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Geachte heer/mevrouw,

Middels deze brief willen wij u informeren over de inzet van Boa’s (buitengewoon 
opsporingsambtenaren) in de gemeente Losser. Hiervoor werken wij samen met de 
gemeente Enschede. De boa’s zullen actief zijn binnen de gehele gemeente.

Met ingang van week 26 wordt het toezicht in de openbare ruimte geïntensiveerd. Het 
zwaartepunt hierbij ligt bij het toezicht op de naleving van de bepalingen in het kader van 
de Afvalstoffenverordening (zoals het bijplaatsen van afvalzakken bij de afvalcontainers), 
de opruimplicht en aanlijngebod bij honden en het parkeren (in het bijzonder de naleving 
van het parkeren in de blauwe zones). Echter, ook bij diverse andere overtredingen in de 
openbare ruimte kunnen zij optreden.

Er zal eerst een aanloopperiode (een zogeheten gewenningsperiode) gehanteerd 
worden. Deze duurt tot begin september en in deze fase zullen mensen worden 
geïnformeerd, aangesproken en gewaarschuwd door de boa’s. Na afloop van deze 
periode zal overgegaan worden tot het opleggen van boetes of het treffen van 
bestuursrechtelijke handhavingsmaatregelen. Hierbij willen we nog wel de kanttekening 
plaatsen dat er in bijzondere omstandigheden ook tijdens de gewenningsfase tot actieve 
handhaving wordt overgegaan).

Daarnaast wordt het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de Drank- en 
horecawet geïntensiveerd.
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Indien u over deze brief vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer P. Vaanholt 
(tel. 053-5377491).

Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen en Handhaving,

drs. I.E.G. Kamp-Kolner MA


