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Aan: Alle BIZ Plichtigen   

 

Datum:  woensdag 22 februari 2017 

Betreft:  Situatie BIZ Ootmarsum   

 

Geachte ondernemer,  

 

Afgelopen dinsdag werd de uitslag bekend van de formele draagvlakmeting voor een tweede BIZ 

periode in Ootmarsum. Er zijn 177 stembiljetten uitgegeven. 50 stemmers hebben “ja” gekozen, 36 

stemmers hebben “nee” gekozen, 7 stemmers  hebben het biljet verkeerd (dan wel onvolledig) in 

gevuld en 84 van u hebben het biljet niet of te laat ingeleverd.  

Hierdoor is er op dit moment geen (financieel) draagvlak voor de diverse 

initiatieven in Ootmarsum. 

Dit heeft tot directe gevolgen dat a.s. zondag de binnenstad niet meer kan worden afgesloten voor 

gemotoriseerd verkeer. Daarnaast zijn o.a. de bloembakken, de Sinterklaasintocht en de 

feestverlichting in december a.s. onzeker geworden. Tevens zullen de organisatoren van bijvoorbeeld 

Fashion Sunday, de Siepelmarkt, Kunst in Ootmarsum en Kerst en Kunst opzoek moeten naar eigen 

financiële middelen. Wij kunnen niet garanderen dat deze evenementen hun doorgang zullen vinden. 

De genoemde evenementen trekken per editie/dag minimaal 10.000 bezoekers naar Ootmarsum. 

Zowel het bestuur van de Stichting BIZ Ootmarsum als het bestuur van de Ondernemers Federatie 

Ootmarsum benadrukt dat het op dit moment onvoldoende financiële reserves in kas heeft om enige 

activiteiten te voorzien van een bijdrage.  

Beide besturen beraadslagen zich op dit moment over de ontstane situatie en hebben komende 

week een onderhoud met wethouder Brand. Eerlijk is eerlijk: de situatie ziet er somber uit. 

In het verleden kende Ootmarsum de G.O.V.O en later de SEBO als voorloper van de BIZ. Het 

lidmaatschap hiervan was vrijwillig. Behalve de toezeggingen waren de vrijwilligers ook 

verantwoordelijk voor het innen van de toegezegde bijdrage. Daarnaast kregen deze organisaties ook 

nog “geoormerkte” subsidies van de Gemeente Dinkelland. Met name die laatste inkomstenbron is 

heden ten dage compleet opgedroogd . Nieuwe subsidies voor evenementen zijn op dit moment niet 

te verwachten, dan wel zeer schaars. De BIZ kende een jaarlijkse begroting van ca € 70.000,00. Zowel 

het bestuur van de Stichting BIZ als de Ondernemers Federatie Ootmarsum is van  mening dat het 

niet verstandig is een vrijwilligersorganisatie de zorg voor deze inkomsten hoofdelijk te laten dragen.  
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De diverse organisaties zijn op dit moment ingelicht over deze zeer zorgelijke situatie. Een aantal 

betrokken vrijwilligers heeft reeds aangegeven indien zij zelf voor hun inkomsten moeten zorgen dat 

zij niet langer deel uit willen maken van hun bestuur. Met andere woorden: indien ze langs de deur 

moeten leuren, zij dit niet gaan doen. Hiermee bestaat de kans dat er dus initiatieven verdwijnen uit 

Ootmarsum! 

Zowel het bestuur van BIZ als de OFO zijn van mening dat zij u zo snel mogelijk moesten informeren 

omtrent de gevolgen van deze beslissing. Naar aanleiding van het gesprek met wethouder Brand 

over eventuele mogelijkheden nemen beide besturen hun verdere positie in.  

Een aantal evenementen welke op de korte termijn worden georganiseerd zullen eerdaags bij u op 

de stoep staan voor fondsenwerving. Houdt er rekening mee dat dit altijd een vrijwillige taak is van 

deze persoon, naast zijn of haar eigen drukke bestaan. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Erik Zikken  

Secretaris  

Stichting BIZ Ootmarsum 

Ondernemers Federatie Ootmarsum 

PS: Meer informatie over de BIZ vindt u op: www.biz-ootmarsum.nl 
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