D’66 18 maart 2018
Goedeavond Mevr. Aarnink,
Het klooster Ootmarsum, het hoofdpijndossier al zolang ik in de Raad van Dinkelland zit en
dat is vanaf 2010. Maar het gaat al veel langer terug, maar goed de historie zult
u net zo goed kennen dan wij.
Inderdaad gaf Weth. Brand na onze opmerking over de verkoop van het Klooster
tijdens het lijsttrekkersdebat van het MKB aan dat het binnen een week of twee verkocht
zou worden. Opmerkelijk want hij kan het zomaar niet verkopen, dit zal goedgekeurd moeten
worden door de Raad. Maar onze wethouder heeft wel vele malen aangegeven dat iets
verkocht zou worden en tot op heden gebeurd er in die richting niets. Doordat er geen
splitsingsakte is getekend bij de verkoop aan Schulte en Kosse zijn deze nu mede eigenaar
geworden van het Klooster.
Als enige gegadigde is nu nog de Hr. Kosse, maar die wil natuurlijk een slaatje slaan uit
de onderhandelingen. Maar u mag er van ons uitgaan dat het klooster niet gaat verkocht
worden binnen nu en twee weken. Wij als D66 Dinkelland zijn altijd heel fanatiek geweest
over het reilen en zeilen van het Klooster. Onnodige investeringen die nooit terugverdiend
kunnen worden.Tot nu toe heeft het de Gemeente, en u als
inwoners, meer dan 9 miljoen Euro gekost. Dit zal door een verkoop met misschien
1 miljoen euro afnemen (als we geluk hebben). Een gigantisch verlies blijft.
Afhankelijk van de uitslag komende woensdag vinden wij dat er nog eens goed gekeken
moet worden of er toch ook andere partijen niet geinteresseerd zijn die wel wat te bieden
hebben en die net als u wel een onderkomen in het Klooster willen hebben.
Verder willen wij dat in het Klooster woningen komen die betaalbaar zijn, dat roepen veel
partijen maar wij vinden ‘betaalbaar’tussen de € 400,00-€650,00 euro per maand. Dit zijn
betaalbare prijzen voor
jong en oud. En juist die beide doelgroepen moeten we koesteren. Dit zou ook een boost
kunnen geven aan de leefbaarheid in het centrum van Ootmarsum. Toevalligerwijs zijn wij
als Raad afgelopen vrijdag in Diepenheim geweest en mochten daaar het culturele centrum
bekijken. Een super initiatief van de Diepenheimse inwoners dat echte uitstraling heeft plus
dat je jonge kunstenaars een onderkomen hebben. Mooi om te zien.
Hopelijk hebben wij u gerust gesteld, mocht u nog vragen hebben dan horen wij dat graag
want wij zitten en voor u.
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