
Mondelinge vragen, raadsvergadering 19-12-2022

We willen als Gemeente Dalfsen graag een gastvrije gemeente zijn. 
Helaas blijkt dit niet altijd zo te zijn. Kulthurhuis de Spil in Nieuwleusen is moeilijk vindbaar voor 
bezoekers die van buiten de gemeente komen.  Een locatie waar veel grote sport- en 
cultuurevenementen worden gehouden moet goed vindbaar zijn. Er komen veel signalen bij ons dat 
de parkeerplaats lastig is te vinden en in donkere dagen de looproute niet is te vinden naar de ingang 
van de Spil. 
Tweeledig;

1. Bezoekers van de spil kunnen de parkeerplaatsen niet vinden. 
Navigatie geeft aan Kon. Julianalaan 10.  Betekent locatie achterop een parkeerplaats. Vanaf 
dit punt is de ingang van de Spil niet te zien en ook geen naam op het gebouw aan de kant 
van de parkeerplaatsen. Tevens is er geen duidelijke routewijzer naar ingang van de Spil.

2. Bezoekers zien ingang de Spil alleen vanaf de Burg. Beatrixlaan maar deze parkeerplaatsen 
zijn alleen bestemd voor invaliden. Wel staat daar een bord welk niet goed begrijpelijk is hoe 
men aan de achterkant van het gebouw moet komen. 
Het zou prettig zijn dat de bezoekers middels routewijzer begeleid worden naar de ruime 
parkeergelegenheid.  Bv duidelijke borden met P- De Spil te plaatsen bij ingang sportvelden 
en vervolgens vanaf daar weer verwijzing naar de P-Spil. 

 Gemeentebelangen wenst een gastvrije gemeente en wil het college het volgende vragen;

1. Is dit probleem bij het college bekend?
Nee, probleem was ons niet bekend, niet bij ons gemeld door organisatie of bestuur.

2. Kunt u de routering naar de Spil duidelijk gaan verbeteren met aanwijzing dmv borden.
Doormiddel van borden, wordt vanaf de zijde van de Burgemeester Backxlaan en vanaf de 
Jagtlusterallee de route aangegeven richting de Spil. Op de rotonde van de Burgmeester 
Backxlaan staan de blauwe borden die onze voorzieningen aangeven. Komende vanaf de 
Jagtlusterallee staat er nog een extra bord ter verwijzing naar de Spil op de Pr. Beatrixlaan.
Als je via de routeplanner het adres van de Spil gebruikt komt je uit op de grote 
parkeerplaats van de Spil.

3. Kunt u eveneens vanaf de parkeerplaats een routewijzer voor de looproute naar de ingang 
van de Spil regelen? Deze vraag zullen wij afstemmen met de organisatie van de Spil of dit in 
een behoefte voorziet en hoe dit dan eventueel gerealiseerd kan worden. Waarbij we ook 
rekening moeten houden met de eventuele wijzigingen binnen dit gebied. 

 Pr. Beatrixlaan



 Rotonde Burgemeester Backxlaan


