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Geachte ondernemer, 

 

In de afgelopen week is een van onze ambassadeurs bij u geweest om te vragen of u het 

zinvol acht mee te werken aan een tweede formele stemming voor de BIZ. Velen van u 

hebben daarop volmondig ja gezegd. 

 

Hoe zat het ook alweer? 

In januari van dit jaar heeft u een stembiljet gekregen van de gemeente. Deze moest u zelf, 

binnen een aantal dagen terugsturen naar de gemeente. In totaal hebben 92 van u dat op tijd 

gedaan.Hiervan waren er 50 voor een nieuwe periode BIZ, 36 tegen en 7  stemmen zijn 

ongeldig verklaard. Daags na de stemming zijn er bij de gemeente nog eens 25 stembiljetten 

binnen gekomen: 22 voor, 2 tegen en 1 blanco. 

 

Resumerend betekent dat: 177 biljetten uitgegeven: 72 voor, 38 tegen, 8 ongeldige 

formulieren en 59 zijn überhaupt nooit ingeleverd.  Daarmee hebben in totaal 84 van u 

nooit de kans gehad hun stem te laten horen. 

 

Wat is er inmiddels gebeurd? 

Wij zijn daarna meteen in gesprek gegaan met Wethouder Brand van de Gemeente: het 

bestuur van de stichting BIZ Ootmarsum is van mening dat er gezien de grote hoeveelheid 

“voor” stemmers wel degelijk een draagvlak is voor de BIZ, daarnaast zijn wij van mening dat 

er onvoldoende tijd was om uw stem uit te brengen en dat er veel vertraging is geweest bij 

de post (post naar een antwoordnummer duurt gemiddeld 48 uur langer dan reguliere post!). 

Al met al was dit voor zowel de gemeente als ons reden genoeg om de mogelijkheid te 

onderzoeken of er een tweede draagvlakmeting mogelijk is. Inmiddels blijkt dat een tweede 

meting juridisch mogelijk is. Het bestuur van de Stichting BIZ Ootmarsum heeft dan ook al 

haar pijlen hierop gericht om dit samen met u te realiseren. 

 

Vandaar dat wij bij u aan de deur zijn geweest – ongeacht of u voor of tegen stemt- om u te 

vragen of u het zinvol acht nogmaals te stemmen over de BIZ. 

 

De gemeente is primair niet tegen een tweede draagvlakmeting, maar geeft op haar beurt 

aan dat zij niet alleen de belangen behartigd van de “voor” stemmers maar ook van “tegen” 

stemmers en verwacht derhalve actie van het BIZ bestuur. 
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Wat gaat er gebeuren? 

Zoals gezegd zijn wij bij u aan de deur geweest om uw medewerking te vragen voor deze 

tweede meting, velen hebben ja gezegd. Deze petitie wordt komende week aangeboden aan 

wethouder Brand. Daarnaast hebben wij als stichtingsbestuur een plan van aanpak 

opgesteld hoe wij verder willen gaan. Belangrijke speerpunten hierin zijn: blijven infomeren, 

blijven motiveren en blijven overtuigen. De kanalen die we hier primair voor gebruiken is 

deze nieuwsbrief, onze website (www.biz-ootmarsum.nl) en de facebookgroep 

“Ondernemers van Ootmarsum”, alsmede onze eigen facebookpagina. Daarnaast worden wij 

op de voet gevolgd door de pers. 

 

Tijdlijn 

Wij hopen van harte dat onze activiteiten en gesprekken met wethouder Brand hem hebben 

weten te overtuigen de optie van een tweede draagvlakmeting voor te leggen aan de 

gemeenteraad van Dinkelland. Indien daar het licht op groen gaat, hopen wij in de tweede 

helft van april een nieuwe draagvlak meting te kunnen doen. Begin mei verwachten wij dan 

de definitieve uitslag. Let wel: Ootmarsum krijgt een zelfstandige BIZ, zonder Denekamp. 

Een “jaar van bezinning” zoals men nu voorlegt in Denekamp, heeft onze voorkeur absoluut 

niet: Dit gaat ten koste van belangrijke initiatieven. (zie ook: TC Tubantia dd 18-3-2017) 

 

Ter herinnering: 

In Ootmarsum kent men sinds 1 januari 2012 een Bedrijven Investerings Zone, kortweg BIZ. 

Samengevat werkt het als volgt: Een BIZ is een uniek instrument waarbij een collectief van 

ondernemers/pand eigenaren samenwerkt om o.a. de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke 

kwaliteit en economische ontwikkeling een belangrijke impuls te geven. 

Om dit te kunnen doen stelt de stichting een meerjarenplan op (zie website): Dit is voor het 

stichtingsbestuur een leidraad voor de komen jaren. 

Per jaar verzamelt de stichting de diverse aanvragen en kijkt of deze passen binnen haar 

doelstellingen. Daarna stelt de stichting een mogelijke begroting op. Deze wordt ieder 

voorjaar voorgelegd in de vergadering van BIZ plichtingen. Na goedkeuring van de 

aanwezigen zal dat jaar gewerkt worden conform de goedgekeurde begroting. Aan het eind 

van het jaar wordt er door een erkent accountantskantoor een accountantsverklaring 

afgegeven.  

 

 

  

http://www.biz-ootmarsum.nl/


 
 

Postbus 91 – 7630 AB Ootmarsum – www.biz-ootmarsum.nl    

bestuur@biz-ootmarsum.nl - Kvk: 67923283 

 

 

 

Om de BIZ te kunnen behouden dient er iedere 5 jaar een draagvlakmeting plaats te vinden 

onder de BIZ plichtigen. De nieuwe BIZ periode zou kunnen lopen van 1 januari 2017 t/m 31 

december 2021. 

 

Het BIZ bestuur bestaat uit de volgende personen: 

Mw. Jos Bosch                           Voorzitter 

Mw. Gaby Oude Brunink              Penningmeester 

Dhr. Erik Zikken                          Secretaris 

Dhr. Hans de Maa                       Bestuurslid         (Kapelstraat) 

Dhr. Jaap Meerkerk                     Bestuurslid         (Horeca) 

Dhr. Hans Spaltman                    Bestuurslid         (Meijerij) 

Mw. Esmeralda Bijen                  Bestuurslid         (Commanderieplein) 

Dhr. Evertjan Zikken                    Bestuurslid         (Grotestraat) 

 

In de afgelopen 5 jaar hebben we een aantal voorzieningen in stand weten te houden: de 

fysieke afsluiting op zondag, de bloembakken rond de invalswegen, de sinterklaasintocht als 

mede de feestverlichting enzovoort. Daarnaast hebben we kunnen waken voor de 

continuïteit van Siepelmarkt en de Kunstmarkt. We hebben nieuwe initiatieven een kans 

gegeven: De Wandelvierdaagse, De Fashion Sunday, Koningsdag, de Kerst en Kunstmarkt 

is verder uitgebouwd en meest recentelijk Ootmarsum Schittert! 

 

Ook de komende jaren is er ruimte voor nieuwe initiatieven: immers stilstaan is 

achteruitgaan. Wij kunnen dit alleen doen als we er collectief en met zijn allen voor gaan. 

Alleen dan kunnen we er voor waken dat het Ootmarsum, het stadje dat ons zo lief is, zo 

enig en anders blijft! Bij nee zullen ook alle vrijwilligers die zich nu inspannen om mooie 

initiatieven tot stand te brengen afhaken, want niemand is bereid om per project of initiatief 

met de collectebus bij alle ondernemers te moeten aankloppen. 

 

De voordelen: 

* Een zelfstandige BIZ in Ootmarsum: geen verwantschap meer met Denekamp. 

* Iedere euro die binnenkomt wordt weer geïnvesteerd in Ootmarsum 

* Groot collectief: geen freeriders meer 

* Niemand wordt uitgesloten. Iedere niet-woning binnen de cirkel betaald mee. 

* Geen geleur aan de deur 

* Meer budget, dus meer ruimte voor initiatieven 

* De BIZ wetgeving ziet toe op transparantie en controle. 

 

Nadelen: 

* ook de nee stemmers betalen mee 

* WOZ als basis, ongeacht branche of belang bij BIZ. 
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Vrijstellingen 

Kan ik geen vrijstelling krijgen omdat… is een veel gehoord argument. Wij als bestuur 

hebben al uw suggesties te harte genomen en onderzocht. Dit hebben wij gedaan, 

alsmede de gemeente alsmede de diverse adviseurs. Allemaal zijn we tot de zelfde 

conclusie gekomen: Niet mogelijk. Er zijn amper duidelijke steekhoudende argumenten te 

vinden waarom de één wel vrij te stellen en de ander niet. 

Daarom betalen we allemaal: wel zo eerlijk. Daar staat tegenover: Iedereen kan een 

aanvraag indienen bij de BIZ! 

 

Ruimte voor contact 

Al onze bestuursleden staan u graag te woord over de BIZ, wat we doen, hoe we werken en 

wat we graag willen. Wij gaan graag het gesprek aan, voor of tegen de BIZ. De BIZ is echt in 

ieders belang. 

Iedere ondernemer, groot of klein, betrokken of niet is gebaat bij een bloeiende en bruisende 

stad. En de BIZ is daar het middel voor! Stuur ons een e-mail: bestuur@biz-ootmarsum.nl of 

loop bij een van onze bestuursleden binnen, de koffie staat gegarandeerd voor u klaar ;) 

Op onze website vindt u alle belangrijke documenten terug onder het kopje “download”. Ook 

kunt u hier nogmaals rustig teruglezen hoe het één en ander werkt. 

 

Wat vragen wij NU van u? 

Denkt u rustig na over de BIZ. Bespreek het met uw collega-ondernemers. Informeer elkaar 

en informeer ons als u vragen heeft! Heeft u het idee dat deze nieuwsbrief uw buren niet 

bereikt, laat ons dat weten. 

Nogmaals wij gaan er voor.. wij hopen u ook! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Erik Zikken 

Secretaris 

Stichting BIZ Ootmarsum. 
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