
 

      

PARTICIPATIE	

PROCES	
Gemeentelijk Verkeers- en 

Vervoerplan 2015-2025 

Externe	

klankbordgroep	
De vertegenwoordigers van 

belangengroepen uit de gemeente 

Dalfsen hebben meegedacht over 

het verkeersbeleid in de gemeente 

Dalfsen: 

Dhr. Wevers (Fietsersbond Dalfsen), 

dhr. Bosch (PB Hessum-

Vennenberg-Rechteren), mw. De 

Vries (SPG: BTB-groep 

Nieuwleusen), mw. Wildvank (IC 

Nieuwleusen), mw. Koggel (PB 

Oudleusen), dhr. Hogenkamp (PB 

Oudleusen), dhr. Dijkhof (VVN 

Dalfsen), dhr. Lindeboom (PB 

Ankum), dhr. Schoonhoven (PB 

Nieuwleusen), mw. Mosterman (PB 

dorp Dalfsen), dhr. Hof (PB 

Hoonhorst), dhr. Hullegie (VVN 

/BTB-groep Lemelerveld), dhr. 

Jellema (Ondernemersvereniging 

Nieuwleusen), dhr. Scheltsen (BTB 

Dalfsen), mw. Wienen (VVN), dhr. 

Wienen (ICD), dhr. Tijhaar (VVN) en 

dhr. Boerdam (Werkgroep Veilig 

Verkeer Lemelerveld), dhr. 

Waterham (PB Hessum-

Vennenberg-Rechteren), mw. Van 

Rijswijk (BTB-groep Dalfsen). 

�e	bijeenkomst	-

Ambities	
Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 

juli 2015 is het plan van aanpak 

besproken en hebben organisaties 

en instanties aangegeven welke  

 

 

 

 

belangrijke aandachtspunten zij zien 

voor het verkeersbeleid van de 

gemeente Dalfsen. 

�e	bijeenkomst	-	

Uitwerking	
Op dinsdag 10 november 2015 heeft 

de klankbordgroep zich gebogen 

over de positie van de fiets in het 

GVVP: 

• Wat vindt u belangrijke 

routes? 

• Wat vindt u belangrijk in de 

uitvoeringsvorm van 

fietsvoorzieningen? 

• Is er iets wat de gemeente 

kan doen in de stimulering 

van het fietsgebruik? 

• Zijn er andere suggesties 

voor in het GVVP? 

!e	bijeenkomst	-	

Prioriteit	
11 Februari 2016 heeft de 

klankbordgroep de projecten en de 

actielijst geprioriteerd. De jaarlijkse 

en eenmalige projecten zijn 

onderverdeeld in de 

Uitvoeringsprogramma 2016 - 2018. 

Daarnaast is er nog een actielijst van 

projecten die door de 

klankbordgroep zijn aangedragen. 

Jaarlijks is voor deze projecten een 

budget beschikbaar. De 

klankbordgroep heeft in deze 3e 

bijeenkomst de prioriteiten bepaald 

van de projecten in het 

uitvoeringsprogramma en in de 

actielijst.  

 

 

 

 

Interne	

klankbordgroep	
Vanuit verschillende vakdisciplines 

is input gegeven voor het GVVP. 

Hieraan hebben deelgenomen: 

Melanie Gils (duurzaamheid); 

Wendy Busscher (groen); Rik 

Bolhuis (doelgroepenvervoer); 

Wietze van der Ploeg 

(planologie/stedenbouw); Linda 

Westerkamp (communicatie); Henk 

Nijkamp (Civiel); Ralph List 

(Verkeer); Uco Lautenbach 

(economie en arbeid); Evelina 

Zwiers (recreatie en 

volkshuisvesting); Frans Mosterman 

(verkeer); Bert Rozendaal (water); 

Frans van Weeghel (civiel); Remco 

Hendriks (integrale veiligheid). 

Inspraak			
Dinsdag 29 maart 2016 hebben 

burgemeester en wethouders van 

de gemeente Dalfsen ingestemd 

met het ontwerp GVVP. Het 

ontwerp GVVP heeft van 19 april 

2016 tot en met 1 juni 2016 voor 

iedereen ter inzage gelegen.  

Er is kritisch gekeken of de 

ingebrachte zienswijzen eventuele 

wijzigingen rechtvaardigen. Alle 

zienswijzen zijn na instemming van 

het college beantwoord.  

Er is een inloopbijeenkomst 

geweest op dinsdag 10 mei 2016. 

Tijdens deze bijeenkomst is er 

ruimte geweest voor het stellen van 

vragen of het geven van een reactie 

op het ontwerp GVVP en het 

Uitvoeringsprogramma.



 


