Motie

Unaniem aangenomen

Raadsvergadering 29 mei 2018
Agendapunt 14: Voorstel beleidsnotitie Bouw & Parkeren 2018
Onderwerp: onderzoek parkeren Ootmarsum
Indiener: fractie D66
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 29 mei 2018
Constaterende
Dat ter vaststelling door de raad voorligt het voorstel ‘vaststellen beleidsnotitie Bouwen & Parkeren
2018;
Overwegende
Dat er aanleiding is om naast de technische wijzigingen in de notitie Bouw & Parkeren 2018 extra
aandacht te besteden aan de parkeerproblematiek in het centrum van Ootmarsum;
Dat zowel de ondernemers en de inwoners in het centrum van Ootmarsum niet gelukkig zijn met de
huidige parkeersituatie;
Dat door de toenemende bebouwing en de herbestemming van bestaande gebouwen de parkeerdruk
in het centrum van Ootmarsum alsmaar groter wordt;
Dat dit niet wenselijk is voor de inwoners en voor de ondernemers in het centrum van Ootmarsum en
voor de bezoekers aan Ootmarsum;
Dat Ootmarsum een toeristische stad is die in het weekend, maar ook steeds meer door de week veel
bezoekers trekt, hetgeen goed is voor de bekendheid van Ootmarsum en voor de leefbaarheid van
alle inwoners en ondernemers;
Dat dit echter ook zorgt voor problemen onder de inwoners en de ondernemers die vaak niet meer in
de nabije omgeving van hun eigen huis/bedrijf kunnen parkeren;
Dat de aanwezige parkeerplekken voor parkeervergunninghouders vaak gebaseerd zijn op oude
historische situaties die ondertussen niet meer relevant zijn;
Dat er mogelijk andere locaties zijn met een gelijkwaardige bereikbaarheid die geen bezwaren met
zich meebrengen voor bezoekers, mits deze locaties goed zichtbaar worden gemaakt;
Spreekt uit

Dat er voor de parkeerproblematiek in het centrum van Ootmarsum op een zo kort mogelijke termijn
oplossingen moeten worden geformuleerd die acceptabel zijn voor de inwoners en de ondernemers in
het centrum;
En verzoekt het college
I.

II.

III.
IV.

Op een zo kort mogelijke termijn te onderzoeken hoe het parkeerbeleid in Ootmarsum
moet worden vormgegeven en uitgevoerd, om de huidige parkeerproblematiek voor
inwoners, ondernemers en bezoekers zo goed mogelijk op te lossen en daarmee tevens
een op de toekomst berekende parkeersituatie voor Ootmarsum te realiseren;
Dit onderzoek zodanig in te richten en vorm te geven dat er sprake zal zijn van
betrokkenheid en inbreng van inwoners en ondernemers én dat het gericht is op
maatschappelijk draagvlak;
De raad gaandeweg het onderzoek goed te informeren;
In dit onderzoek mee te nemen:
- de historische en juridische aspecten van de huidige parkeersituatie;
- de actualisering van de huidige regels aangaande de parkeervergunningen;
- de beschikbaarheid van voldoende parkeermogelijkheden voor bezoekers aan
Ootmarsum, passend bij de huidige en toekomstige toeristische functie van
Ootmarsum;

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie D66, F. Maathuis

