
Goedenavond, 

  

Aanstaande maandag wordt het Groenstructuurplan Gemeente Dalfsen 2013-2017 behandeld. 

Wij, de bewoners van de Prinses Beatrixlaan en een bewoner van de Pr. Clauslaan, hebben vóór 

bekendmaking van het plan bezwaar gemaakt tegen het omvormen van heesterbeplanting naar 

gazon langs het traject Prinses Beatrixlaan tussen kruispunt Julianalaan en rotonde 

Bosmansweg. Onze reactie zou meegenomen worden bij het opstellen van het plan. Deze week 

ontvingen wij bericht van de gemeente dat onze argumenten om de beplanting te handhaven 

geen aanleiding zijn om de beplanting in onze straat niet om te vormen naar gras. 

Wij hebben het plan bestudeerd en onze stellingen getoetst aan de inhoud van het rapport. We 

zijn tot de conclusie gekomen, dat ons standpunt gerechtvaardigd is. Een opvallend detail in het 

rapport is, dat de burgerparticipatie zich voortaan beperkt tot melden/informeren aan de 

burgers. Reden te meer om onze  bezwaren vóór vaststelling van het plan kenbaar te maken.  

  

Hierna volgt een resumé van onze argumenten tot behoud van heesters en niet afkoppelen van 

riool: 

  

1. Aangezicht van straatbeeld, bestaande beplanting hoort bij het karakter van de brede 

doorgaande straat; 

2. Bij afkoppelen riool ontstaat een reëel risico van wateroverlast onder de woningen en in de 

straat (belangrijk: water kan niet weg als de ijsbaan gedempt is); 

3. Nieuw hondentoilet bij inzaaien grasvelden; 

4. Geluid van verkeer wordt gedempt; 

5. Langsrazende auto's blijven uit zicht door struiken; 

6. Behoud van werk voor de werkvoorziening; 

7. Verkeer remmend effect bij kruisingen en op de rotonde; 

8. Zuiveren van de lucht uitlaatgassen Co2 opname en fijnstof en Co2 opname; 

9. Bron van rust, stilte en ontspanning; 

10. Denk bij langsrijdende auto’s in donker aan de koplampen en achterlichten; 

11. Op de rotonde hoog struikgewas i.v.m. verlichting auto’s komende vanaf de 

Jachtlusterallee. 

12. (nieuw) Ongeoorloofd parkeren op het gras.  

  

Eerdere contacten met de gemeente aangaande de Prinses Beatrixlaan kunt u vinden onder in 

dit bericht en in de als bijlage toegevoegde mailberichten. In 2005 waren er uitstekende 

contacten met de wijkuitvoerder en zijn zaken uitgevoerd conform afspraken. 

  

Aanstaande maandag maken wij gebruik van ons spreekrecht waarin bovenstaande zaken 

nader onderbouwd worden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Namens de bewoners 

  



Johan Jonkman 

Prinses Beatrixlaan 44 

7711 KH Nieuwleusen 

06-20179378 

  

From: j.jonkman@xs4all.nl  
Sent: Sunday, October 21, 2012 11:52 PM 

To: p.nieuwland@dalfsen.nl  

Cc: Hans en Roelien Lammers ; JHP MULLER ; Koop en Hetty Krul ; Roelie en Hans Blanket ; Ab en Aad 
Vermeij ; hterwee@hetnet.nl ; Egbert-Stijn ; griffie@dalfsen.nl ; E. Goldsteen  

Subject: Burgerparticipatie Groenstructuurplan Dalfsen 2012-2017: Prinses Beatrixlaan traject tussen 
kruispunt Julianalaan-rotonde Bosmansweg 

  

Geachte mevrouw Nieuwland, 

  

In vervolg op ons telefoongesprek van afgelopen donderdag zend ik u, mede namens de 

bewoners van de Prinses Beatrixlaan, dit mailbericht. 

  

Er gingen geruchten de ronde, dat de struiken aan de Prinses Beatrixlaan mogelijk moeten 

wijken voor gras in verband met bezuinigingsmaatregelen. U heeft mij meegedeeld, dat de 

gemeente bezig is met het Groenstructuurplan 2012-2017 waarin vastgesteld wordt in welke 

straten groen behouden moet blijven en met welke groenvoorziening. 

  

Wij zijn van mening, dat de Prinses Beatrixlaan ongewijzigd voorzien moet blijven van struiken 

en bomen in de perken langs de straat zoals dat nu het geval is. Wij hebben goede redenen om 

deze wens te uiten. Wij en vele andere bewoners wonen al 25 jaar of meer aan deze prachtige 

straat en willen het karakter behouden. Helaas is afgelopen jaren het woongenot dramatisch 

verminderd. Vroeger was het een rustige omgeving, echter afgelopen jaren is het veranderd in 

een rumoerige drukke straat. De komst van Westerbouwlanden Noord, de hangplek voor 

jongeren, de parkeerplaats waar de jongeren met auto’s-lees rijdende discotheken- 

rondscheuren, het doortrekken van de Prinses Beatrixlaan naar de Jachtlusterallee en de 

feestterreinen aan de Bosmansweg hebben geleid tot een dramatische toename van 

verkeersintensiteit en lawaai. Wij durven te stellen, dat de verkeersdrukte met name na de 

opening van het nieuwe wegtraject vervijfvoudigd is. Het is een kind onvriendelijke en onveilige 

straat geworden door hard rijdende auto’s en andere voertuigen. 

  

In 2005 hebben wij met de gemeente gepraat over de inrichting van de Prinses Beatixlaan, 

omdat toen de straat is opgenomen in de 30 km zone. Wij hebben destijds geparticipeerd in de 

inrichting van de straat. Als bijlage zend ik u het mailbericht dat wij aan de gemeente hebben 

gezonden op 22 maart 2005. 

  

Vorig jaar waren er plannen om de groenvoorziening te veranderen in grasvelden. Bovendien 

zou de regenafvoer aan de straat worden afgekoppeld. Wij hebben onze bezwaren geuit en in 

2011 is er geen wijziging doorgevoerd. Bijgaand als bijlage het mailbericht naar de gemeente 



met daarin onze met argumenten onderbouwde redenen om de struiken te behouden. 

Onderstaand geef ik deze argumenten nogmaals weer. 

  
Belangrijke argumenten genoemd vóór handhaving van de bestaande situatie zijn:  
1. Aangezicht van straatbeeld, bestaande beplanting hoort bij het karakter van de brede 
doorgaande straat; 
2. Bij afkoppelen riool ontstaat een reëel risico van wateroverlast onder de woningen en in de 
straat (belangrijk: water kan niet weg als de ijsbaan gedempt is); 
3. Nieuw hondentoilet bij inzaaien grasvelden; 
4. Geluid van verkeer wordt gedempt (verkeerstoename komende jaren); 
5. Langsrazende auto's blijven uit zicht door struiken; 
6. Vermindering werk voor de werkvoorziening. 

  

Door de toegenomen verkeersdrukte zijn er een paar argumenten tot behoud van de struiken 

bij gekomen die op de website van gemeente Dalfsen worden genoemd in de inleiding over het 

Groenstructuurplan, te weten: 

  

1. Verkeersremmend effect bij kruisingen en op de rotonde; 

2. Zuiveren van de lucht uitlaatgassen en fijnstof; 

3. Bron van rust, stilte en ontspanning; 

4. Denk bij langsrijdende auto’s in donker aan de koplampen en achterlichten. 

5. Op de rotonde hoog struikgewas i.v.m. verlichting auto’s komende vanaf de Jachtlusterallee. 

  

Wij vinden, dat het beeld van onze straat behouden moet blijven en dat er geen grasbeplanting 

komt in plaats van de huidige struiken. Wij hebben dit echt nodig ter compensatie van de 

toegenomen drukte en lawaai in onze straat. Ik heb alleen het mailadres van de heer 

Goldsteen. Zou u zo vriendelijk willen zijn dit mailbericht naar de verantwoordelijke 

wethouders door te sturen? 

  

Kunt u al een indicatie geven wanneer het plan in de gemeenteraad wordt behandeld? 

  

Zoals afgesproken ontvangen wij een exemplaar van het groenstructuurplan alvorens die aan 

de gemeenteraad ter goedkeuring wordt aangeboden. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Johan Jonkman 

Prinses Beatrixlaan 44 

7711 KH Nieuwleusen 

06-20179378 

  

  
 


