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Waterschap Drents Overijsselse Delta
Het Bestuur
Postbus 60
8000 AB ZWOLLE

Per aangetekende post en E-mail:
www.wdodelta.nl/bezwaarschrift-indienen/tilkogernaat@wdodelta.nl/evelinedekruijk@wdodelta.nl

Ref
:
Int
:
Datum :

VvE Waterfront Dalfsen (0210)
Bezwaar en afwijzing plannen -Hiawatha08 januari 2021

Aan: het Bestuur van Waterschap Drents Overijssels Delta,

Onderwerp:

BEZWAAR (Nieuwe) locatie -Hiawatha Actief- in passantenhaven en met aanleg
steiger, in de Vechtstroom, plaatsen blokhut voor opslag, kanostelling,
vlaggenmasten, reclameborden en botenverhuur bij de passantenhaven.

Geacht Bestuur,
Hiawatha Actief, vertegenwoordigd door haar directeur, mevrouw Pekkeriet, heeft ons deelgenoot
gemaakt over uitbreiding/herplaatsingsplannen van activiteiten, opstallen en inrichting en haar
motivatie daartoe, welke volgens haar informatie u reeds in eerder stadium heeft bereikt. U begrijpt
dat dergelijke plannen geen uitvoering kunnen hebben of basis kunnen zijn van verlening van enige
toestemmingen en/ of vergunningen.
De VvE Waterfront wenst middels deze nadrukkelijk bezwaar te maken tegen de aanleg van een
steiger, met blokhut voor opslag, plaatsen van kanostelling, vlaggenmasten, reclameborden en
botenverhuur in de Vecht en de komst van het bedrijf (Hiawatha-Actief) bij de ingang van de
passantenhaven, welke gelegen is op de beeldbepalende locatie in de dorpskern aan de Vecht.
Ook zogenoemde -bedrijfsuitoefening- zal en kan op deze locatie niet aan de orde zijn. Overigens en
meer omvat dit bezwaar niet enkel de VvE van Waterfront, echter ook directe andere
bewoners/pandeigenaren binnen de directe omgeving.
Mede overwegende dat:
Gemeente en provincie zich heeft uitgesproken binnen beleid dat: - het Waterfront Dalfsen een
beeldbepalende locatie is, verkeersluw dient te zijn, en bovendien enkel het karakter van
‘promenade’ dient te hebben (dit ook volgens laatste publicaties Staatscourant). Bovendien kan van vervuiling- van aanzicht geen sprake zijn na alle investeringen en planuitvoering volgens beleid en
inzet daarvan.
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Overwegende:
1.

Als eerste is Hiawatha-Actief een organisatie welke zich richt op ‘bootverhuur’ & Activiteiten’
voor groepen. De activiteiten van Hiawatha Actief vinden (onder andere) plaats in de
branche: Pret- en themaparken. Deze branche heeft als hoofdcategorie in de SBIonderverdeling die de KVK aanhoudt: 'Cultuur, sport en recreatie' en is in dit geval verder
onderverdeeld bij: 'Sport en recreatie', subcategorie 'Overige recreatie'.

Een dergelijke organisatie met volwaardige verhuursteiger met allerlei soorten ‘vermaak’ past niet
binnen de beeldbepalende locatie in de dorpskern aan de Vecht. (dit ook volgens de beleidskaders
van Gemeente/Provincie).
2.

De Vechtoever lopende vanaf de brug en kades tot de haveningang (Haven Dalfsen) lenen
zich niet voor het plaatsen van -steigers- voor ‘bootverhuur-, en activiteiten-. De kades Vechtoever- vanaf de brug hebben hiertoe enig gebruik voor ‘aanleggen met tijdelijkheid’.

Het permanente karakter (vaarseizoen) en de aanwezigheid van vaartuigen in de Vecht bij de wens
van een nieuw aan te leggen steiger doet de functie van de kade vanaf de brug tot de ingang van de
haven geweld aan, immers heeft de kade een functie voor het aanleggen van vaartuigen met een
tijdelijk karakter. In en rond de haven zal dan niet enkel een ontoelaatbare situatie gecreëerd
worden, echter ook aantasting van algehele infrastructuur en juist de kernwaarden van beleid.
3.

De door ons ontvangen motivatie van -Hiawatha Actief- treft geen enkel doel, is onhaalbaar
en verhullend en bovendien in strijd met geldende regelgeving.

4.

Daarbij zijn sinds de komst van de bewoners aan de Vechtoever, en achterliggend, de
activiteiten in en rond de haven exorbitant toegenomen, zodat het wel lijkt dat Dalfsen zich
alleen beperkt tot het Waterfront/ of richt op het Waterfront. Over de “blauwe bogen brug”
naar links, waarom niet ook naar rechts.

-

Toenemend gebruiken meer botenbezitters uit Dalfsen en omgeving de gratis hellingbaan
(overdag en ‘s avonds), wat op hoogtijdagen in de Raadhuisstraat zelfs tot filevorming leidt
met de nodige geluidsoverlast en milieu verontreiniging (stationair draaiende
personenauto’s, bussen, tractoren). Daarbij blijft het parkeren altijd een uitdaging evenals de
milieu overlast vanwege afval achterlating.

-

Toenemend hebben bootpassanten de haven aangedaan en hebben recreatieve doelen,
zoals barbecue en rest binnen hun verblijf opgenomen. De oevers worden intensief gebruikt
en zorgt naast de attractieve en ook ontspannen inzet ook voor druk op de omgeving.

-

De historisch Zomp heeft een mooie plaats gekregen in de beeldbepalende haven in de
dorpskern.

-

De hengelsport is ook het gebied gaan omarmen.

-

Er is een enorme toename van recreatief gebruik van de groenstroken rondom de
passantenhaven.

-

Zwemliefhebbers hebben de Vecht bij de haven ook gevonden.
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-

Veel passanten (eigenaren en huurders van boten) de (tijdelijk) aanlegkades hebben ontdekt
voor de "gezelligheid" van faciliteiten waaronder horecatief, en aangrenzende daarop heeft
ingespeeld.

-

De horeca-activiteiten aanzienlijk zijn toegenomen.

-

De Roeivereniging de haven en zijn omgeving ook gevonden heeft.

-

Na het vertrek van de havenmeester de parkeermogelijkheden bij de hellingbaan als
parkeerplaats worden gebruikt.

-

’s avonds (tot na midder nacht) de parkeergelegenheid bij de hellingbaan als
ontmoetingsplek wordt gebruikt.

Het resultaat van deze ontwikkeling is een forse toename van de druk op het recreatieve karakter
van de haven en zijn omgeving, zowel in positieve als negatieve zin. Het is ons bekend dat de
rustzoekende gebruikers van de (kleinschalige passanten/dorpshaven) wegens rumoer en overlast
voortijdig zijn vertrokken.
Ook wij als bewoners van de VvE het Waterfront vinden dat de grens van redelijkheid en billijkheid is
bereikt als het gaat om coulance binnen gebruik en genot van ‘wonen en verblijven’. Dit omvat niet
enkel de Vve van het Waterfront, echter ook een belangrijk deel van overige omwonenden.
Dit laat het ontwikkelen van de komst van ook nog een bedrijf, welke zich volledig en alleen richt op
recreatieve doelen en vermaak (bedrijfsuitjes) met commercieel oogmerk, op slechts enkele meters
voor de deur van -appartementengebouw, gemeentehuis, en achter wonenden Vechtoever- met de
daaraan gerelateerde sport- en recreatieactiviteiten zoals botenverhuur, de aanleg van een steiger,
het plaatsen van reclame borden, het plaatsen van vlaggen, het bouwen van een onderkomen voor
bootattributen etc. dan ook absoluut niet toe.
De hiermee samenhangende tolerantiegraad van het effect van hinder door lawaai, stank (milieu)
overlast auto- en fiets- en personenbewegingen etc. dat overschreden gaat worden zal inbreuk doen
op het woongenot en de privacy.
Tijdens zowel de planvorming, uitvoering (ontwikkeling) van de appartementen/huizen is nimmer
sprake geweest dat dergelijke commerciële bedrijven in de branche Pret- en Themaparken zich
commercieel mogen ontwikkelen en is het niet opgenomen het mogelijk doen ontwikkelen van een
bedrijf op de beeldbepalende locatie in de dorpskern aan de Vecht.
Het toestaan van het vestigen van het bedoelde bedrijf zal niet enkel leiden tot aanzienlijke inbreuk
op de kernwaarden en aanzicht, maar ook zal dit -waardevermindering- tot gevolg hebben van de
appartementen en achterliggende woningen.
Wij begrijpen uiteraard dat een bedrijf als Hiawatha Actief met winstoogmerk zich wil ontwikkelen en
zijn daar zeker niet op tegen. Juist in deze Coronatijd trachten zij met lokale ondernemers inventief
te zijn. Volgens ons is het nu tijd om naast het Waterfront ook andere delen van Dalfsen, waaronder
het Bellingeweer versneld te laten doorontwikkelen. Wellicht is het zelfs denkbaar om ook daar een
hellingbaan te creëren om de grote stroom van booteigenaren uit Dalfsen en omgeving een gratis
mogelijkheid te bieden. Ook het creëren van een “Vecht” strand aldaar kan bijdragen de stroom
liefhebbers te spreiden.
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Op deze wijze blijft een balans op de beeldbepalende locatie in dorpskern aan de Vecht. Wonen –
Passantenhaven – Historisch Zomp – hellingbaan booteigenaren -aanlegmogelijkheid – Theater –
Horeca. Op de kleine postzegel kan deze extra inzet niet worden gerealiseerd.

Geacht Bestuur,
Wij hebben u hierdoor geïnformeerd over -het bezwaar- en de indiening daarvan. Dit met meeste
betrokkenheid, waarvan nota.
Ons verzoek aan uw Bestuur is met rappel uw inzicht en besluit te vernemen inzake deze casus.

Met een vriendelijke groet,

VvE Waterfront
p/a Mevr. J. Bosch (secr.)
Vechtoever 7
7721 LD Dalfsen
Telefoon 0529-432880

Bijlagen :
- Hiawatha 2021 Informatie omwonenden
- Hiawatha Tekening steiger
- Hiawatha Tekening Blokhut

-
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