
 
 
 
 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen inzake parkeerdruk Ootmarsum 

Datum: 1 oktober 2020 
 
 
Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de parkeerdruk in Ootmarsum. 
 
Ootmarsum is als toeristenstad erg populair. Vanwege het coronavirus zijn de terrassen van 

horecaondernemers tijdelijk uitgebreid en zijn er in de binnenstad alternatieve parkeerlocaties 

aangewezen, zoals op het Kerkplein. Deze ontwikkeling en de drukte die dit met zich meebrengt kent 

een keerzijde. 

Veel toeristen, inwoners en ondernemers parkeren auto’s en fietsen in het centrum. Hierdoor ontstaat 

er overlast en irritatie tussen verschillende partijen. Met ondernemers en het Stadsberaad is 

afgesproken dat de tijdelijke uitbreiding van terrassen op 1 november afloopt en dat er een evaluatie 

zal plaatsvinden. Daarnaast is het college bezig met een totaalplan Ootmarsum waarin onder andere 

toerisme, parkeren en terrassen wordt geregeld. De CDA-fractie heeft in augustus 2019 al gepleit voor 

een fietsenstalling om overlast tegen te gaan. 

De CDA-fractie vindt dat de evaluatie moet plaatsvinden met alle belanghebbenden en betrokkenen, 

waaronder de inwoners van Ootmarsum. Daarnaast kunnen de resultaten input zijn voor het totaalplan 

Ootmarsum. Bij de totstandkoming van dit totaalplan moeten inwoners en belanghebbenden worden 

betrokken. 

De CDA-fractie heeft de volgende vragen aan het college: 

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? 
 

2. Worden de resultaten van de evaluatie meegenomen bij het opstellen van het totaalplan 
Ootmarsum? 
 

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? 

 
4. Is het college bereid om toezicht op de huidige parkeersituatie in Ootmarsum te intensiveren, en 

waar nodig te handhaven? 
 

 

 
Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Erik Hemmer 
Gemeenteraadslid namens het CDA 


