
Schriftelijke vragen fractie Burgerbelangen Dinkelland d.d. 5 mei 2021 

 

Onderwerp: tijdelijke verruiming terrassen centrum Ootmarsum 

 

N.a.v. de brief d.d. 22-4-2021 die inwoners van Ootmarsum hebben ontvangen n.a.v. tijdelijke 

verruiming terrassen centrum vanwege Coronamaatregelen hebben wij volgende vragen: 

 

- Goed te horen van vele cafehouders dat ze tevreden zijn met de afspraken die er gemaakt 

  zijn met de Gemeente, geldt deze tevredenheid voor alle cafehouders in het centrum? 

  En met alle overige detailhandelzaken? 

 

- Er is besloten dat het centrum op zaterdag en zon- en feestdagen tussen 12.00-22.00 uur 

  afgesloten is voor motorisch verkeer. In onze ogen jammer dat dit niet voor de gehele week 

  geldt want de eerste dag dat de terrassen geopend waren bleek er weinig veranderd. Auto’s 

  reden op en aan tussen de mensen menigte. Waarom is er b.v. niet gekozen voor een verruiming 

  van de dagen wanneer het druk in het centrum is?  M.a.w. is het zonning en druk gewoon het 

  centrum afsluiten van verkeer. 

 

- De 25 meter Grotestraat, Oldenzaalzestraat tussen Westwal en Oostwal is nu gebombardeerd 

  tot eenrichtings verkeer. Wat is het nut van deze afsluiting? Door nog steeds toeristen de 

 mogelijkheid te geven door de Grotestraat de Oostwal in te rijden en zodoende ook de 

  mogelijkheid de Westwal in de rijden blijven er problemen hetzelfde voor de bewoners in het 

  centrum. Hoe gaat u dit probleem voor deze inwoners oplossen? 

 

- Wanneer worden er acties ondernomen voor: 

   a. parkeren buiten het centrum? 

   b. fietsenstalling (bewaakt of onbewaakt)? 

   c. parkeervergunninghouders? 

 

Met c. bedoelen wij het feit dat Weth. Brand in de vergaderingen heeft afgesproken dat alle 

mensen die nu nog in het bezit zijn van parkeervergunningshoudersplekken (45 stuks in totaal)  

deze plekken ook beschikbaar worden gesteld aan alle andere bewoners van de binnenstad van 

Ootmarsum. 

(Oostwal – Westwal) is hier de scheiding. Navraag bleek bij de Hr. Brand dat inwoners die zelf 

moesten aanvragen. 

 

Dit hebben een aantal inwoners geprobeerd maar bij de afdeling die e.e.a. behartigd wist men een 

week na de vergadering van niets. Men zou navraag doen en een terugmelding geven maar tot 

op heden hebben deze mensen niets gehoord van de Gemeente. Kan de Gemeente aangeven 

wanneer e.e.a. in werking wordt gezet? Wij mogen veronderstellen dat dit voor de komende 

zomervakantie is? Misschien een advies. Bij de Gemeente zijn alle bewoners van die in de 

binnenstad van Ootmarsum bekend. Stuur deze mensen een brief met de vraag of men  

gebruik wil maken van een parkeervergunninghoudersplek. Een aantal bewoners hebben buiten 

deze ring ook ruimtes gehuurd in parkeergarages. Zou u als Gemeente daartoe bereid zijn? 

 

In afwachting van uw antwoorden verblijven wij met vriendelijke groet. 

 

Fons Maathuis 

Burgerbelangen DInkelland 

 


