Klooster Ootmarsum
Ootmarsum, 17 maart 2018

Geachte burgemeester, fractievoorzitters en lijsttrekkers,
Beste John Joosten (voorzitter gemeenteraad), Benny Tijkotte en Anita ten Dam (LD),
Ilse Duursma en Jos Jogems (CDA), Benno Brand en Marcel Tijink (VVD), Cel Severijn en
Jenneke Koehorst (PvdA), Fons Maathuis en Jan Broekhuis (D’66) en Wilma Schouten en
Jan Knol (GL),
In nauwe samenwerking met de Ben Morshuis Stichting (BMS) proberen we als
vereniging Heemkunde Ootmarsum en omstreken al een paar jaar een voor Ootmarsum
bijzonder project op de rails te krijgen: de ontwikkeling van een Stadsarchief cq
Stadsmuseum in een vleugel van het voormalige Klooster Maria ad Fontes aan de
Kloosterstraat in Ootmarsum. Zowel de Heemkunde (500+ leden/donateurs) als de BMS
(200+ vrienden) kampen met accommodatieproblemen. Hoe mooi en welkom zou het
niet zijn voor Ootmarsum als we in het kloostercomplex een gezamenlijk onderkomen
kunnen realiseren. Het zou een geweldige impuls zijn voor het cultuur-historisch
gebeuren in Ootmarsum. Met onze activiteiten en grote achterban vervullen wij een
belangrijke maatschappelijke functie voor jong en oud, voor inwoners en bezoekers.
Echter, ondanks vele gesprekken met diverse wethouders, burgemeesters en potentiële
sponsoren, zijn we terug bij af. Althans als de recente uitspraak van wethouder Brand
over verkoop klooster gestand wordt gedaan (tijdens het MKB verkiezingsdebat dd 15
maart jl.)
Een korte terugblik
Het was mei 2015 dat we bijgaande brief aan het college van Burgemeester en
Wethouders schreven. Een brief waarin we het verzoek deden om in samenspraak met u
te komen tot werkafspraken voor een pracht van een maatschappelijk project (zie bijlage
inclusief “brainstormidee over stadsarchief Ootmarsum”).
Sindsdien hebben we met diverse wethouders, burgemeesters, projectleiders en
sponsoren gesproken.
In oktober 2016 is er met wethouder Stokkelaar vastgelegd dat we als Heemkunde/BMS
de eerste optie hebben op de L-vleugel. Maar al snel kregen we te maken met een
nieuwe wethouder. Nieuwe gesprekken. En intussen moesten we onze leden en vrienden
weer teleurstellen. Immers de gemeente maakte terugtrekkende bewegingen.
In augustus 2017 spraken we met wethouder Brand over de mogelijkheden en kansen
voor afsplitising van de L-vleugel om er een cultureel project te realiseren met een
maatschappelijke impact waar velen in Ootmarsum en omstreken al jaren op wachten:
een interactieve cultureel-historische werk-en ontmoetingsruimte. Een project dat veel
energie en vrijwilligers vergt (hebben we in huis) maar ook veel maatschappelijke winst
oplevert en een nieuw podium biedt voor jonge mensen om zorg te dragen voor ons
culturele erfgoed en hier een nieuwe eigentijdse draai aan te kunnen geven. Maar het
vereist ook durf en visie van een gemeentebestuur. Als het anderen lukt - bijvoorbeeld in

Diepenheim, Oldenzaal of Losser - waarom lukt het dan niet in Ootmarsum? Wij zijn er
klaar voor en velen met ons.
Ons aanbod van augustus 2017 aan wethouder Brand om een werkgroep te starten
stuitte op weerstand. De gemeenteraad had het college immers de opdracht gegeven het
klooster te verkopen. En de wethouder had de opdracht hiertoe aan een externe
projectleider gegeven. Contact met deze makelaar leidde tot niets. Als vereniging en
stichting kunnen wij immers niet wedijveren met commerciële partijen.
Onze vraag aan u allen
Waarom denkt de gemeente niet met ons mee? Elke zichzelf respecterende kern in de
wijde omtrek in Twente heeft een kulturhus of ontmoetingsruimte voor diverse
maatschappelijke groepen en verenigingen. Alleen Ootmarsum niet.
Op 15 maart jl, de avond van het MKB lijsttrekkersdebat in de Gasterij Oatmössche,
maakte huidig wethouder en lijsttrekker Benno Brand bekend dat het Klooster komende
week of de week daaropvolgend verkocht gaat worden. Weg kans op stadsmuseum, weg
kans op een interactieve ontmoetingsruimte voor jong en oud, weg kans om jonge
vormgevers te binden, weg kans om een nieuwe frisse wind door een historische en
springlevende vereniging te laten waaien.
Aan u onze dringende oproep een deel van het klooster af te splitsen voor het
maatschappelijk project met de werktitel Stadsmuseum. Een project dat naadloos past
bij de ambities van de twee ondernemers die reeds intrek hebben genomen in het
klooster. Een project dat voor zowel bewoners als bezoekers zeer welkom is. Een project
waarmee het college van B&W van de gemeente Dinkelland de blits kan maken in
Ootmarsum en omgeving.
Met deze brief vragen we uw standpunt. Wilt u de uitdaging met ons aangaan om dit
project vorm te geven en te realiseren? Zo ja, dat betekent dat er enkele condities
moeten worden gesteld die tegemoet komen aan een belangrijke maatschappelijke wens
met groot draagvlak (*) voordat u overgaat tot verkoop van het klooster voor een appel
en een ei.
Aanstaande maandag 19 maart spreken wij met onze bestuursleden. Uw reactie, welke
dan ook, zullen wij diezelfde dag verspreiden in het omvangrijke ledenbestand van
Heemkunde Ootmarsum en onder de vele vrienden van de Ben Morshuis Stichting.

Met vriendelijke groet,
Nettie Aarnink
Voorzitter Heemkunde

Ben Morshuis
voorzitter BMS

(*) een andere maatschappelijke wens is het realiseren van een aantal betaalbare woningen voor
senioren en jongeren in het centrum van Ootmarsum.

