Geachte college van B&W en gemeenteraad,
Als bestuur van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen vinden wij het belangrijk u te informeren over de opbrengst van de
wensboom, waarmee wij in december op de kerstmarkt hebben gestaan. Het doel van deze actie was bezoekers
gelegenheid te geven hun wensen en opmerkingen te uiten en zo te inventariseren wat er zoal leeft in Dalfsen.
Wellicht hebt u op Dalfsennet of in de Dalfser Courant al gelezen dat deze actie zo’n 90 opmerkingen heeft
opgeleverd. Om u een beeld te geven van de opbrengst van onze actie volgt hier een korte samenvatting:
In de twee dagen dat wij op de kerstmarkt hebben gestaan hebben wij vele mensen gesproken. Wat opviel was
dat mensen doorgaans even moesten nadenken voor zij een wens konden formuleren. Men is over het algemeen
heel tevreden over Dalfsen als leefomgeving. Ook bezoekers van buiten Dalfsen waren positief. Een prachtige
omgeving, gemoedelijke sfeer en een gezellige dorpskern werden daarbij genoemd.
De complimenten over de hartelijkheid van de Dalfsenaar en tevredenheid over het gemeentebestuur willen wij u
ook niet onthouden!
De mensen die een wens hebben geformuleerd zijn volgens ons een afspiegeling van de samenleving; kinderen en
jongeren, mensen met jonge gezinnen, alleenstaanden en ouderen zijn door ons gesproken.
Het zal u niet vreemd voorkomen dat er vele wensen zijn die betrekking hebben op verkeersveiligheid:
Er is meerdere keren de wens geformuleerd iets te doen aan het veiliger maken van de rotonde aan de
Kampmansweg, waar dagelijks vele schoolgaande kinderen gebruik van maken, die vanuit de Gerner Marke naar
de verschillende scholen in de dorpskern gaan. Meerdere keren is de optie aangedragen er een fietstunnel te
realiseren
De Polhaarweg, de ongelijke stoepen in het dorp en de Rechterensedijk werden meerdere keren genoemd.
Over het winkelbestand en de horeca in het dorp zijn ook meerdere wensen ingeleverd; er is behoefte aan een
kledingwinkel voor jongeren, een groente-/fruitzaak, een uitgaansgelegenheid voor jongeren onder de 18 en meer
terrassen rondom het kerkplein en in de zon.
Ook de wens voor een middelbare school in Dalfsen en scholierenvervoer vanuit Dalfsen naar Zwolle werden
genoemd.
Daarnaast waren er enkele leuke ideeën voor het aanpassen van bestaande voorzieningen, zoals het realiseren
van een overdekt zwembad met zonnepanelen of een uitbreiding van de speelvoorzieningen in het centrum.
Hondenpoep blijkt een blijvende bron van ergernis. Zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters ergeren zich
eraan dat er nog steeds mensen zijn die de ontlasting van hun hond niet opruimen en achterlaten op hinderlijke
plaatsen.
Ook zijn er zorgen om de opkomende bio-industrie; de CO-Biomassavergister die men net buiten Dalfsen wil
realiseren.
Voor de hele opbrengst van de wensboom verwijzen wij u graag naar de bijlage.
Uiteraard zijn wij beschikbaar om uw opmerkingen, vragen en reacties te beantwoorden.
Hiervoor is ons algemene e-mailadres te gebruiken: info@pbdalfsen.nl
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen

Verkeer/ verkeersveiligheid
-

-

Goot in de Prinsenstraat totaal vernieuwen
Metalen strippen uit de straat, ze zijn erg gevaarlijk voor fietsers bij nat weer ( 2 keer genoemd)
Het trottoir aan de Wilhelminastraat beter maken voor gebruikers van rollators, rolstoelen,
kinderwagens en kinderfietsjes( 4 keer genoemd)
Beter gebruik maken van de nieuwe parkeerplaatsen/ parkeergarage
Een parkeerplaats voor fietsen in het centrum
Autovrije winkelstraat
Het overzicht in de bocht t.h.v Polhaarweg 40a is niet goed i.v.m. de struiken
Auto’s niet op de stoep parkeren
Minder verkeersborden
De fietsopsteek bij de nieuwe rotonde gebruiksvriendelijker maken(er zit een vreemde knik in,
komende vanaf het Station/ Rechteren richting het dorp)
De verkanting van de nieuwe rotonde ligt verkeerd om, komende vanaf Zwolle, richting het dorp
Alle obstakels van de Welsummerweg verwijderen
Smidswegje afsluiten voor verkeer
Goede fietsregels bij de Jumbo, het is er nu gevaarlijk voor overstekers vanaf de parkeerplaats
Verbetering van de Rechterensedijk met passeerhavens
Beter onderhoud aan de wegen, Bloemendalstraat en Bruinleeuwstraat zijn het ergst)
Nieuwe lantaarnpaal bij het wandelpad op de hoek bij Gentiaan nr 12. Dit is een donker pad/
vrouwen mijden dit in het donker.
De rotonde rondweg/ Kampmansweg is gevaarlijk voor de kinderen; er wordt vaak vanaf de ene
kant door de automobilist gewacht en aan de andere kant doorgereden. Dit is voor kinderen niet
uit te leggen. Geef fietsers voorrang!
Een tunneltje onder de rondweg, als verbinding tussen de Gerner Marke en “oud”Dalfsen
Fietstunnel van en naar Gerner Marke

Openbaar groen
-

Het pad achter de Vilsterkamp opknappen en mooi houden
Verandering vijver Thomas à Kempisstraat
Onderhoud bos bij de Gentiaan; het speelveld is een kuilenveld; de bramenstruiken moeten weg
Verboden te parkeren in openbaar groen
Heg Brethouwerstraat/ Polhaar herstellen
Natuur behouden
Bomen Rechterensedijk behouden
Bomen Rechterensedijk kappen
Mooie nieuwe bomen aan de Polhaarweg ( 2 keer genoemd)

Voorzieningen
-

Dat onze mooie gerestaureerde molen wat vaker open is voor de vakantieganger en de Dalfsenaren
Een manege zonder drempels
Beweegtuin bij Rosengaarde
Een hondenspeeltuin op het evenemententerrein, als deze niet in gebruik is
Een omheind hondenterrein
Speeltuin voor kinderen in het centrum ( 3 keer genoemd)
Speeltuin/ soort Nooterhof(Zwolle) op de Bellingeweer( 2 keer genoemd)
Dat de begraafplaats Welsum wordt opgeknapt
Een overdekt zwembad met zonnepanelen, duurzaam gebouwd met een plaatselijke aannemer
Een vereniging waar kinderen muziekinstrumenten kunnen uitproberen
Een wieler-/ skeeler-/ schaatsbaan
Middelbare school (2 keer genoemd)
Scholierenvervoer vanuit Dalfsen naar Zwolle
Dat er op sociaal vlak nog betere voorzieningen komen

Winkelbestand/ Horeca
-

Een Primark
Een H&M
Een taartenwinkel
Een snoepwinkel
Overal gratis Milka en Oreo
Groente/ fruitspecialist ( 2 keer genoemd)
Uitgaansgelegenheid voor jeugd jonger dan 16
Een disco ( 2 keer genoemd)
Meer terrasjes in de zon, centraal in het centrum/rondom Grote Kerk ( 3 keer genoemd)
Een buitenterras bij Trefkoele +
Glasvezel in het buitengebied

Haven/ kade
-

Een mooie camperplaats bij de haven
Meer zitjes bij de haven
Bolder en stroom aan de hele kade

Bio-industrie
-

Geen mega-kippenstal
Dat er geen enkele bio-boer meer de kans krijgt zich te vestigen, resp. zijn bedrijf te vergroten
Geen CO-biovergister

Hondenpoep
-

Geen hondenpoep meer in de wadi van de Gerner Marke
Hondenbezitters moeten de poep van hun hond opruimen
Honden aan de lijn

Diversen
-

Dat iedereen gelukkig is
Veel liefde voor iedereen
Goede bescherming tegen het water ( 2 keer genoemd)
Een veilig binnen- en buitengebied, waar iedereen fijn kan wonen en werken
Doortastend gemeentebestuur, om met eerlijkheid iedereen hetzelfde te behandelen
Gemeentebestuur moet de knop doorhakken betreffend de Rechterensedijk
Gemeentebestuur moet blijven
Het gezeur m.b.t. de Rosengaerdeweg moet worden opgelost
De kerstmarkt begint te laat
De veegmachine niet laten komen op de dag dat de containers worden geleegd, maar de dag erna, geeft
een beter resultaat
Mag mijn beukenboom op Park Gerner om?
Dat de sinterklaasintocht voor alle kinderen leuk is(dus de situatie in de winkelstraat aanpassen, zodat ook
de kleine kinderen de sint kunnen zien)
Omkijken naar elkaar
Mooie kerstverlichting
Dat het net zo mooi wordt als Hoogeveen
Doorgaan op deze wijze, Dalfsen is zo sfeervol ( 2 keer genoemd)
Wij zijn heel tevreden
Dalfsenaren zijn heel gastvrij

