
 

 

 

Schriftelijke vragen fractie D66 grondruil AH-Lidl Ootmarsum 

 
 

- Er heeft tussen de AH/Lidl – Ootmarsum, Moerbekkenkamp en de Gemeente een grondruil 

plaatsgevonden voor de achterzijde (Moerbekkenkamp) van de AH/Lidl. Is deze al bekrachtigd door 
een notaris, zo niet, wanneer gaat dit  plaatsvinden? En hoeveel M2 bevat deze grondruil? 

Wanneer is de definitieve grondruil geregeld? 
 

- Voor de AH liggen parkeerplekken (verplicht aanleggen, naast de ondergrondse parkeergarage)  

Deze worden zowel door de weeks als op zondag door veel toeristen gebruikt. Zoveel zelfs dat klanten 
van de AH de auto niet kwijtkunnen en veelvuldig veel moeten lopen om hun boodschappen bij hun 

auto te krijgen. Dit is voor de eigenaar van AH geen wenselijke situatie. Hoe gaat de Gemeente dit 
oplossen? 40 parkeerplekken alleen voor klanten van de AH gebruiken? Welke definitieve afspraken 

zijn hiervoor gemaakt in het verleden? 
 

- De Denekamperstraat is opnieuw ingericht en is een visitekaartje voor de entree naar het centrum 

van Ootmarsum. Maar wij kregen vragen over de diverse kleuren die gebruikt zijn. Een gedeelte van 
het fietspad is grijs, de andere rood en dat schept verwarring. Is dit met een bepaalde reden 

gebeurd? Wordt dit na de bouwvakantie nog van een eenduidige kleur voorzien? 
Daarnaast is de weg versmald  door aan beide zijden parkeerplaatsen te creëren voor de 

bezoekers/inwoners aan de Denekamperstraat. Maar op dit moment rijdt al het grote 

vrachtverkeer voor aanvoer naar de Meijerij juist door over de Denekamperstraat. In onze ogen 
een onwenselijke situatie juist hierdoor krijg je alleen maar gevaarlijke situaties. Onze vraag is 

in hoeverre de Gemeente in gesprek is met de Provincie om vrachtauto’s vanaf de Rondweg de 
aanvoer van producten naar de Meijerij te laten verzorgen? In hoeverre heeft de Gemeente met 

de aanliggende supermarkten afspraken hieromtrent gemaakt? 
De sluis die nu provisorisch is aangelegd blijft die zo liggen of wordt die nog op een andere manier 

ingericht?  

 


