
 
 
 
 
 
 
Onderwerp:  Schriftelijke vragen inzake bewegwijzering toeristische ondernemers 

Datum: 19 juni 2020 
 
 
Geacht college, 
 
Op grond van artikel 35 van het regelement van orde van de raad hebben wij de volgende vragen over 
de bewegwijzering voor toeristische ondernemers. 
 
Dinkelland is een gastvrije agrarisch toeristische gemeente waar het ontvangen van toeristen een 

belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid is voor diverse ondernemers. 

Verschillende ondernemers van zowel binnen als buiten de bebouwde kom hebben ons gevraagd of 

er mogelijkheden zijn om, de huidige bruine bordjes, bewegwijzering langs de gemeentelijke en 

provinciale wegen te behouden nu de Provincie Overijssel heeft aangegeven de bewegwijzering langs 

provinciale wegen te willen verminderen.  

Ook zijn er vragen over hoe en waar bewegwijzeringsborden aangevraagd kunnen worden en welke 
gemeentelijke voorwaarden gesteld worden om in aanmerking te komen voor plaatsing van deze 
borden. Dinkelland ontvangt veel toeristen. Een goede duidelijke bewegwijzering draagt bij dat deze 
toeristen bedrijven beter kunnen vinden. 
 
Eén van de uitgangspunten van het Beeldkwaliteitsplan is dat we de verrommeling van de omgeving 

door reclameborden tegen willen gaan. Op basis daarvan is het huidige beleid met de daar bijhorende 

bewegwijzering in het gebiedsprogramma Nationaal Landschap Noord Oost Twente vormgegeven. 

Om een eenduidig en helder beeld te verkrijgen van de situatie, alvorens het juiste vervolg te kunnen 

bepalen en te bezien of aanvullende maatregelen wenselijk zijn, stellen VVD en CDA gezamenlijk de 

volgende vragen aan het college: 

1. Heeft het college deze vragen van de Dinkellandse ondernemers ook ontvangen? Zo ja, wat is 

er tot op heden met deze vragen gedaan? 

2. Hoe en waar kunnen ondernemers een verzoek indienen om in aanmerking te komen voor 

bewegwijzering? 

3. Wat zijn de ervaringen van ondernemers die bewegwijzering hebben? In hoeverre is de 

huidige vorm van bewegwijzering effectief gebleken? 

4. De provincie Overijssel geeft aan bewegwijzering te willen verminderen. In 2017 heeft de 

provincie een verordening vastgesteld waarin een stop op bewegwijzering wordt vastgesteld.  

Kan het college zich in dit besluit vinden? Waarom wel, of waarom niet? 

5. Wat zijn de voor- en nadelen van het aanpassen van het huidige provinciaal 

bewegwijzeringsbeleid, in aansluiting op het Beeldkwaliteitsplan en de overeenkomst die in 

het kader van gebiedsprogramma Nationaal Landschap Noord Oost Twente met de provincie, 

de NOT-gemeenten en het waterschap gemaakt zijn? 

 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Joris Poffers      Arie Mentink 
Gemeenteraadslid namens de VVD   Gemeenteraadslid namens het CDA 
 


