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Geachte ondernemers, 

  

Zoals u in de media heeft kunnen volgen, heeft het college ons verzoek voor een tweede 

draagvlakmeting ter harte genomen. Goed nieuws voor iedereen. In deze nieuwsbrief willen wij u 

graag vertellen hoe de procedure verder gaat verlopen. 

  

In de komende 1,5 week treffen zowel de gemeente als de stichting BIZ Ootmarsum de nodige 

voorbereidingen om een draagvlakmeting te kunnen houden. 

  

De meting gaat gehouden worden van 18 april tot en met 9 mei aanstaande. 

 Op 19 april is er een extra informatieavond bij Hotel Van der Maas van 20:00 tot 22:00 uur. 

  

Hoe gaat het in z'n werk: 

Vanaf 18 april gaan onze ambassadeurs de straat op. Zij komen persoonlijk bij u langs om het 

stembiljet bij u te overhandigen. Deze zit in een duidelijk herkenbare enveloppe van de stichting BIZ 

Ootmarsum. Voor een snelle en correcte verloop van de stemming nemen onze ambassadeurs uw 

biljet in de bijgeleverde gesloten antwoordenveloppe weer mee retour. Let wel: er zijn ca 180 

enveloppen welke bezorgd moeten worden. Hiervoor hebben wij een aantal dagen de tijd nodig. 

  

Niet thuis? 

Onze ambassadeurs zijn, net als u ook ondernemers! Wij zullen altijd meerdere pogingen doen om het 

formulier persoonlijk bij u af te leveren. Mocht het toch zo zijn dat wij elkaar kruizen, dan laten wij de 

enveloppe bij u achter. U moet dan zelf de retourenveloppe deponeren in de stembus. Deze 

(verzegelde) stembus vindt u bij Hotel Van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum. Openingstijden: 

dagelijks van 8:00 tot ten minste 22:00 uur. Na 9 mei is er geen mogelijkheid meer om uw biljet in te 

leveren. 

  

Correspondentieadres buiten Ootmarsum: 

Een aantal van u heeft een correspondentieadres dat buiten Ootmarsum ligt. In dat geval wordt uw 

biljet per post verstuurd. U treft dan ook een geadresseerde retourenveloppe aan. Wilt u er dan voor 

zorgen dat u deze tijdig retour stuurt per post? Biljetten die na 9 mei worden ontvangen worden bij 

voorbaat ongeldig verklaard. 
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WOZ 

Als basis voor de BIZ geldt de WOZ administratie van de gemeente. Mocht er in administratieve zin 

iets niet kloppen, moet u hiervoor contact opnemen met de Gemeente Dinkelland. De stichting BIZ 

Ootmarsum heeft hier geen inzage in. En kan eventuele wijzigingen niet doorvoeren. U bent hier zelf 

verantwoordelijk voor. 

  

Informatieavond 

Op 19 april organiseert de stichting BIZ Ootmarsum nogmaals een informatieavond. Deze wordt 

gehouden bij Hotel van der Maas, Grotestraat 7 te Ootmarsum, van 20:00 - 22:00 uur. Hier kunt u 

terecht met al uw vragen over de BIZ ook zullen een aantal initiatiefnemers vertellen waarom de BIZ 

van belang is. Wij stellen u aanwezigheid hierbij zeker op prijs. 

  

Termijn 

Wij begrijpen als u zegt: het gaat allemaal weer erg snel. Wij zijn van mening dat in de afgelopen 

maanden de belangen van de BIZ voor iedereen duidelijk zijn geworden en dat er op dit moment een 

groot aantal initiatieven in de go / no go fase zijn aanbeland. Langer wachten is ons inziens niet 

wenselijk. 

  

Tot slot 

Leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling zijn de kernwoorden achter 

de BIZ wetgeving in Nederland. Met deze kernwaarden kunnen we er met z'n allen voor zorgen dat 

Ootmarsum een bruisend stadje blijft. Iets waar iedereen in welke branche dan ook bij gebaat is en 

blijft. Laten we er met z'n allen een nog mooier en bruisender stadje van maken! 

Wij rekenen op uw ja stem! 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Erik Zikken 

Secretaris 

Stichting BIZ Ootmarsum 

bestuur@biz-Ootmarsum.nl 

 


