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Geachte heer, mevrouw,
Deze brief richt ik aan alle politieke partijen van de Gemeente Dalfsen.
Als bewoner en melkveehouder maken mijn familie en ik veel gebruik van de Rechterensedijk. Wij hebben ± 35 hectare land verder van het bedrijf liggen. Om daar te komen maken wij dus met
grote tractoren en bijbehorend extra materieel gebruik van de Rechterensedijk. Voor ons is de weg veel te smal en er doen zich veel gevaarlijke situaties voor. Zowel door het formaat van het verkeer als door het gedrag van sommige bestuurders. Graag wil ik u via deze weg aangeven, wat ons
inziens, een juiste aanpak is voor wat betreft het stuk van Dalfsen tot aan de zogenaamde
&#39;dodenbocht&#39;:
Zaag alle bomen aan beide zijden om tot aan deze bocht. Plant dan aan de noordzijde, op dezelfde plekken, nieuwe bomen. Verbreed de weg en plant ook aan de zuidzijde nieuwe bomen. Zo kan zich weer een mooie nieuwe laan vormen in de loop der jaren.
Het idee om aan de zuidzijde een nieuwe weg aan te leggen is mijns inziens een grote fout. De weg wordt er veel gevaarlijker door. Dit vanwege alle op~ en afritten naar de percelen land.
De plannen die er liggen voor het stuk weg na de dodenbocht vind ik goed.
lk hoop dat u notie neemt van de problemen die wij als gebruikers van de Rechterensedijk nu ervaren en de gevaren die sommige ingebrachte opties met zich meebrengen.
Met vriendelijke groet,
~ j C
B. Dekker
MTS Dekker
Rechterensedijk 2 7722 HB Dalfsen
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