
 
 

Ootmarsum, 8 oktober 2018 

Onderwerp: T. Schulten e.o.  

 

Wij als D66 Dinkelland dienen volgende art. 35 vragen in: 

 

1. Dhr. T Schulten is aangrenzend aan de beeldentuin een aantal bouwkundige werkzaamheden aan 

het uitvoeren, deze staan zowel op de grens van de Vereniging Van Eigenaren (VVE) Kapelstraat, het 

vroegere Hotel de La Poste en zijn eigen beeldentuin. Wij zijn benieuwd of Dhr. T. Schulten voor al 

deze werkzaamheden een geldige bouwvergunning heeft aangevraagd, mocht het antwoord nee zijn 

is hierop gehandhaafd of wat zijn de beweegredenen van de Gemeente om niet te handhaven? 

2. Hebt u als Gemeente een bouwstop overwogen, en zo nee, wat  is hiervan de redenen? En wat 

heeft de Gemeente ondertussen gedaan richting de Dhr. T. Schulten. 

3. Bouwt de Dhr. T. Schulten op de grens van de VVE aan de Kapelstraat, is hier overeenstemming 

over met alle betrokkenen en zo nee, wat gaat u als Gemeente hier aan doen? Is het geoorloofd om 

op de grens van beide grondstukken een deur te plaatsen zonder in overleg te treden met de 

grondeigenaar? Was er voorheen al geen recht van overgang geregeld? Wij vragen dit omdat er al 

een poort zat tussen beide percelen. 

4. Is er subsidie vanuit de Gemeente/Provincie of landelijk aan Dhr. T. Schulten gegeven voor het 

aanleggen van de huidige beeldentuin. Wij verzoeken ons alle benodigde documenten te 

overhandigen die hierop betrekking hebben. 

 

5. Zoals bijna iedereen weet gaat de Dhr. T. Schulten wonen op de locatie van Hotel de La Poste, 

aangrenzend aan zijn beeldentuin, in hoeverre moet/gaat deze opengesteld worden/zijn aan het 

publiek? 

     

6. De Kapelstraat is ooit via diverse bestemmingsplannen door de Gemeente aangelegd zoals hij er 

nu bijligt. In hoeverre heeft de Gemeente de bestemmingsplannen zoals bij deze plannen gemaakt 

zijn uitgevoerd, men moet denken aan parkeerplekken, levendigheid ter bevordering voor de 

ondernemers in deze straat, het toegankelijk maken en bereikbaar maken en houden voor publiek en 

inwoners. Wat gaat u als Gemeente ondernemen om de Kapelstraat aantrekkelijk te maken voor het 

toerisme, de ondernemers. Op dit moment staan 2 van de 5 panden leeg.  Daarnaast willen wij graag 

weten in hoeverre de 14 parkeerplekken bestemd voor de aanwonenden in de Kapelstraat zijn 

gebleven? E.e.a. kan men terugvinden in het resume van het bestemmingsplan 

NL.IMRO.1774.OMSBPMUSEUMTS_0401 behorende bij de bouw van het museum. In het gehele plan 

wordt steeds gesproken over 24 parkeerplaatsen wat het probleem alleen maar verergerd.  

Wij willen graag weten welke stappen de Gemeente onderneemt om recht te doen aan 

bovengenoemd bestemmingsplan. 

7. In hoeverre moeten de ondernemers in de Kapelstraat BIZZ gelden betalen en in hoeverre worden 

ze meegenomen in allerlei activiteiten? Heeft de gemeente inzage in de BIZZ gelden  

8. Tijdens de verbouw van Hotel de La Poste is asbest vrijgekomen. In eerste instantie zou er een 

kleine hoeveelheid afgevoerd zijn. Dit is geruimd door medewerkers die onbeschermd dit hebben 

uitgevoerd. Tevens is hier een document van waarin blijkt dat er een kleine hoeveelheid is afgevoerd. 

Hoeveel is er in feite afgevoerd en hoeveel is in feite op papier vermeld. Daarnaast is er door een  



 
 

 

 

 

professioneel bedrijf bij de buurman de gehele tuin, dak, dakgoten asbestvrij gemaakt omdat hier 

delen van asbest zijn aangetroffen. In hoeverre is de Gemeente hiervan op de hoogte, kunt u ons 

rapporten c.q. analyses van overhandigen. Daarnaast willen wij graag weten of er gevaar is geweest 

voor de volksgezondheid voor alle omwonenden en medewerkers die op de bouwplaats hebben 

gewerkt. Hebt u of de aanvrager deze inwoners en medewerkers hierover bericht en zo nee, waarom 

niet? Vindt u als Gemeente dat u hierin tekort bent geschoten?  

9. Daarnaast zouden wij graag de exploitatieovereenkomst en het bestemmingsplan willen zien van 

Dhr. T.  Schulten, het bestemmingsplan van Hotel de La Poste in de nieuwe opzet, inclusief alle 

benodigde vergunningen en alle eventuele informatie over de beeldentuin.  

10. In de tuin van De La Poste is door Dhr. T. Schulten een waterput geslagen om grondwater te 

onttrekken, heeft men hier een vergunning voor aangevraagd? Kunt u ons deze laten zien? Hoeveel 

water is er gepeild? Hoe diep is deze put?  Daarnaast staat er een monumentale boom voor de 

omgeving. Kunt u garanderen dat door het onttrekken van het grondwater (een doorsnee boom 

gebruikt per dag al gauw 500-1000 liter water) deze boom niet over een paar jaar dood gaat door 

gebrek aan water?. Kunt u dit door deskundigen laten bevestigen? Kunt u verder bevestigen dat de 

Dhr. T. Schulten de boom in zijn huidige staat zal laten? 

 

Met vriendelijke groet. 

 

A.P.M. (Fons) Maathuis  

Fractievoorzitter D66 Dinkelland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


