
Aan de Fractie van de PvdA Dalfsen 
 
Geachte heer Broere en mevrouw Eilert,  
Beste Leander en José, 
 
In jullie brief van 9 juli 2018 stellen jullie een aantal vragen aan ons college naar aanleiding van het 
artikel in De Stentor van zaterdag 7 juli 2018. 
In deze brief beantwoorden wij deze vragen. 
 

1. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving in de Stentor? 
Antwoord: Wij hebben kennis genomen van de berichtgeving in De Stentor. 
 

2. Is het juist dat de lift buiten werking is en een mogelijke oplossing op zich laat wachten tot de 
herinrichting van het plein in de zomer van 2019? 
Antwoord: De buitenlift is op dit ogenblik buiten werking. De lift heeft vanaf de plaatsing in 2009 
meerdere malen storingen gehad en is diverse keren gerepareerd. Omdat er de afgelopen jaren veel 
storingen zijn geweest willen we nu zorgen voor een passende oplossing. Deze kan verschillende 
oplossingen bevatten, namelijk: 
1. reparatie van de lift op korte termijn. 
2. andere mogelijke ingangen onderzoeken voor mogelijke zelfstandige toegang tot het 
gemeentehuis. 
3. opstellen van een advies voor de herinrichting van het voorplein, waarbij één van de 
uitgangspunten zal zijn dat invaliden parkeerplaatsen dichter bij de ingang moeten komen. 
4. communicatie over de reeds bestaande mogelijkheid voor thuisbezoek intensiveren 
5. evenals de mogelijkheid  benoemen om zelfstandig het servicepunt  te Nieuwleusen te bezoeken. 
 
In het maken van de afwegingen hebben we de plaatselijke BTB groep en het Gehandicapten 
Platform nauw betrokken. In deze gesprekken is naar voren gekomen dat reparatie van de lift niet de 
hoogste prioriteit heeft maar dat er alternatieven onderzocht moeten worden voordat er een beslissing 
wordt genomen.  
Op basis van dit voortraject, hebben wij besloten om een herinrichtingsplan te gaan maken voor het 
voorplein. Dit herinrichtingsplan moet een goed plan worden waarin meerdere aspecten, vragen, 
wensen en verwachtingen meespelen. Het uitwerken hiervan vergt enige tijd en we koersen daarom 
op een uitvoeringsperiode in de zomer van 2019. 
In de tussenliggende periode blijven wij noodzakelijke reparaties en onderhoud aan losliggende 
tegels uitvoeren. 
 

3. Met betrekking tot een spoedig herstel van de lift wordt in het artikel een vergelijking gemaakt met 
een kapotte auto. Klopt dit? En zo ja bent u het met ons eens dat deze vergelijking niet relevant en 
ongepast is? 
Antwoord:  Aangegeven is dat het jammer is om de accu van de auto te vervangen als je op zoek 
bent naar een nieuwe auto. Er is door de journalist een quote uit een deel van het interview gebruikt  
voor het artikel. Het geheel was veel genuanceerder. Wij delen uw mening dus niet. 
 

4. Is het college met ons van mening dat een niet functionerende lift zeer ongewenst is? En haaks staat 
op het VN-verdrag met betrekking tot een inclusieve samenleving? Is het college bereid op zeer korte 
termijn met oplossingsvoorstellen te komen met als uitgangspunt een goede bereikbaarheid van het 
gemeentehuis voor al onze inwoners? 
Antwoord: Wij zijn met u van mening dat een niet functionerende lift  zeer ongewenst is.  
Wij onderschrijven de uitgangspunten van een inclusieve samenleving en het is uitdrukkelijk niet onze 
bedoeling om het gemeentehuis ontoegankelijk of onbereikbaar te maken voor wie dan ook. Gelet op 
de voorstaande antwoorden zijn wij niet voornemens met andere oplossingsvoorstellen te komen, 
omdat er al oplossingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het College van B&W 
André Schuurman, 
wethouder


