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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 CDA, met betrekking tot 
"parkeerdruk Ootmarsum". 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
In hoeverre en op welke wijze worden inwoners en belanghebbenden betrokken bij de evaluatie van de 
uitbreiding van de terrassen en parkeermogelijkheden in Ootmarsum? 
 
Antwoord: 
Voor Ootmarsum werken wij toe naar een plan waarin ook de parkeerproblematiek en de uitbreiding van 
terrassen onze aandacht heeft. Bij dit plan zijn aspecten voor de korte en de lange(re) termijn aan de orde. 
De korte termijn richt zich vooral op aspecten als parkeren en terrassen, zodat er in aanloop naar het 
‘seizoen’ 2021 passende oplossingen zijn. We willen zo spoedig mogelijk met diverse belanghebbenden 
(waaronder inwoners) om tafel gaan over onder andere parkeren en terrassen. We zijn hierin evenwel 
afhankelijk van de geldende maatregelen rondom bijeenkomsten in verband met Corona. 
Wij zijn voornemens om het plan m.b.t. lange(re) termijn zoveel mogelijk participatief tot stand te laten 
komen. Dat betekent dat wij de mening van inwoners en belanghebbenden graag een plek geven in de 
koers die wij samen met Ootmarsum inzetten. 
 
Vraag 2: 
Worden de resultaten van de evaluatie meegenomen bij het opstellen van het totaalplan Ootmarsum? 
 
Antwoord: 
Zie antwoord onder 1. 
 
Vraag 3: 
Is het college bereid in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden bij de totstandkoming van het 
Totaalplan Ootmarsum? 
Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo nee, waarom niet? 

 



 
Antwoord: 
Wij zijn van plan om het plan Ootmarsum participatief tot stand te laten komen. Bij dit plan zijn aspecten voor 
de korte en de lange(re) termijn aan de orde. We gaan in november 2020 met diverse belanghebbenden 
(waaronder inwoners) om tafel over onder andere parkeren en terrassen. 
Wat betreft de lange(re) termijn geven wij aan welke opgaven wij voor Ootmarsum zien en willen daarover 
het gesprek aangaan om vervolgens in verschillende groepen en sessies een nadere uitwerking te doen. Wij 
vragen hierbij om de inzichten van inwoners en belanghebbenden. Wij verwachten dat er in dit proces een 
gezamenlijke visie ontstaat, waarbij belangen van groepen onderling duidelijk worden om tot oplossingen te 
komen. 
 
Vraag 4: 
Is het college bereid om toezicht op de huidige parkeersituatie in Ootmarsum te intensiveren, en waar nodig 
te handhaven? 
 
Antwoord: 
De inzet op toezicht en handhaving is altijd afhankelijk van capaciteit en prioriteit. Zeker gelet op de huidige 
situatie (Corona prioritering) heeft het toezicht op parkeren geen directe prioriteit. Steekproefsgewijs worden 
er wel controles uitgevoerd. In het plan Ootmarsum geven wij echter de voorkeur aan een structurelere 
oplossing, waarbij toezicht en handhaving niet aan de orde hoeven te zijn. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
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 


