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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD, met betrekking tot de 
mogelijkheid van verlenging terrasuitbreidingen gemeente Dinkelland. 
 
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. 
 
Vraag 1:    
Wat vindt het College van de terrasuitbreidingen in de verschillende kernen van Dinkelland? 
Antwoord 1: 
Het college ziet dat het als tijdelijke maatregel een bijdrage levert aan mogelijkheden voor de horeca om te 
voldoen aan de corona-maatregelen. Het college is echter van mening dat een bredere afweging nodig is. 
Aangezien dit najaar in de kern Ootmarsum wordt gestart met het “Totaalplan Ootmarsum” wil het college dit 
vraagstuk meenemen in dat traject. 
 
Vraag 2:    
Zijn er klachten/opmerkingen/suggesties vanuit ondernemend Dinkelland of vanuit de inwoners 
terechtgekomen bij het College inzake de uitbreiding op gemeentegrond? Zo ja, welke strekking hadden 
deze? 
Antwoord 2: 
De geluiden die wij horen zijn tweeledig. Er zijn ondernemers die meer mogelijkheden voor terrassen 
ondersteunen omdat gesteld wordt dat het bijdraagt aan gezelligheid en sfeer. Vanuit toerisme en recreatie 
komen ook positieve reacties over de uitbreiding. 
Daarnaast zijn er ook signalen dat mensen het onveilig vinden op plekken waar men met de auto langs 
terrassen kan rijden. Ook hebben in de kern Ootmarsum meerdere inwoners van het centrum aangegeven 
het als zeer hinderlijk te ervaren dat ze niet op een normale manier bij hun woning kunnen komen met de 
auto. Tevens wordt hinder ervaren van de vele fietsen ‘voor hun deur’. 
Voor zover bekend zijn de ondernemers in de andere kernen / buitengebied van Dinkelland tevreden over de 
mogelijkheden die er tijdelijk zijn geboden. Van inwoners hebben we hierover geen signalen ontvangen. 
 
  

 



Vraag 3:    
Wat vindt het College van het voorstel van de VVD om het huidige terrassenbeleid ook na de Coronacrisis te 
blijven uitvoeren? 
Antwoord 3: 
Zie reactie onder 1. 
 
Vraag 4:    
Zijn er ook andere ondernemers bij het College bekend, die hebben aangegeven hun waren meer uit te 
willen stallen op gemeentegrond? Zo nee, kunnen deze ondernemers zich melden bij de gemeente? 
Antwoord 4: 
Er zijn geen verzoeken van ondernemers bekend. In aanloop naar 1 juni, waarop een versoepeling van de 
Corona-maatregelen inging, heeft de gemeente Dinkelland een aanvraagformulier opengesteld om 
dergelijke verzoeken aan de gemeente te doen. Dit is bovendien gecommuniceerd in de nieuwsbrief voor 
ondernemers, in de Dinkellandvisie en via sociale media. 
 
Vraag 5:    
Is het College bereid om samen met aanwonenden en ondernemers gesprekken te voeren over wat wel en 
niet mogelijk is? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord 5: 
Zie reactie onder 1. Als onderdeel van het “Totaalplan Ootmarsum” willen wij dit thema agenderen. Daar 
hoort bij dat het gesprek daarover wordt gefaciliteerd. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
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 
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