
 
Van:  
Verzonden: woensdag 13 april 2022 20:31 
Aan: Griffie  
CC:  
Onderwerp: Autoluwe Prinsenstraat 

 

Geachte heer,mevrouw, 

 

 

Dalfsen 13 april 2022 

 

 

Op maandag 11 april 2022 heb ik de raadsvergadering bijgewoond 

 

Graag wil ik een opmerking maken betreffende het punt autoluwe Prinsenstraat. 

 

Waarom zijn de bewoners van de Julianastraat niet betrokken in dit plan. 
 

In dit debat ging het over Prinsenstraat-Kerkplein en Vechtstraat, voor en tegenstanders. 

Mij viel op dat de Julianastraat hierin niet genoemd werd, wat ook een doorgaande weg is 

voor verkeer naar het centrum, net als de Vechtstraat. 

 

Een optie was om het verkeer via de Vechtdijk naar de parkeerplaats achter Fokkens te laten 

rijden en dan via de Prinsenstraat naar de Molenstraat het centrum weer uit. 

Als bewoner van de Julianastraat zie ik het al gebeuren, wij worden het afvalputje van de 

Prinsenstraat, de auto's slaan rechtsaf de Julianastraat in. 

In de Molenstraat staan de vrachtwagens die lossen bij de achteringang Albert Hein, niet alle 

chauffeurs kunnen snel het magazijn in rijden bij Albert Hein omdat dit vrij krap is, dus 

opstopping. 

Automobilisten moeten nog meer winkels bezoeken dus via Julianastraat naar de 

Wilhelminastraat, kortste weg. 

Je ziet in de Julianastraat nu al dat als de auto's van beide kanten komen, er één moet 

uitwijken omdat in het laatste stuk 2 auto's elkaar niet kunnen passeren. 

Vrachtauto's kunnen de bocht niet krijgen ( Dwars - Onder de Linden) en gaan dan in de 

achteruit weer richting einde Julianastraat- Bloemendalstraat, wat gevaarlijke situaties 

oplevert en met veel vrachtauto's kunnen wij scheuren in onze woningen krijgen. 

 

In dit plan worden er parkeerplaatsen ingeleverd en moeten dan ergens anders weer 

verschijnen. Er moet gedacht worden aan de ondernemers , klanten en bewoners. 

Dhr Schuurman maakte de opmerking: de ondernemers zullen niet blij zijn met een 

parkeerplaats voor de bewoners, is het centrum alleen voor de Ondernemers? 

Wij als bewoners van de Julianastraat sinds 1989 ( in 1983 zijn hier 2 woningen gebouwd) 

zijn al heel lang bezig met een eigen parkeerplek achter onze woningen. Omdat het de laatste 

jaren steeds drukker wordt op de parkeerplaats vd Veenstraat ( meer kamerbewoners in het 

centrum) komt het geregeld voor dat wij als bewoners niet kunnen parkeren. 

Hoor de ondernemers nog zeggen klanten moeten dichtbij kunnen parkeren, maar 

Ondernemers en personeel parkeren daar van 9.00 tot 18.00 uur, voor klanten en ons is er dan 

geen plek. 

 



Begrijp dat niet alle bewoners (uitgaande van 2 auto's per bovenwoning- vaak 

kamerbewoners) van het centrum een parkeerplek kunnen krijgen, maar snap niet dat wij als 

aanwonende van deze parkeerplaats geen vaste parkeerplek kunnen krijgen. (Bewoners 

Molenstraat hebben dit wel aan de achterkant) De ondernemers/ projectmakelaars verhuren 

bovenwoningen en wij zijn de dupe. 

 

Ook hoorde ik dat er nog meer veranderingen komen ten opzichte van de panden in de 

Prinsenstraat, maar dat er op dit moment niet veel meer over gezegd kon worden. 

 

Hopelijk worden wij als bewoners van de Julianastraat hierin wel betrokken. 

 

Hoop dat u bovenstaande meeneemt in uw beslissing over autoluwe prinsenstraat en zie graag 

een reactie van u terug. 

 

Met vriendelijke groet 

 

 

Julianastraat  

                       Dalfsen 

 

 

 

 


