
GEMEENTE DALFSEN 
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datum:    Nieuwleusen, 6 april 2013 

betreft:   reactie op inspraaknota GSP Dalfsen 2013-2017 
 

Geacht College, 
 
Hiermee reageren wij schriftelijk op de “Inspraaknotitie Groenstructuurplan 2013-2017”.  
 
Bij het onderdeel burgerparticipatie is het woord “unaniem” vervangen door “meeste stemmen 
gelden”. Ook nieuw is dat de verbeter - en beheervoorstellen per straat in bijlage 6 als 
“leidraad” dienen en niet als “vaststaand”. Dit zijn wezenlijke verbeteringen. 
 
De reacties van de gemeente roepen een aantal vragen en opmerkingen op en wel de 
volgende: 
 
Hoe denkt de gemeente om te gaan met een ander voorstel door bewoners die dezelfde 
bezuiniging oplevert die vooraf was berekend? In een telefoongesprek met de gemeente van 
enkele maanden geleden is mij meegedeeld, dat omvorming van de Prinses Beatrixlaan een 
besparing zou opleveren van € 2.500,-- per jaar. Thans blijkt uit uw reactie een besparing van 
€ 1.300,-- per jaar die pas na 4 jaar gerealiseerd wordt i.v.m. terugverdientijd. Dit is meer dan 
een halvering ten opzichte van eerdere opgave. Dus tijdens de looptijd van dit plan is nog 
geen euro bespaard. Hoe moeten we dat zien? Een volledige inzage in uw 
kostenberekeningen is nodig zodat bewoners hun alternatieve voorstel kunnen toetsen. 
 
Wat is het verschil tussen kosten thematische voorstellen € 5.500,-- en kosten 
verbetervoorstellen € 14.400,--. Of is het en/en, dus totaal € 19.900,--? 
 
Verder valt het op dat de reacties van de gemeente vrijwel allemaal verwachtingen of 
veronderstellingen zijn die afwijken van de onze. Dit geeft voor ons geen aanleiding om het 
standpunt te herzien. Een paar opmerkingen nog: 
 
Het verkeersremmend effect: vorige week is nog een ernstig ongeval geweest op de 
overzichtelijke kruising  Kon. Julianalaan/Pr. Beatrixlaan van een auto met een fietser. 
Vermoedelijk door te hard rijden was de over het hoofd geziene fietser niet meer te ontwijken. 
Kunt u navragen bij de politie. 
 
Uw antwoord op ongeoorloofd parkeren veronderstelt een gedoogbeleid ten aanzien van 
incidenteel parkeren op plekken die daar niet voor bedoeld zijn. 
 
U geeft een omschrijving van het straatbeeld dat haaks staat op de onze. Wij zijn de bewoners 
en het is onze beleving en woongenot en niet de uwe. Is uw visie een direct uitvloeisel van de 
deelname aan Entente Florale? 
 
Struiken dempen volgens u het geluid niet hetgeen bevestigd wordt door een onderzoek. 
Graag inzage in dit onderzoeksrapport. 
 
Hoe heeft u vastgesteld dat in de huidige beplanting maar weinig fauna aanwezig is? 



 
Over gevolgen van CO 2 en fijnstof zijn verschillende onderzoeksrapporten met tegenstrijdige 
conclusies. Welk onderzoek heeft u geraadpleegd? 
 
Wij verzoeken u nogmaals af te zien van omvorming naar gras. Wij vinden de toetsingsuitslag 
onvoldoende onderbouwd. Bezuiniging op korte termijn te realiseren door niets te veranderen. 
Ook geen andere bomen ook al is dat in uw beeldvorming nodig. 
 
Wij verzoeken u bovenstaand betoog mee te nemen in uw beslissing en graag ontvangen wij 
schriftelijk antwoord op onze vragen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de bewoners van de Pr. Beatrixlaan (traject Koningin Julianalaan – Bosmansweg) 
 
 
 
Johan Jonkman 
Prinses Beatrixlaan 44 
7711 KH NIEUWLEUSEN 
06-20179378  
 
 
Dit document is alleen per mail verstuurd 


