
Betreft: Schriftelijke vragen

Onderwerp: Aldi Denekamp

Geacht college,

Midden in Denekamp gaat de Aldi een supermarkt bouwen waar voldoende mogelijkheden zijn om 

boven deze winkel appartementen te realiseren. Een plek in het hartje van Denekamp waar we straks

jaren tegen aan zullen kijken en zoals het er nu naar uitziet, zonder appartementen.

Vandaag lezen we in de krant dat de Aldi Tubbergen zich gaat vestigen in de voormalige sporthal. Tot 

onze grote verbazing lazen we ook dat er boven de winkel appartementen gerealiseerd gaan worden 

voor starters. Wij vinden het een bijzondere gang van zaken dat er in Tubbergen wel en in Dinkelland 

geen appartementen voor starters mogelijk zijn boven de Aldi. Dit terwijl Noaberkracht een 

gezamenlijke organisatie is van de twee gemeenten en het om hetzelfde bedrijf gaat. Dit roept bij 

ons de volgende vragen op:

1. Eerder gaf de wethouder aan dat de Aldi geen appartementen boven de winkels wil en dat 

dit beleid van de Aldi is. Waarom wordt er bij de Aldi in Tubbergen van dit beleid afgeweken?

2. Als het beleid van de Aldi is gewijzigd, welke mogelijkheden zou dit voor starters in 

Dinkelland kunnen opleveren?

3. Wat heeft de wethouder gedaan om de Aldi tot bouw van de appartementen boven de Aldi 

Denekamp te bewegen en is dit voldoende benut?

4. Gaat de wethouder opnieuw in gesprek met de Aldi om alsnog appartementen boven de 

winkel te realiseren en waarom wel of niet. 

5. Wat is de mate van voortgang van de procedure om te komen tot de nodige vergunningen in 

het kader van de toegepaste coördinatieregeling?

6. Is de wethouder bereid om de voortgang op te schorten in de tijd dat hij nodig heeft voor de 

beantwoording van de nu gestelde vragen? Zo nee, waarom niet?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie Lokaal Dinkelland

Patrick Schiphorst


