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Dalfsen, 4 oktober 2014.
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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1,
7721 AX DALFSEN

Geacht College,

Op 24 september hebben wij een vervolggesprek gehadmet de heren Henri Uiterwijk en

Andres van Niekerk van de Provincie Overijssel over deN340.

In eerste instantie werd teruggekekennaar het vorige overleg in mei 2014.
Aan de hand van een diapresentatiewerd ingegaan op de door ons ingediende punten n.a.v.
het vorige overleg en het gedanewerk door de Provincie.
Er zijn weliswaar nog geen definitieve besluiten genomen, maar er zijn wel verschillende
uitwerkingen van de N340 gemaakt.

Wij maken ons grote zorgen over een tweetal zaken.

1. ln de vergadering kwam duidelijk naar voren onze zorg van de veiligheid op de
parallelwegen met name voor de fietsers, door de toename van de drukte door afsluiting
van meerdere overgangen van de N340. _

Zonder verbreding van dezeparallelwegen is het onverantwoord nog meer (landbouw)-
verkeer en gedurendeveel langere trajecten hierover heen te leiden.

2. Daarnaast ligt er een voorstel om eventueel de afslag Oudleusen oost (benzinestation)
af te sluiten voor links afslaandverkeer (van beide richtingen). Hierdoor komt alle verkeer
vanuit richting Zwolle dat nu afslag Oudleusen oost neemt via de afslag Dommelerdijk en
zal veelal via Dennenkamp, Schoolstraat/Schoolweg (dus door het dorpl) haar weg
zoeken naar het oostelijke buitengebied. Dit is niet gewenst.
Beide afslagen bij Oudleusenmoeten voor alle verkeer en voor alle richtingen open
blijven en ook gelegenheidbieden om de weg over te steken.
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Wij brengen u onze zorg over met het verzoek waar mogelijk uw invloed aan te wenden om

tot betere oplossingen te komen in deze kwesties.

Namens Plaatselijk Belang Oudleusen e.o.
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Thijs Hogenkamp Jan Scherpenkate

Voorzitter Secretaris
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Aan de leden van de Raadvan de gemeente Dalfsen
Raadhuisstraat 1,
7721 AX DALFSEN

Geachte Raad,

Op 24 september hebben wij een vervolggesprek gehadmet de heren Henri Uitervvijk en

Andres van Niekerk van de Provincie Overijssel over de N340.

In eerste instantie werd terug gekeken naar het vorige overleg in mei 2014.
Aan de hand van een diapresentatiewerd ingegaan op de door ons ingediende punten n.a.v.
het vorige overleg en het gedanewerk door de Provincie.
Er zijn weliswaar nog geen de?nitieve besluiten genomen, maar er zijn wel verschillende
uitwerkingen van de N340 gemaakt.

Wij maken ons grote zorgen over een tweetal zaken.

1. In de vergadering kwam duidelijk naar voren onze zorg van de veiligheid op de
parallelwegen met name voor de fietsers, door de toename van de drukte door afsluiting
van meerdere overgangen van de N340.
Zonder verbreding van deze parallelwegen is het onverantwoord nog meer (landbouw)-
verkeer en gedurendeveel langere trajecten hierover heen te leiden.

2. Daarnaast ligt er een voorstel om eventueel de afslag Oudleusen oost (benzinestation)
af te sluiten voor links afslaand verkeer (van beide richtingen). Hierdoor komt alle verkeer
vanuit richting Zwolle dat nu afslag Oudleusen oost neemt via de afslag Dommelerdijk en
zal veelal via Dennenkamp, Schoolstraat/ Schoolweg (dus door het dorpl) haar weg
zoeken naar het oostelijke buitengebied. Dit is niet gewenst.
Beide afslagen bij Oudleusen moeten voor alle verkeer en voor alle richtingen open
blijven en ook gelegenheid bieden om de weg over te steken.
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Wij brengen u onze zorg over met het verzoek waar mogelijk uw invloed aan te wenden om

tot betere oplossingen te komen in deze kwesties.

Namens Plaatselijk Belang Oudleusen e.o.
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Thijs Hogenkamp Jan Scherpenkate

Voorzitter Secretaris


