Plaatselijk Belang Ankum e.o.
In gesprek met de gemeenteraad over het voorkeursrecht op 7 februari a.s.
Op woensdag 24 januari jl. heeft wethouder Van Leeuwen namens het college van
Burgemeester & Wethouders van Dalfsen de inwoners van Ankum geïnformeerd over het
voorstel aan de gemeenteraad inzake de vestiging van het voorkeursrecht in Ankum. De
bedoeling hiervan is om eventuele toekomstige woningbouw onder regie van de gemeente
in het gebied begrensd door de Vossersteeg-Leemculeweg-Ankummer Es mogelijk te maken.
Tijdens deze informatieavond werd duidelijk dat de aanwezigen met veel vragen bleven
zitten. Vragen zoals:
·
Zijn er, naast Ankum en Oosterdalfsen, andere alternatieven onderzocht zoals ten
noorden van de kern Dalfsen, inbreidingslocaties?
·
Hoe worden de inwoners van beide gebieden en het dorp betrokken bij de
besluitvorming?
·
Gaat het College nog in gesprek met de inwoners van de gebieden met het
voorkeursrecht?
De wethouder gaf aan dat zijn gesprekspartner de gemeenteraad is en dat het college op
maandag 19 februari met hen over dit voorstel in gesprek gaat. De inwoners van Dalfsen
worden dus door het college niet direct betrokken hierin, terwijl de gevolgen van het besluit
groot kunnen zijn, of je nu tegen of voor deze ontwikkeling bent.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum meent daarom dat het een goede zaak zou zijn als
de gemeenteraad, voordat het debat op 19 februari plaatsvindt, op de hoogte is van de
vragen en gevoelens bij ons als inwoners. Zo kunnen ze deze meenemen in het debat met
college en meewegen in hun uiteindelijke standpunt.
Het bestuur heeft alle fracties daarom uitgenodigd in Het Roode Hert in Ankum op
7 februari a.s. vanaf 20.00 uur met ons in gesprek te gaan. De fracties van PvdA,
Gemeentebelangen, CDA, Christenunie en D66 hebben toegezegd om te komen.
Het bestuur van Plaatselijk Belang Ankum rekent op uw komst zodat het geluid van de
inwoners een goede plek krijgt in het besluit op 19 februari.
Voor de volledigheid kunt u hier de documenten raadplegen die de gemeente gepubliceerd
heeft:
https://www.dalfsen.nl/Inwoners/OnderwerpenThemas/WonenEnLeefomgeving/Bestemmi
ngsplannen/BestemmingsplannenBuitengebied/AanwijzingPercelenGelegenAanDeOosterdal
fsersteegHofmanssteegWelsummerwegLeemculewegRuitenborghwegAnkummerEsEnVosser
steegTeDalfsen.htm
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