
    

Motie authentieke panden 
 
Agendapunt: 13 
Onderwerp: Notitie karakteristieke panden centrum Losser 
 
De raad van de gemeente Losser in vergadering bijeen op 18 december 2018, 
 
Constaterende dat 

 de raad van de gemeente Losser in 2014 middels een motie het college heeft verzocht   
een regeling op te nemen voor bescherming van karakteristieke panden in het 
bestemmingsplan voor het centrum van Losser; 

 Het Oversticht voor het centrum van Losser een inventarisatie heeft verricht van panden 
die als karakteristiek zijn aan te merken en dit geresulteerd heeft in een “Notitie 
karakteristieke panden centrum Losser”; 
 

Overwegende dat 
 er ook in de kernen van Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane karakteristieke panden 

staan die bescherming verdienen; 
 naast de deskundigheid van Het Oversticht ook de kennis en inbreng van de gemeentelijke 

monumentencommissie, de Historische Kring Losser (HKL) en de Historische Vereniging De 
Dree Marken van groot belang is voor de selectie van karakteristieke panden omdat zij als 
geen ander de gevoelswaarde van panden bij de inwoners kennen; 

 zowel de gemeentelijke monumentencommissie als de Historische Kring Losser de 
inventarisatie van Het Oversticht voor het centrum van Losser onvolledig vinden; 

 
Verzoekt het college 

1. De lijst met karakteristieke panden uit de nota te zien als een dynamische lijst; d.w.z. deze 

met enige regelmaat te actualiseren in overleg met Het Oversticht, HKL en de Dree Marken 

en dit uiteraard in overleg met de eigenaren van eventuele toe te voegen panden. 

2. Ook uit de centra van Overdinkel, De Lutte, Beuningen en Glane karakteristieke panden aan 

deze dynamische lijst toe te voegen na overleg met bovenstaande partijen; 

3. De karakteristieke panden zo snel als mogelijk planologisch te verankeren in de 

bestemmingsplannen voor de vijf centra; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
E. Visschedijk   fractievoorzitter CDA  
H. Heegen   fractievoorzitter VVD  
J. van Essen   fractievoorzitter D66  


