Bijlage
Onze email dd 21 maart 2018 aan lijsttrekkers, fractievoorzitters en burgemeester
Geachte lijsttrekkers, fractievoorzitters en ook de burgemeester,
dank voor jullie reacties op onze kloosterbrief,
(eer)gisteren hebben we onderstaande mail met al uw reacties verspreid onder leden Heemkunde en
vrienden BMS.
We zijn blij dat u allen onze dringende oproep serieus neemt.
Er ligt een allemachtig mooie kans voor de ontwikkeling van een breed gewenste cultureel
maatschappelijke accommodatie voor een stadsarchief, stadsmuseum en ontmoetingsruimte voor
bewoners (jong en oud) en bezoekers van Ootmarsum.
Weet dat de inzet van velen voor een cultureel-historische vereniging heel groot is en zo ook de
maatschappelijke en economische betekenis ervan voor Ootmarsum.
We hebben toegankelijke ruimte nodig voor ons kostbare archief, expositie en vooral ontmoeting.
Ons klooster hééft die ruimte, een pracht van een vleugel op de begane grond.
De kapel is voor dit doel niet geschikt.
Wij zijn een cultureel-historische vereniging, geen commercieële partij.
Wel hebben we ideeën over financiering en exploitatie van de kloostervleugel.
U als gemeente kunt voor ons het verschil maken: 'investeer' samen met ons in een maatschappelijk
project.
Dat wilden de zusters Ad Fontes, dat wil Ootmarsum.
Het geeft jonge mensen een platform en nieuw elán om zorg te dragen voor ons erfgoed en dit op
eigentijdse wijze vorm te geven.
Kunnen we laten zien dat het ook in Ootmarsum kan!
met vriendelijke groet,
Heemkunde Ootmarsum (500+ leden/donateurs), Nettie Aarnink
Ben Morshuis Stichting , (200+ vrienden), Ben Morshuis

Beste ......
U weet van onze gezamenlijke pogingen om een stadsarchief cq stadsmuseum te
ontwikkelen in een vleugel van het voormalige Klooster Maria Ad Fontes in Ootmarsum.
Afgelopen week maakte de lijststrekker en tevens verantwoordelijk wethouder Benno Brand
bekend dat het Klooster deze of volgende week wordt verkocht. Dat de coalitie ABD, VVD en
CDA begin 2017 een afspraak maakten om het klooster te verkopen was bekend. Maar
onder welke condities en welke samenspraak met Ootmarsum? De recente uitspraak van de
wethouder heeft ons er toe aangezet een brief te sturen aan onze burgemeester en alle
lijsttrekkers en fractievoorzitters van de gemeenteraad met daarin een dringende oproep
voor een breed gewenste cultureel maatschappelijke accommodatie in een kloostervleugel

(zie bijlage). Als het een gemeente samen met bewoners lukt in Diepenheim, Losser of
Oldenzaal kan, waarom dan niet in Ootmarsum?
In de brief hebben we alle fracties gevraagd om te reageren en hebben we aangekondigd om
hun reacties met u allen te delen vóór 21 maart. Van alle fracties ontvingen we een reactie.
Hieronder hebben we de reacties in het kort weergegeven. Voor de volledige reacties
verwijzen we naar de bijlagen. Wij wensen u veel wijsheid toe as woensdag.
Lokaal Dinkelland
 vindt dat de raad bij verkoop altijd het laatste woord heeft, juicht verkoop toe, maar
niet ten koste van alles. De kopende partij zal zeker een aanvulling moeten kunnen
bieden vwb seniorenwoningen;
 meldt dat er op de kapel een bindende, maatschappelijke functie rust. Een goed
onderbouwd plan voor een culturele bestemming lijkt hen dan ook een logische
voorwaarde voor de verkoop;
 hoopt op een goede match met de wensen die Heemkunde en de BMS voor
Ootmarsum hebben. Hierbij moeten zeker ook de inwoners van Ootmarsum
betrokken worden.
CDA





VVD




is bekend met verzoek van Heemkunde en de BMS om deel van klooster te
gebruiken, in eerste instantie samen met de bibliotheek. Echter door de geschetste
situatie en het afhaken van de bibliotheek was dat voor hen geen haalbare situatie;
wil nog steeds dat het klooster zodanig ontwikkeld wordt dat er een ook door
culturele instelling gebruik van kan worden gemaakt. De kapel en expositieruimte zijn
hier ook belangrijke ruimten. Echter zoals wij u hebben aangegeven is de nieuwe
eigenaar de aangewezen persoon om afspraken mee te maken;
natuurlijk worden afspraken zoals die worden gemaakt voorgelegd aan
gemeenteraad.

heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de verkoop het totale deel van het
klooster betreft waar de gemeente nu nog eigenaar van is. Dit is incl kapel en
expositieruimten;
is een groot voorstander van een mooi en centraal plan in het centrum van
Ootmarsum, waar cultuur, wonen en ondernemer samenkomen. Met ruimte voor
cultuur historische elementen;
Is echter wel van mening dat dit met de nieuwe eigenaren besproken en
onderhandeld moet worden. Uiteindelijk zal de gemeenteraad een definitieve
beslissing moeten nemen over de verkoop.

PvdA
 is voor een sociaal-maatschappelijke-culturele invulling van een deel van het
klooster, en de realisatie van appartementen voor ouderen en/of jongeren;
 is bereid om vanuit de gemeente geld en menskracht ter beschikking te stellen om
tot een goed en breed gedragen plan te komen, en om te helpen met het
binnenhalen van subsidies bij Euregio, rijk, provincie en eventuele andere bronnen.
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vindt - afhankelijk van de uitslag komende woensdag - dat er nog eens goed gekeken
moet worden of er toch ook andere partijen niet geinteresseerd zijn die wel wat te
bieden hebben;
wil dat in het Klooster woningen komen die betaalbaar zijn voor jong en oud, tussen
de €400 - €650 per maand. Dit zou ook een boost kunnen geven aan de leefbaarheid
in het centrum van Ootmarsum.

Groen Links
 gaat er vooralsnog van uit dat de wethouder op voorhand geen onvoorwaardelijk
mandaat heeft tot verkoop;
 geeft ons te kennen er gerust op te kunnen zijn dat GroenLinks bij eventuele
toekomstige besluitvorming in de gemeenteraad het belang van een serieus
onderzoek naar een cultuurhuisachtige constructie in een gedeelte van het klooster
zal meenemen. Dit in combinatie met de bouw van senioren- en
startersappartementen in de overige beschikbare gedeelten, want hier is tenslotte
grote behoefte aan in Ootmarsum / Dinkelland.
Met vriendelijke groet,
Nettie Aarnink
Heemkunde Ootmarsum

Ben Morshuis
Ben Morshuis Stichting

