
 
  
  

Vragenformulier voor raadsleden  

  

Toelichting  

U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:  

- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie  

-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder  

-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 

beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl  

  

Aan de griffie,   

  

Naam raadslid        :       Jerry Stoker 

Fractie                      :       PAC 

Datum                      :       8 oktober 2018 

Onderwerp              :       Bentheimer poort 

Portefeuillehouder  :    J. Huizing 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

beleidsmatige vraag t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.      

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

 Vraag ten behoeve van verduidelijking 

  

N.a.v. een krantenartikel inzake het blootleggen restanten Bentheimer Poort. 

 

De wethouder heeft aangegeven dat hij het liefst ook de restanten van de poort die thans zijn 

blootgelegd zichtbaar zou willen houden. Tegelijkertijd geeft u aan dit niet zal gebeuren. 

1. Kunt u aangeven of u serieus onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheid de 

restanten van de Bentheimer poort blijvend zichtbaar te houden? 

 

Antwoord 

Zeker gaan we onderzoek doen naar de mogelijkheden, die de gevonden restanten 

van de Bentheimerpoort bieden. In het nieuwsbericht is vermeld dat de wens bestaat 

om met ontwikkelaar het gesprek aan te gaan over mogelijkheden waarop de resten 

van de Bentheimerpoort geïntegreerd kunnen worden in de ontwikkeling van de 

gronden aan de kop van de Bentheimerstraat. Inmiddels heeft reeds ambtelijk contact 

  

  

  

  

mailto:griffie@coevorden.nl


plaats gevonden met ontwikkelaar Poort van Coevorden B.V. over het maken van een 

afspraak. De afspraak zal zo snel mogelijk plaats vinden. Uitgangspunt in deze 

gesprekken is  het behouden en zichtbaar maken op locatie van de Bentheimerpoort. 

Op dit moment is er nog geen onderzoek verricht naar de mogelijk heden om de poort 

zichtbaar te houden.  

 

2. Kunt u aangeven op welke wijze en tegen welke kosten dit eventueel te realiseren 

valt. 

Antwoord 

Onderzoek naar de wijze waarop de resten van de Bentheimerpoort onderdeel kunnen 

worden van de ontwikkeling van gronden aan de kop van de Bentheimerstraat heeft 

nog niet plaats gevonden. Eventuele kosten zijn daarom nog niet in beeld te brengen.   

 

3. Heeft u overleg gehad met de grondeigenaren om dit te realiseren? 

Antwoord 

Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1. 

 

4. Zo ja, wat was de uitkomst van dit gesprek? 

Antwoord 

Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1. 

 

5. Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 

Verwezen wordt naar de beantwoording van vraag 1. 

 

6. Kunt u aangeven welke wijze u anderszins het bestaan van de Bentheimer poort wilt 

accentueren? 

Antwoord 

Verwezen wordt naar de beantwoording van de vragen 1 en 2. 

 

7. Kunt u aangeven of dit al concreet is onderzocht? 

Antwoord 

Verwezen wordt naar de beantwoording van de vragen 1 en 2. 

 

8. Kunt u aangeven op welke termijn u met een voorstel komt? 

Antwoord 
We gaan zo snel mogelijk in overleg met de ontwikkelaar(s). Verwachting is dat in eerste 

kwartaal 2019 helderheid gegeven kan worden over de wijze waarop de Bentheimerpoort 

plaats kan krijgen in de ontwikkeling van de percelen aan de Kop van de Bentheimerstraat.  

 

  

       

 


