
Aan: De raad van de gemeente Dalfsen 

Datum: 22 februari 2022 

Betreft: (her) inrichting N377 door Nieuwleusen 

 

Geachte Raad en geachte raadsleden, 

 

Met verwijzing naar bijgaande brief (zie bijlage) willen wij het college van Burgemeester en 

Wethouders en uw raad bedanken voor de samenwerking met als doel een goede en door de 

bevolking gedragen veilige oplossing van de N377 door de gemeente Nieuwleusen. Binnen de 

mogelijkheden hebben we resultaat geboekt en de samenwerking was ook nog eens goed en 

effectief. Daarvoor dank. 

Toch is het verhaal nog niet helemaal ten einde. Het beschikbare geld voor dit deel was niet 

voldoende om een uit verkeersveiligheid noodzakelijk rotonde bij De Meele/Spijkerweg aan te leggen 

en is zoals nu blijkt ook niet voldoende om de aan te leggen ventwegen goed in te richten. De 

provincie heeft toegezegd dit in een twee fase te willen realiseren. Wij zullen de Provincie aan haar 

woord houden en op korte termijn initiatieven ontwikkelen om hier verder gestalte aan te geven. Het 

mag niet op de lange baan geschoven worden. 

Met een goede innovatieve inrichting van de ventwegen hopen wij een weg te creëren die niet alleen 

goed is voor het doorgaande verkeer, maar die ook een veilige situatie oplevert voor ons dorp. En 

ook heel belangrijk: Nieuwleusen mooier maakt. 

U ziet ons dus terug en wij hopen en vertrouwen op een even prettige en efficiënte samenwerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

J.E. Dijkstra 

Namens: 

Werkgroep N377 moet Veilig 

Plaatselijk Belang Nieuwleusen 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 

 

Aan: College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen 

Datum: 2 februari 2022 

Betreft: (her-) inrichting N377 door Nieuwleusen 

 

Geacht college, 

Inmiddels is gestart met de uitvoering van een van de laatste delen van de Vechtdalverbinding, 

namelijk het stuk door de gemeente Nieuwleusen. Met de inwoners van Nieuwleusen is overleg 

gevoerd over de precieze uitwerking.  

In een open benadering is gebleken dat overheid en bewoners aanpassingen hebben door gevoerd, 

die voor alle partijen een verbetering hebben opgeleverd. In ieder geval zijn wij als bewoners 

tevreden met het bereikte resultaat. Wij willen u bedanken voor uw bijdrage in het proces. En dit 

geldt ook voor de steun die we uit het ambtelijk apparaat hebben ontvangen. Vooral de heer 

Mosterdman willen wij hier noemen. 

Maar we zijn er nog niet. We hebben begrepen dat het beschikbare budget bij de provincie niet meer 

toereikend is c.q. anders is besteed. Dit houd in dat een adequate inrichting van de ventwegen niet 

meer mogelijk is. Dat is jammer omdat de inrichting van de ventwegen essentieel is voor een veilig 

gebruik. In het overleg met de provincie is ons toegezegd dat de inrichting van de ventwegen in de 

tweede fase zijn beslag zal krijgen. Dit geldt ook voor een definitieve beslissing op de door ons 

bepleitte en vanuit verkeersveiligheid noodzakelijke rotonde ter hoogte van de Spijkerweg/ Meele. 

Met concretisering van deze toezegging zijn wij van mening dat In het traject door Nieuwleusen een 

belangrijke mijlpaal wordt bereikt. Het doorgaande verkeer zal dan goed zijn geregeld en via een 

dorpsachtige inrichting van de ventwegen langs beide kanten van de weg zal een zeer goede 

combinatie van plaatselijk verkeersafwikkeling, parkeren en groen de weg dimensioneren naar de 

toekomst. Ons dorp zal er veiliger, mooier en beter van worden. Wij denken dat het een voorbeeld in 

Nederland kan worden. Samen met u werken wij daar graag aan. 

Wij vertrouwen op de toezegging van de Provincie en wij zullen op korte termijn initiatieven 

ontwikkelen om deze tweede fase vorm te geven. Van uw kant vragen wij ook wat, namelijk 

ondersteuning en waar mogelijk een bijdrage in het overleg met de provincie. En wellicht mogen we 

af en toe gebruik maken van de kennis en expertisen van de gemeente Dalfsen. 

 

Met vriendelijke groet, 

J.E. Dijkstra  

Namens: 

Werkgroep N377 moet Veilig 

Plaatselijk Belang Nieuwleusen 

 


