zodanig aangepast dat

loopbestendigheid, zodat mensen er ook kunnen blijven

bewoners zo lang mogelijk in hun eigen woning kunnen

wonen als ze ouder worden. Onze focus ligt hierbij op ons

blijven wonen. Er is een kwaliteitsslag gemaakt op het gebied

bestaande woningaanbod. Op kleine schaal kan dit

van duurzaamheid, toegankelijkheid en uitstraling. Ook is

worden aangevuld met nieuwbouw op belangrijke locaties.

er voldoende geschikte en betaalbare huisvesting voor de

• Onderzoeken van de mogelijkheden van duplexwoningen

verschillende doelgroepen van Domijn. Van jong tot oud en

en passende huisvesting voor jongeren.

van eenpersoonshuishoudens tot gezinnen. Op belangrijke

• Verbeteren van de uitstraling van de tuinen.

locaties is op kleine schaal nieuwbouw gekomen. Hierdoor
is het woningbezit van Domijn gemoderniseerd en de uit-

• Aandacht voor de aansluiting openbare ruimte en privé.

straling van Losser verbeterd, zonder de dorpse charmes

• Toepassen van een, zoals wij dat noemen, beeldkwaliteits-

aan te tasten.

strategie (extra aandacht voor een mooie en positieve
uitstraling zoals een mooie en verzorgde entree bij
appartementengebouw of een fraaie erfscheiding) op
belangrijke plekken. Die beeldkwaliteitsstrategie gebruiken
we bij het (planmatig) onderhoud, zodat we een aantrekkelijk woningaanbod creëren.
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Samen
komen
we verder

Aandacht
voor elkaar
Ons kent ons

Samen komen
we er wel
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Veel mensen in Losser kennen elkaar. Van vroeger, van de
vele verenigingen of van de evenementen die er regelmatig zijn.
Maar er zijn ook nieuwe bewoners die meer op zichzelf zijn.
De groep mensen die hulp nodig heeft, wordt groter. Hulp vragen is
moeilijk en daardoor dreigen mensen zonder hulp te blijven. De inwoners
van Losser voelen zich verantwoordelijk voor hun buurt en zijn bereid
om zich in te zetten. Ook al komen niet alle initiatieven van de grond,
men zit niet bij de pakken neer en zorgt ervoor dat andere initiatieven
wel succesvol zijn. Ondanks dat, hebben mensen het gevoel dat ze
onvoldoende worden gesteund door de gemeente of andere instanties.

Wat moet er gebeuren
om dat te bereiken?

Hoe zien wij 2025?
In 2025 is de moderne invulling van noaberschap in Losser nog steeds
belangrijk. Bewoners helpen elkaar op basis van vrijwilligheid, ondersteund met de nieuwste communicatiemiddelen. Mensen weten elkaar
te vinden en kunnen op elkaar bouwen. Bewoners zetten zich in voor
de buurt en het dorp en werken daarbij proactief samen met instanties.
De inwoner is aan zet en kan, waar nodig, een beroep doen op

De bewoners voeren zelf de regie en waar nodig
benaderen zij Domijn.
• Bewoners en instanties werken proactief samen.
•	Bewoners ontwikkelen zelf initiatieven die
van belang zijn voor de leefbaarheid in de buurt,
waarbij Domijn de initiatieven faciliteert.

gemeente en instanties. Samen zetten we ons in voor elkaar én voor
de ontwikkeling van Losser.

Mensen weten
elkaar te vinden
en kunnen op
elkaar bouwen
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Trots op Loss

Levendige
woonwijken
ingen
Alle voorzien
in de buurt
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Wat moet er gebeuren
om dat te bereiken?

Losser heeft veel winkels, een markt en goede
parkeermogelijkheden in het centrum.

• Om de levendigheid van het centrum te vergroten,

Wel ontbreekt het aan sfeer en warmte.

is het belangrijk dat het centrum een impuls krijgt.

Clustering van winkels, recreatie en horeca

De gemeente heeft dit in haar visie opgenomen.

kan een oplossing zijn.

Domijn ondersteunt die visie en sluit daar graag bij aan.
•	Samen met bewoners activiteiten en projecten uitvoeren
die de waardering en het zogenaamde ‘trotsgevoel’ van

De zorgvoorzieningen zoals de Losserhof, Oldenhove en

de buurten vergroten. Uitvoering van een beeldkwaliteit-

St. Maartenstede zijn nu op peil, maar het is onzeker of dit

strategie kan dit ondersteunen.

in de toekomst zo blijft. Losser heeft veel moois te bieden:
rustige en groene woonwijken, opvallend weinig klachten

Voorbeelden van projecten die de trots en leefbaarheid

over onveiligheid, een prachtig buitengebied en veel mooie,

vergroten zijn tuinprojecten, erfafscheidingsprojecten

authentieke details in de omgeving. Toch straalt Losser

en verbetering van verlichting of entrees.

weinig ‘trots’ uit.

Hoe zien wij 2025?
‘Het is lekker wonen in Losser’. Dat is duidelijk zichtbaar en

De inwoners van Losser
zijn bescheiden over
al het moois dat het
dorp te bieden heeft.

de Lossernaar is daar trots op. De woonwijken zijn rustig en
groen, maar ook levendiger. In het centrum is het gezellig op
een dorpse manier. Er is altijd wat te doen. De voorzieningen
zijn op niveau, mede dankzij de inzet van de bevolking.
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Conclusie
Losser heeft veel in huis,
		 samen halen we er nog meer uit
Losser heeft alle ingrediënten in huis om mensen lekker te laten wonen. En dat gebeurt
dan ook volop. Toch moet er wat gebeuren om deze positie te behouden of zelfs te
versterken. We moeten inspelen op ontwikkelingen zoals vergrijzing, het langer
zelfstandig wonen, de scheiding van zorg en wonen, maar ook op de behoefte aan
gepaste woningen voor jongeren, 1- en 2-persoons huishoudens. Behalve aanpassingen
aan het woningaanbod, zijn er ook acties nodig in het dorp zelf en bij de bewoners.
Samen kunnen we Losser levendiger, gezelliger, mooier en toegankelijker maken.
Deze gebiedsvisie 2025 is een eerste aanzet en denkrichting, maar Domijn kan dit
niet alleen realiseren. Communicatie en samenwerking met bewoners(commissies),
gemeente, zorg- en welzijnsinstanties en andere partijen zijn cruciaal voor een succesvolle aanpak. Want samen maken we het verschil!

Deze visie is tot stand gekomen in bijeenkomsten met bewoners (organisaties)
en andere partners. We danken de deelnemers hartelijk voor hun inzet.

Wilt u meer weten?

Heeft u na het lezen van deze visie nog vragen? Bel ons gerust,
ons telefoonnummer is 0900-335 0 335 (lokaal tarief) of kom langs
bij een van onze vestigingen. Kijk voor onze actuele openingstijden
op www.domijn.nl.
Onze bezoekadressen zijn:
Losser 			
Ravenhorsterweg 1a
Enschede
Boulevard 1945 - 324a
Haaksbergen
Markt 12

Postbus 1345
7500 BH Enschede
info@domijn.nl

www.domijn.nl

