
Korte notitie bij nadere informatie aan raadsleden participatietraject Kerkenhoek Nieuwleusen  

 

Geacht raadslid,  

 

Op 7 oktober 2019 is het voorstel over het stedenbouwkundig plan voor de Kerkenhoek (Burg. 

Backxlaan 2, 4 en Oosteinde 1) behandeld in de vergadering van de raadscommissie. Tijdens deze 

vergadering heeft u het college gevraagd om de onderbouwing van het participatietraject over dit 

stedenbouwkundig plan.  

Naar aanleiding hiervan ontvangt u de samenvatting van de gesprekken die hebben plaats gevonden 

sinds 2018. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met omwonenden en andere 

belanghebbenden. De gespreksnotitie met de bijlagen die door de ontwikkelaar zijn opgesteld, zijn als 

vertrouwelijke stukken op het raadsinformatiesysteem (RIS) geplaatst voor de raadsvergadering van 

27 oktober 2019. Deze zijn vertrouwelijk geplaatst om de privacy van de omwonenden niet te 

schaden. Ook heeft de inititatiefnemer uitleg gegeven over de mogelijke vervolgplannen maar deze 

zijn nog zo prematuur dat het niet mogelijk is om hierover al iets openbaar te plaatsen. Deze zijn dus 

ook vertrouwelijk geplaatst op het RIS.  

 

Wethouder André Schuurman  



 

 

 

Bijlage 1 

Vragen vanuit de raadscommissie 7 oktober 2019 



 

 



 

 

 



 

 

 

Bijlage 2 

Onderdeel Detailhandel structuurvisie gemeente Dalfsen 2017-20123 

Onderdeel Kern Nieuwleusen  Zuid 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bijlage 3 

Structuurvisie kernen gemeente Dalfsen (8 oktober 2010) 

 

 

Structuurvisie kernen Dalfsen 

Deel A visie  

Hoofdstuk 7 Nieuwleusen  

7.4 Toekomstvisie 2025  

7.4.3 Centrum  

Plan: Structuurvisie kernen Dalfsen 

Status: vastgesteld 

Plantype: structuurvisie 

IMRO-idn: NL.IMRO.0148.SkernenDlfs-vs01 

• Voorwoord 

• Deel A visie 

• Deel B visiekaart 

• Bijlagen 

• Vaststellingsbesluit 

•   

7.4.3 Centrum 

Analoog aan de ontstaansgeschiedenis van Nieuwleusen is het beleid ten aanzien van de centra er 

op gericht de beide centrumgebieden met elkaar in evenwicht te houden. 

Het noordelijk gelegen centrumgebied blijft in haar huidige vorm gehandhaafd. Versterking en 

verbetering van de kwaliteit vindt plaats binnen de bestaande stedelijke contour. 

Het zuidelijke centrum wordt beperkt uitgebreid en versterkt door (inmiddels deels uitgevoerde) 

bebouwing rondom een centraal gelegen plein en parkeerterrein 



 

De toekomstige woningbouw in Westerbouwlanden (-Noord) en aan de oostzijde biedt beide 

winkelgebieden nieuwe perspectieven en behoud van voldoende omzetpotentieel.  



 

 

 



Samenvatting participatiegesprekken Kerkenhoek / De Viersprong

Datum Tijd Aanwezig Adres Bezwaar? Onderdeel Toelichting

2018 N.v.t. Diverse gesprekken met bewoner Nee N.v.t. Uiteindelijk overeenstemming over deelname / verkoop

2018 N.v.t. Diverse gesprekken met bewoner Nee N.v.t. Onderhandeling over deelname / verkoop

5-4-2018 N.v.t. De Kerkenhoek BV + bewoner Nee N.v.t. Ondertekening koopcontract Oosteinde 1

4-5-2018 N.v.t. De Kerkenhoek BV + bewoners Nee N.v.t. Zie notulen

6-3-2019 N.v.t. De Kerkenhoek BV + bewoners Ja Hoogte en privacy Zie notulen

mrt-19 N.v.t. Diverse gesprekken met bewoner Nee N.v.t. Onderhandelingen over verkoop woning

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Mooi ontwerp

mrt-19 N.v.t. Overige bewoners Nee N.v.t. Brief ontvangen, geen reactie, zie bijlage.

mrt-19 N.v.t. Makelaar + huurder pand Nee N.v.t. Mooi ontwerp

13-3-2019 9.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Mooi ontwerp, zie notulen

13-3-2019 15.30 uur De Kerkenhoek BV + bewoners  (2x) Ja Hoogte Mooi plan, maar niet passend bij Nieuwleusen, zie notulen

20-3-2019 11.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Mooi ontwerp, zie notulen

20-3-2019 12.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (7x) Nee N.v.t. Mooi ontwerp, zie notulen

20-3-2019 14.00 uur Makelaar + bewoner Nee N.v.t. Wel massief, maar een mooi ontwerp

17-4-2019 14.00 uur De Kerkenhoek  BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Nog steeds een mooi plan, zie notulen

6-6-2019 De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Uiteindelijk overeenstemming over deelname / verkoop

26-6-2019 nvt De Kerkenhoek BV +  omwonende Nee N.v.t. Ondertekening koopcontract bestaande woning

11-7-2019 8.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Ondertekening koopcontract bestaande woning

4-9-2019 08.30 uur
De Kerkenhoek BV + bewoners (2x)

Ja Hoogte en parkeren
Een gebouw van 3 lagen is te hoog en men is bang dat het parkeren een 

probleem gaat  veroorzaken (omdat dit nu ook al het geval is).

4-9-2019 09.30 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (7x) Nee N.v.t. Op dit moment geen bezwaar tegen de huidige plannen

4-9-2019 11.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Op dit moment geen bezwaar tegen de huidige plannen

4-9-2019 12.30 uur De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Nee N.v.t. Op dit moment geen bezwaar tegen de huidige plannen

4-9-2019 14.00 uur De Kerkenhoek + bewoners & bedrijfsuitoefening (2x) Nee N.v.t. Op dit moment geen bezwaar tegen de huidige plannen

4-9-2019 15.00 uur De Kerkenhoek BV + bewoners  (2x) Nee N.v.t. Op dit moment geen bezwaar tegen de huidige plannen

5-9-2019 n.v.t. Bewoners naastgelegen appartementen Nee N.v.t. Brief ontvangen, zie bijlage

6-9-2019 08.30 uur De Kerkenhoek BV, ambtenaar gemeente Dalfsen + bewoners (2x) Ja Hoogte, privacy en parkeren

Het gebouw is hoog en neemt o.a. zoninval weg. Daarnaast kijken bewoners 

vanuit de woonkamer, keuken, 1 slaapkamer en overloop uit op een grotere 

massa. Bewoners zijn daarnaast bang voor het verslechteren van de privacy, o.a. 

door de komst van balkons aan de straatzijde. Verder is het parkeren van zowel 

auto's als fietsen een probleem van bezwaar.

25-9-2019 09.00 uur
De Kerkenhoek BV + bewoners (2x)

Ja Hoogte en schaduw
Het gebouw van 3 lagen is te hoog en men is bang dat dit invloed heeft op 

schaduw / zon op de kavel.

30-10-2019 12.30 De Kerkenhoek BV + bewoners (2x) Ivm vakantie niet eerder mogelijk












