
Raadscommissievoorstel

Status: Informerend

Agendapunt: 8

Onderwerp: Centrumvisie Dalfsen 

Datum: 12 mei 2015 

Portefeuillehouder: drs. R.W.J. van Leeuwen 

Decosnummer: 342 

Informant: Wietze van der Ploeg
E. w.vanderploeg@dalfsen.nl
T. (0529) 488 225 

Doel:
Kennis te nemen van de projectopdracht en het projectplan als basis voor het proces.
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Inleiding: 
In het Bestuursprogramma 2014-2018, dat na de vorming van het college van Burgemeester en 
Wethouders is opgesteld, is opgenomen dat er een integrale stedenbouwkundige visie moet worden 
opgesteld voor het centrum van Dalfsen. Uitgangspunt volgens het Bestuursprogramma is dat deze 
visie als kader kan dienen voor de langere termijn. De Centrumvisie Dalfsen geldt als onderwerp 
waarbij de Raad vooraf de kaders stelt, voordat het college inhoudelijk met het opstellen van de visie 
start.

Kernboodschap:
De projectopdracht en het projectplan geven richting aan het visieproces
Voordat dit project wordt opgestart en een kaderstellende notitie door het college wordt voorbereid, is 
een projectopdracht en een projectplan opgesteld voor de uitvoering van het proces. Hierin is ook een 
planning opgenomen om te komen tot kaderstelling en het uitwerken van een visiedocument. Door in 
het project te werken is sprake van een optimaal proces en een goede beheersing van projectrisico’s 
en kan ook gestuurd worden op tijd, geld en kwaliteit.

Communicatie:
Tijdens de jaarvergadering van Plaatselijk Belang Dalfsen heeft het college een presentatie gehouden 
over onder andere de planning van dit onderwerp. Deze planning is ook opgenomen in het 
projectplan. In overleg met de ambtelijke communicatiemedewerkers wordt de verdere uitwerking van 
het onderdeel Communicatie binnen het project nader uitgewerkt. Uitgangspunt hierbij is een actieve 
informatievoorziening aan de gemeenteraad en aan bevolking inclusief ondernemers in Dalfsen.

Vervolg:
Planning is om de kaderstellende notitie aan u voor te leggen in de raadscommissie van september. 

Bijlagen:
1. Projectopdracht;
2. Projectplan;
3. Checklist burgerparticipatie.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


