
 
 
Gemeente Oldenzaal 
Aan het college van B&W 
Ganzenmarkt 1 
7571 CD Oldenzaal 
 
Betreft: Ontwikkelingen Loweg – Oude Ootmarsumsestraat 
 
Oldenzaal, 5 februari 2023 
   
Geacht college, 
 
Op dinsdag 31 januari heeft uw college besloten het bestemmingsplan Loweg - Oude 
Ootmarsumsestraat ter visie te leggen. Exact een jaar eerder had gemeenteraad het benodigde 
krediet beschikbaar gesteld. 
 
WG Oldenzaal juicht deze ontwikkeling van harte toe. En dat zal ongetwijfeld ook gelden voor de 
aanwonenden. Tegelijkertijd vindt er in hetzelfde gebied sinds mei 2022 nog steeds een heel 
vervelende discussie plaats over het traject van de wandelroute van de voormalige tramweg. 
 
Naar aanleiding van vragen die wij hierover hebben gesteld werd ons in mei gemeld dat 
Routenetwerken er al actie op had gezet. Helaas moeten wij, maar ook de TC Tubantia in een 
artikel van 27 januari jongstleden, constateren dat gesprekken op dit moment nog geen resultaat 
hebben opgeleverd. Dat is bijzonder spijtig aangezien deze wandelroute een fantastische 
wandelverbinding vormt tussen Oldenzaal en Denekamp waarbij het historisch karakter en belang 
van de voormalige tramweg werkelijk beleefd wordt.  
 
In de afgelopen maanden hebben enthousiaste wandelaars regelmatig een eigen “soort van 
trapje” gecreëerd, maar dat wordt uiteindelijk vakkundig weer verwijderd. 
 
In relatie tot beide thema’s hebben wij voor het college dan ook de volgende vragen: 

1. Hoe staat het met de gesprekken met de landeigenaar? 
2. Welke stappen denkt het college te zetten om er voor te zorgen dat er een oplossing 

komt? 
3. Kan de gemeenteraad een rol spelen? 
4. Ziet het college bij de invulling van het bestemmingsplan Loweg-Oude 

Ootmarsumsestraat kansen om de wandelroute door te trekken? Een klein strookje van 
het weiland naast het perceel van huisnummer 2 zou betekenen dat we weer een paar 
honderd meter wandelroute zouden kunnen toevoegen. 

 
 
Vriendelijke groeten,  
namens de fractie van WG Oldenzaal, 
 
Henk Winkelhuis 
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1. Tekening bestemmingsplan 
2. Artikel TC Tubantia 10 mei 2022 
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5. Foto behorende bij 4 
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