Dank u voorzitter
Mijn naam is Wilco Lindeboom, aanwonende van de Westerhof.
Geachte leden van de raad, college en publiek.
Fijn dat wij mogen inspreken en ik doe dat namens bewoners rond de
Westerhof.
Zoals u misschien al hebt vernomen uit de krant en sociale media heeft de
Westerhof in de strijd om de Groenste straat van Overijssel de eerste prijs
gewonnen in de categorie Biodiversiteit. Een prijs van maar liefst 20.000 euro.
Er waren drie categorieën en naast Biodiversiteit ook Kindvriendelijkheid en
Klimaatbestendigheid.
De commissie van de Westerhof, bestaande uit zeer enthousiaste mensen,
hebben ook voor de andere categorieën prachtige plannen ingediend.
Zeker ook heel duurzaam en kindvriendelijk. Kortom we zijn voor een integraal
plan gegaan. Een en ander ook in samenspraak met Groen Gebogen.
Dat deze prestatie een vervolg zal krijgen en tot uitvoering moet komen is
mede afhankelijk van u allen.
Een bezoek van uw vorige wethouder dhr. Agricola en een ambtenaar aan ons
plein was het begin om tot een renovatie van het gehele plein te komen.
Ter info: rond het plein de Westerhof zijn 34 woningen gesitueerd . De wijk, en
daarmee ook dit plein, is nu ruim 40 jaar oud.
Na het bezoek is een bewonerscommissie van 7 personen (Westerhofcie)
samengesteld. Er is een enquête uitgezet onder alle aanwonenden van het
plein.
Over een aantal thema’s werd de bewoners naar hun mening gevraagd, zoals
bestrating, parkeren, groenvoorziening, verlichting, wateroverlast en
kindvriendelijkheid.

Enkele conclusies van de resultaten van de enquête:

• Bestrating opnieuw aanbrengen met grotendeels hetzelfde materiaal
(duurzaam).

• Speelse inrichting van het terrein (auto is te gast, (kindvriendelijkheid).
• Herinrichten en uitbreiden van het groen, (meer infiltratie regenwater)
• Aanbrengen van meer groen met grotere variatie, (biodiversiteit)
• Afwatering verbeteren en hiermee opheffen wateroverlast,
(klimaatbestendigheid)
De Westerhofcie presenteerde de resultaten van de enquête tijdens een
bewonersavond op het gemeentehuis. Hierbij waren de wethouder en twee
ambtenaren van de gemeente Dalfsen aanwezig.
De resultaten van de enquête zijn gedeeld en groepjes bewoners maakten op
een kaart schetsen van de herinrichting.
Hieruit is door de Westerhofcie een voorlopig schetsplan opgesteld dat onlangs
is gepresenteerd op een inloopmoment op het plein. Er was veel belangstelling
voor de informatie en de reacties waren grotendeels positief.
Straatwerk is zeer dringend aan vernieuwing toe en het liefst willen wij dan
gelijktijdig regenwater afkoppelen en via een waterspeeltuin bij de zandbak
overtollig water laten wegstromen in de Wadi aan de Geert Grotestraat.
Zeer duurzaam en een mooie mogelijkheid om onze kinderen te laten spelen
met water dat anders in het riool verdwijnt.
Deze maatregel past ook in het gemeentelijk beleid om zoveel mogelijk
regenwater te laten infiltreren in de ondergrond. Ook heeft de gemeente
onlangs besloten zich aan te sluiten bij de landelijke publiekcampagne van de
stichting Steenbreek.
We zijn dus uw hulp nodig voor verdere plannen maar ook zeker op financieel
gebied. De eerste 20.000 euro reeds zijn binnen, en voor het afkoppelen van
regenwater zijn ook kansrijke subsidie mogelijkheden. Daarvoor is ook al
informatie bij het waterschap ingewonnen.
Wellicht zijn er nog andere subsidiemogelijkheden. Dit moet nader onderzocht
worden.

Graag zien wij natuurlijk het hele project gerealiseerd en zullen ook de nodige
hand en spandiensten kunnen bijdragen.
Onze vragen zijn:
Wat kan de gemeente oppakken qua straatwerk en afkoppelen van
regenwater.
Welke subsidies zijn er nog meer te verkrijgen.
Met andere woorden hoe en waarmee kunt u ons verder helpen.
Wij hebben ons best gedaan om dit te realiseren op papier en reeds een
gedeelte van de financiering binnen gehaald.
Wij hopen dat u als raad en college ons verder helpt de Westerhof Groener,
Duurzamer en Kindvriendelijker te maken.
En graag willen we onze plannen verder toelichten.
Dank u voor uw aandacht.

