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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de schriftelijke vragen van de fractie Burgerbelangen 
Dinkelland met betrekking tot het verkeer in het centrum van Ootmarsum 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
 
1.     Wat is de reden van het College om niet het centrum van Ootmarsum af te sluiten voor al het 
toeristenverkeer? 
Om de ondernemers met de huidige Coronaregels de kans te geven te blijven ondernemen zijn in 
samenspraak met de ondernemers de genomen maatregelen getroffen. Deze maatregelen zijn op meerdere 
momenten geëvalueerd en aangepast. 
 
2.     Wat is de reden van het College om het gehele centrum van Ootmarsum niet af te sluiten voor al 
verkeer, mits er bestemmingsverkeer is, b.v. bevoorraden van de winkels? 
Wens van de ondernemers om het centrum voor bezoekers/klanten wel bereikbaar te houden. 
 
3.     Klopt het dat er maar 1 of 2 bedrijven zijn die in het centrum zitten bezwaar gemaakt hebben tegen een 
algehele afsluiting maar u dat bezwaar als College honoreert om toch het centrum open te houden? 
Zowel bij meer ondernemers als inwoners is er op aangedrongen om het centrum bereikbaar te houden. 
 
4.     Bent u zich als College wel bewust dat u verantwoordelijk gesteld kunt worden mochten er persoonlijke 
ongelukken gebeuren door b.v. een aanrijding tussen een kind/ouder t.o.v. elektrische fietsen, motoren laat 
staan auto’s? 
De eerste verantwoordelijkheid ligt altijd bij weggebruiker. Daarnaast blijft de algemene verantwoordelijkheid 
als wegbeheerder voor de gemeente bestaan. 
 
5.     Buiten het centrum geeft u verwijzingen aan voor parkeren, maar waarom noemt u dit “lang parkeren”? 
Dit impliceert dat alleen bezoekers die de hele dag in Ootmarsum zijn hier moeten parkeren en niet de 
kortparkeerders die na een bezoek weer verder gaan. 
De tijdelijke bebording is inmiddels vervangen door definitieve bebording met andere aanduiding. 

 



 
 
6         Er is al vaak gesproken over het feit dat er parkeerproblemen ontstaan tussen de bewoners van het 
centrum indien er veel toeristen zijn. Waarom neemt u niet eindelijk een finaal besluit om b.v. de Oostwal en 
Westwal af te sluiten voor al het verkeer m.u.v. de bewoners van deze straten. Dit zou de problematiek, die u 
ook al hebt ervaren als College, voor een groot deel verminderen. 
De verwachting is dat in het najaar met Ootmarsum in gesprek wordt gegaan om het totaalplan te bespreken 
m.b.t. het centrum, verkeer en toerisme, ondernemers en inwoners. 
 
7       Onze laatste vraag is: gaat u als College wel of niet het centrum, zeker in de zomermaanden afsluiten? 
Indien Ja, wanneer kunnen we dit verwachten? Indien Nee, kunt u met een gerust hart vertellen dat er geen 
ongelukken zullen gebeuren zoals er gisteren bijna was gebeurd? Een klein kind zit met haar ouders/opa en 
oma op het terras op de markt, rent de straat op en komt bijna in aanraking met een auto? 
Zie antwoord bij vraag 6. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


