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Weinig draagvlak voor plannen Rechterensedijk   

 

DALFSEN – Maak de Rechterensedijk veiliger voor het werkeer, maar werk ook toe naar een definitieve oplossing 

voor over een paar jaar. Deze boodschap gaf de raadscommissie maandagavond mee aan wethouder Evert 

Goldsteen. 

 

Die informeerde de raadsfracties over de voorgenomen aanpassingen van deze gebiedsontsluitingsweg, die te boek 

staat als de gevaarlijkste weg van Dalfsen. Met een zevental maatregelen (o.a. snelheidsverlaging naar 60 km, 

wegvakken waar auto’s elkaar kunnen passeren en grasbetonstenen ten koste van het asfalt) hopen burgemeester 

en wethouders de weg veiliger te maken. “Verkeersveiligheid is onze insteek”, aldus Goldsteen. “Wij denken dat 

het op deze manier verantwoord is.” De maatregelen gelden voor de komende drie jaar. In 20215 volgt een 

heroverweging wanneer een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan wordt opgesteld. 

 

Maar de meeste raadsfracties vond dat B&W voorbij gaan aan het feit dat de Rechterensedijk een 

gebiedsontsluitingsweg is, waar normaal gesproken tachtig mag worden gereden. “De plannen lijken ingegeven 

door het huidige geldgebrek. Waarom is de problematiek niet integraal aangepakt?”, vroeg Ruud van Leeuwen 

(Gemeentebelangen zich af). “We begrijpen deze tussenstap, maar roepen u op om over een definitieve oplossing 

na te denken. Mijn fractie sluit niet uit dat er op termijn andere wegen noodzakelijk zijn voor de doorstroming.” 

Hiermee doelde hij op de mogelijkheid van een tweede weg aan de zuidkant van de huidige route. Het huidige plan 

vergt circa vier ton uit bestaande budgetten, maar volgens Van Leeuwen en enkele andere fracties is een extra 

investering van drie ton voor een ‘eindoplossing’ geen slechte zaak. Hij gaf de wethouder de suggestie mee om 

binnen afzienbare tijd in gesprek te gaan met ProRail, omdat deze nog altijd nadenkt over verbreding van de 

spoorlijn. 

Van Leeuwen was wel voor de verlaging van de snelheid van 70 naar 60 km per uur. “Maar u moet zich wel 

realiseren dat u dan, zeker kort na de invoering, extra zult moeten handhaven.” 

 

Johan Wiltvank (PvdA) had moeite met de plannen: “Volgens mij hebben vooral de belangengroepen de kans 

aangegrepen om hun stem te laten horen. Als we over drie jaar besluiten alsnog iets te gaan doen, zijn we zo weer 

enkele jaren verder voordat de weg definitief aangepast is. Het zou jammer zijn om het nadenken over een 

definitieve oplossing uit te stellen tot 2015. Mijn suggestie is om het ene te doen en het andere niet te laten.” 

Gerrit Schoonhoven (VVD) stelde: “Neem geen halve maatregelen, maar zoek naar een eindoplossing waar we ons 

voordeel mee kunnen doen.” Ook Jan Uitslag (CDA) betreurde dat de doorstroming ondergeschikt was gemaakt aan 

de veiligheid. “Veiligheid moet, maar wij vinden een goede doorstroming hier net zo belangrijk. Onderzoek alle 

opties, ook die van een extra rijbaan aan de zuidkant.” 

 

Volgens Goldsteen is doorstroming niet hetzelfde als snelheid. De wethouder reageerde enigszins gepikeerd. “U 

wilt veiligheid, de laanstructuur bewaren, maar er ook een extra weg bij. Natuurlijk, het is een 

gebiedsontsluitingsweg. Maar als deze maatregelen voldoen, is het enige nadeel dat je er 60 mag in plaats van 80. 

En wat is daar mis mee? Aanleg van een extra weg, hetzij langs het spoor, hetzij achter de bomen langs, heeft als 

consequentie dat de snelheid naar 80 kan. Maar waar wil je dan dat verkeer kwijt in het achterland?” 

 

“Is het mogelijk dat, voorafgaand aan de definitieve beslissing in 2015, al één weg eerder herijkt wordt?”, wilde 

Johan Wiltvank weten. “Dat kan, alles is mogelijk als de raad dat wil”, aldus Goldsteen. “Maar wij verwachten dat 

dit voldoende is en dat we hiermee kunnen volstaan.” Op een vraag van Anne Nijburg (ChristenUnie) antwoordde 

hij dat de gemeente niet verwacht dat de aangepaste weg drukker wordt doordat deze meer verkeer zal 

aantrekken. “Naarmate je meer doet aan doorstroming, kan het natuurlijk wél drukker worden. De weg wordt dan 

gemakkelijker te gebruiken als sluiproute. Maar het verkeer komt dan uit op wegen waar je groot vervoer liever 

niet wilt hebben, zoals in Vilsteren of rond Lemelerveld.” 


