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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 2-dec-19 

Vragensteller   Mevrouw B. Ramerman 

Agendapunt/onderwerp  Verbeterplan Kroonplein 

Eenheid   Ruimtelijke Ontwikkeling 

Contactpersoon  U.F. Lautenbach 

Contactgegevens  u.lautenbach@dalfsen.nl 

    0529 - 48 83 09 

 

 

Vraag 1. Graag ontvangen wij een globale opbouw van de te maken kosten. Wij denken dan aan 
advieskosten, uitvoeringskosten aanpassing straatwerk en groen. 
 
Reactie 
Het overzicht van  de projectkosten voor het verbeterplan Kroonplein heb ik bijgevoegd. 
 
Vraag 2. En is er destijds bij de aanleg ook een ontwerp gemaakt door een landschapsarchitect? 
 
Reactie 
Destijds is het ontwerp herontwikkeling centrumplan Kroonplein opgesteld door een 
stedenbouwkundige. 
 

Vraag 3. Ik zie nogal wat kosten bovenop de algemene kosten voor het verbeterplan? 
Verplaatsen Romeo en Julia, dit is dus geen kwestie van verplaatsen, moet er ook nog e.e.a. aan de 
ondergrond gebeuren? 
 
Reactie 
Wij hebben voor het te verplaatsen kunstwerk  Romeo en Julia contact gelegd met de kunstenaar. 
Hierbij is de kunstenaar akkoord gegaan (auteursrecht) voor verplaatsing  van het "droge" kunstwerk 
naar de andere zijde van de toonbrug als het kunstwerk op een sokkel wordt geplaatst. Het ontwerp 
van de sokkel en materialisatie ervan is afgestemd met de kunstenaar.  
 
Vraag 4. Werkzaamheden Reimink Dorpsstraat?, Rioleringswerkzaamheden Dorpsstraat? Wat is hier 
het verband met het Kroonplein? 
 
Reactie  
In feite betreft het uitgestelde werkzaamheden voor het gemeentelijke grondgebied (tussen straat 
en eigendomsgrens Reimink) welke binnen de scope vielen van de herontwikkeling centrumplan 
Kroonplein. Aanvankelijk is geprobeerd te komen tot een koppelkans voor de uitbaters van Zaal 
Reimink. Omdat zij op dit moment niet bereid zijn hun eigen gedeelte gelijktijdig aan te passen 
beperken wij de werkzaamheden alleen tot die van het grondgebied van de gemeente (gedeelte met 
drie kastanjes met voetgangersgedeelte).   
Wat betreft de rioleringswerkzaamheden Dorpstraat (onder de staat, en tussen straat en 
eigendomsgrens Reimink) kunnen wij aangeven dat er nu nog een stuk oude rioolleiding ligt (zgn. 
loze rioolleiding). Het is een wettelijke verplichting loze leidingen te verwijderen. 


