
Geacht college, leden van de raad, 

Het zal u niet zijn ontgaan: in het bijna afgelopen jaar 2018 vierde de Westermolen haar 
200ste verjaardag. Dalfsen heeft door het jaar heen kunnen genieten van een langlopend 
verjaardagsfeest met een hele reeks activiteiten voor en door haar inwoners. Dat velen de 
Westermolen een warm hart toedragen, bleek nog maar eens tijdens de onlangs 
georganiseerde donateursavond. Op deze druk bezochte bijeenkomst sloten we het 
jubileumjaar feestelijk af met een blik in de geschiedenis en een blik vooruit. 

Ik sta hier vanavond namens het bestuur van Stichting Westermolen, om iets te zeggen over 
de plannen voor het centrum van Dalfsen. Waar in de plannen wordt gesproken over de 
‘Oostpoort’, als één van de vier aangewezen ‘deelgebieden’, vormen de Westermolen en het 
omliggende terrein de natuurlijke Zuid-Westpoort naar het historische centrum van het 
dorp. Het terrein rond de molen is ook in het jubileumjaar weer dankbaar gebruikt voor 
activiteiten. Het terrein kent een bestemming die deels als maatschappelijk en deels als 
groen te boek staat. In de loop van het jaar ontstond dan ook de nodige opwinding toen de 
plaatselijke bierbrouwer plannen presenteerde voor nieuwbouw van haar brouwerij en 
bijgebouwen op het terrein van de molen. Opwinding en ook ergernis, omdat voormalig 
wethouder Agricola in het recente verleden het idee opperde om de ruimte rond de molen 
een blijvende groenbestemming te geven, met een parkachtige inrichting en een 
wandelverbinding naar de van der Veen straat. Zijn idee sloot logisch aan bij opmerkingen 
van de jury die Dalfsen verkoos tot groenste kleine stad van Europa. Deze jury stelde dat in 
het centrum van Dalfsen de groene signatuur van de omgeving grotendeels ontbreekt. Wat 
is er dan logischer dan de plek die al een groenbestemming kent, te behouden en op te 
waarderen tot een ‘aantrekkelijke verblijfsplek’, waar volgens de Centrumvisie zo’n behoefte 
aan is?  

Het bestuur van Stichting Westermolen is blij met de aandacht voor groen in de 
Centrumvisie en wil graag met buurt en gemeente in gesprek over de inrichting van de 
molenomgeving, waarbij de gecombineerde bestemming maatschappelijk en groen 
behouden blijft en de bedrijfsbestemming, waar even sprake van leek te zijn, blijvend 
uitgesloten wordt. We zouden het zeer op prijs stellen als we daarbij kunnen doorbouwen 
op het idee van Klaas Agricola.  

In het Plan van aanpak Centrumplan Dalfsen staat in de voorgenomen planning op pagina 6, 
dat het college in december 2018 besluit hoe ze verder wil met de omgeving van de molen. 
We zijn inmiddels in december aangeland. Het bestuur van Stichting Westermolen rekent 
erop dat met de woorden ‘hoe verder’ door het college wordt gedoeld op het proces en nog 
niet op de feitelijke bestemming en inrichting van de omgeving van de molen. Een zorgvuldig 
traject met molenbestuur en buurtbewoners zou passen bij het ‘Dalfsblauwe’ 
participatietraject dat eerder gevolgd is en veel waardering van inwoners opleverde. Omdat 
de omgeving van de molen volgens het plan van aanpak formeel niet onder de beschreven 
deelprojecten valt, zal de projectleider hierover – net als over de omgeving ‘Gruthuuske’ – 
afzonderlijk adviseren aan college en raad. Wij denken graag met de projectleider mee en 
nodigen hem hierbij van harte uit voor een kop koffie in het bijgebouw van de molen.


