Dalfsen 8 maart 2021

Dank u voorzitter.
Mijn naam is Wilco Lindeboom, aanwonende van de Westerhof.
Geachte leden van de raad, college en publiek.
Fijn dat wij mogen inspreken en ik doe dat namens bewoners rond
de Westerhof.
Ter info: rond het plein de Westerhof zijn 34 woningen gesitueerd.
De wijk, en daarmee ook dit plein, is nu ruim 45 jaar oud.
Aanleiding is dat de toestand van het plein ernstig te wensen over
laat en toe is aan een opknapbeurt. Als voorbeelden werden
aangegeven: boomwortels drukken het straatwerk naar boven. Oude
boomspiegels van verwijderde bomen zijn nagezakt. Scootmobiels
stuiteren over het plein en gaan zigzaggend om de gaten en kolken
heen. Kinderen met fietsjes met zijwieltjes en ouderen die slecht ter
been zijn, blijven steken of vallen door losse stenen of wortels. Met
een stevige regenbui staat alles blank, kolken kunnen het niet
afvoeren. Behalve kleine ingreepjes is er al heel erg lang niets in de
Westerhof gebeurd.
Een bezoek van uw vorige wethouder dhr. Agricola en een ambtenaar
aan ons plein was het begin om tot een renovatie van het gehele
plein te komen. In dat gesprek zijn gezamenlijk afspraken gemaakt
om dit initiatief als een pilot overheidsparticipatie’ op te gaan pakken
dat uiteindelijk leidt tot een mooi plan dat aansluit aan de wensen
van de bewoners van de Westerhof.
Afspraken die overeengekomen zijn: Initiatiefnemers zijn
verantwoordelijk voor draagvlak in de buurt. Organiseer zelf
middelen door subsidies.
Na het bezoek is een bewonerscommissie van 7 personen (Westerhof
commissie) samengesteld. Er is een enquête uitgezet onder alle
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aanwonenden van het plein. Over een aantal thema’s werd de
bewoners naar hun mening gevraagd, zoals bestrating, parkeren,
groenvoorziening, verlichting, wateroverlast en kindvriendelijkheid.
Enkele conclusies van de resultaten van de enquête:

 Bestrating opnieuw aanbrengen met grotendeels hetzelfde
materiaal (duurzaam).

 Speelse inrichting van het terrein (auto is te gast,
(kindvriendelijkheid).

 Herinrichten en uitbreiden van het groen, (meer infiltratie
regenwater)

 Aanbrengen van meer groen met grotere variatie,
(biodiversiteit)

 Afwatering verbeteren en hiermee opheffen wateroverlast,
(klimaatbestendigheid)
De Westerhof commissie presenteerde de resultaten van de enquête
tijdens een bewonersavond op het gemeentehuis. De resultaten van
de enquête zijn gedeeld en groepjes bewoners maakten op een kaart
schetsen van de herinrichting. Hieruit is door de Westerhof
commissie een voorlopig schetsplan opgesteld en gepresenteerd op
een inloopmoment op het plein. Er was veel belangstelling voor de
informatie en de reacties waren grotendeels positief.
De Westerhof commissie is met dit schetsontwerp gaan praten met
verschillende instanties, zoals waterschap, groen gebogen, provincie,
gemeente… om eventueel geld in de vorm van subsidie en draagvlak
voor het plein te krijgen.
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In 2019 hebben wij meegedaan met de prijsvraag “De Groenste
straat van Overijssel”. Er waren drie categorieën: biodiversiteit,
kindvriendelijkheid en klimaatbestendigheid.
In de categorie Biodiversiteit zijn wij als winnaar uitgeroepen en
hebben een bedrag van 20.000 euro gewonnen.
Hiervoor is er een pitch (filmpje) gemaakt; fotoverslag; een
beplantingsplan en een poster ingestuurd. Het gewonnen bedrag
wordt besteed bij de herinrichting van de Westerhof.
Als waardering voor de inspanningen en het behalen van deze prijs
heeft de gemeente een insectenhotel aangeboden. Nogmaals onze
dank. Deze wordt, wanneer het plan is gerealiseerd, langs de entree
van de Westerhof geplaatst.
De westerhofcommissie bestaande uit zeer enthousiaste mensen,
hebben voor de andere categorieën ook prachtige plannen
ingediend. Zeker ook heel duurzaam en kindvriendelijk. Kortom we
zijn voor een integraal plan gegaan.
Straatwerk is zeer dringend aan vernieuwing toe en het liefst willen
wij dan gelijktijdig regenwater afkoppelen van het rioolstelsel.
Het overtollig regenwater stroomt dan via de speeltuin naar de wadi
aan de Geert Grotestraat.
Deze maatregel past ook in het gemeentelijk beleid om zoveel
mogelijk regenwater te laten infiltreren in de ondergrond. Dit sluit
aan bij de landelijke publiekcampagne van de stichting Steenbreek en
tevens voldoet aan de “klimaatadaptatieplan, Klimaat robuust
Dalfsen 2021-2025” dat door u eind vorig jaar is vastgesteld.
Nu is het tijd om spijkers met koppen te slaan. Voor u ligt het
opiniërend raadsvoorstel met een aantal opties. Wij als Westerhof
hebben met veel enthousiasme, positiviteit en tijd inspanning aan dit
project gewerkt. Via het opiniërend raadsvoorstel willen wij u vragen
om onze plannen waar te maken.
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Wij willen ook wel de nodige hand en spandiensten bijdragen in
overleg met de uitvoerende partij.
Gaandeweg het proces werd steeds duidelijker dat een integraal plan
voor de Westerhof voor de toekomst de beste oplossing is. Hierin is
aandacht voor veilig verblijven, bestrating, groenvoorziening,
verlichting, parkeren en afwatering. Onze voorkeur gaat dan ook uit
naar optie 3, waarin de gewenste situatie wordt gerealiseerd.
Wij hopen dat de raad ook achter dit plan staat en lef toont om dit
plan te realiseren, samen met ons.
Wij hebben met veel plezier meegewerkt aan het tot stand komen
van dit plan. Na besluitvorming door de raad, hopen wij met het
zelfde enthousiasme door te gaan in de verdere uitwerking en
uitvoering van het plan.
Dank u voor uw aandacht.
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