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Dalfsen, maart 2012                                         
Van het bestuur 
Allereerst willen wij u uitnodigen voor de jaarlijkse 
ledenvergadering van Gemeentebelangen op donderdag    
                 5 april 2012 om 20.00 uur in  CR  
                “De Viersprong” in Nieuwleusen 
De agenda voor deze avond is als het  volgt: 
1. Opening 
2. Notulen ledenvergadering 5 april 2011, zie  

( alleen voor leden)  De notulen zijn evt. ook op te    
      vragen via hansdeboer38@planet.nl 
3. Verslag ledenbijeenkomst 6 oktober 2011, mondeling. 
4. Mededelingen en ingekomen stukken 
5. Bestuursverkiezingen. 

Aftredend en herkiesbaar Marjo Reurink- Schoemaker 
Voor een bestaande vacature in het bestuur wordt 
verkiesbaar gesteld  Jolande Onderdijk- Schroten ,  
Jolande  is 38 jaar oud en heeft samen met haar man  
Martie Onderdijk  een kwekerij aan Hessenweg 22a te 
Dalfsen. 

6. Financiën; jaarverslag penningmeester 
Verslag kascommissie en benoeming nieuw 
kascommissielid 

7. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement, zie elders 
in deze nieuwsbrief en onderstaande toelichting 

8. Verslag/mededelingen/vragen/en discussie met onze 
raadsleden en wethouder 

9. Wat verder ter tafel komt en rondvraag 
10. Sluiting. 

 
Na de sluiting is er nog volop gelegenheid om met 
elkaar van gedachten te wisselen 
 
Hoewel het  midden in de raadsperiode van 4 jaar voor 
het bestuur een vrij rustige periode is werd er wel enkele 
malen vergaderd om actuele zaken te bespreken.  
Daarbij is ons bestuurslid Gerard Jutten als lid van de 
schaduwfractie actief betrokken bij het raadswerk van 
onze raadsleden. Het bestuur is verheugd met de 
kandidatuur voor het bestuur van Jolande Onderdijk, 
waardoor het bestuur tenminste weer uit 5 personen zal 
gaan bestaan. Twee jaar geleden vierden wij ons succes 
door met 7 raadsleden toe te treden tot de 
gemeenteraad van Dalfsen. Over anderhalf jaar start de 
volgende verkiezingsprocedure alweer voor de 
raadsverkiezingen in maart 2014 waarbij wij weer 
streven naar en goed resultaat ! Dat betekent dan weer 
een periode van volop activiteiten. Dat is dan ook mede 
de reden dat het bestuur het heel oude huishoudelijke 
reglement van het toenmalige Gemeentebelangen  

Dalfsen flink heeft aangepast om daar straks adequaat de 
verkiezingsperiode mee in te kunnen ingaan. Op de 
website onder de link:    ( alleen voor leden) 
treft u het nieuwe reglement aan zoals wij de leden 
voorstellen dat vast te stellen in de ledenvergadering van 
5 april as. Op de ledenvergadering is het reglement op 
papier beschikbaar en is evt. ook op te vragen, liefst 
digitaal: hansdeboer38@planet.nl of 431385 
In deze nieuwsbrief treft u voorts van enkele raadsleden 
een bijdrage aan over hun beleving als raadslid van 
Gemeentebelangen in de gemeente Dalfsen. Het bestuur, 
onze raadsleden en onze wethouder hopen 5 april weer 
vele leden te kunnen begroeten.  Namens het bestuur,  
Hans de Boer, voorzitter /waarnemend secretaris. 

 
Van Jos Ramaker, fractievoorzitter 
Het jaar 2012 is al weer in volle gang!  
De fractie heeft het vergaderschema voor het hele jaar 
weer in de agenda gezet. Het grote project;  het 
onderzoek naar het toekomstige Kulturhus de Trefkoele 
is in de afgelopen maand in gang gezet en behandeld in 
de Raad. We hebben ons als fractie hier positief kritisch 
over opgesteld, daar het gaat om vele miljoenen die maar 
één keer kunnen worden uitgegeven. 
Het College van B&W gaat nu verder werken aan het 
onderzoek met alle aandachtspunten die zijn aangegeven 
door de gehele gemeenteraad, maar vooral door ons als 
fractie.  Ook de Cichoreifabriek kwam op de raadstafel, 
ook hiervan hebben we gezegd dat er een goede 
onderbouwde basis moet zijn om als Gemeente bijna 2 
miljoen te investeren. Een mooi plan maar in deze tijd zul 
je wel de afweging moeten maken; moet de Gemeente 
hier investeren en zodanig de regie in handen houden of 
moet  projectontwikkelaar Volker Wessels dat conform 
de afspraken doen. Je zult dus keuzes moeten maken in 
een tijd van bezuinigen. Kortom leuke onderwerpen, 
maar ze kunnen heel veel geld kosten! Uiteindelijk 
moeten we als raad het krediet beschikbaar stellen. 
Deze weken is het wat rustiger op de agenda en zullen 
we bedrijfsbezoeken brengen aan diverse bedrijven. 
Arcabo in Nieuwleusen en Roelofs in Lemelerveld staan 
op het programma. Weet u een bedrijf, binnen onze 
gemeente, dat het leuk zou vinden, dat we met de fractie 
en evt. steunfractie langs komen, laat het ons dan weten. 
U mag ons daarover aanspreken maar het ook doorgeven 
via info@gemeentebelangendalfsen.nl 
 Wij willen nog steeds GB (Gewoon Betrokken)  zijn bij 
het wel en wee in onze mooie gemeente Dalfsen. 
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Van Ruud van Leeuwen 
Of ik een stukje voor de nieuwe nieuwsbrief van GB 
wilde schrijven werd er in de fractie gevraagd. Nu heb ik 
geen behoefte om een vaste columnist zoals Arno van 
Dijk in Vechtdal centraal te worden, maar dit kun je toch 
niet weigeren. Er is ook het één en ander gebeurd de 
laatste maanden. Op het gebied van de gemeentelijke 
financiën zijn er zorgelijke tijden. Er zijn flink minder 
inkomsten, de Rijksbijdrage is lager, er worden minder 
bouwvergunningen aangevraagd en de grondverkoop is 
ook wel wat minder geworden. Dit betekende dat er in 
de begroting gesneden moest worden. We zijn als 
fractie van mening dat er een evenwichtig pakket ligt 
voor 2012. Het valt overigens wel op hoe makkelijk 
sommige partijen (namen noemen we niet) geld willen 
uitgeven. Als het geen geld van jezelf is, gaat dat 
kennelijk veel makkelijker. Ook het college wilde bij de 
eerste meevaller al meteen de korting op de 
inflatiecorrectie voor de gesubsidieerde instellingen 
terugdraaien. Echter niemand wist of kon vertellen, 
hoeveel het Rijk nog gaat bezuinigen op de gemeente 
uitkering. Gelukkig hebben we dit kortzichtige beleid 
kunnen voorkomen. Het lijkt sympathiek, maar wat als 
je na één jaar tot de slotsom komt dat het eigenlijk niet 
kon? Dan wordt het een zwalkend schip zonder koers, 
overgeleverd aan de elementen. Er staan enkele grote 
uitgaven te wachten: de Schakel Nieuwleusen, de 
Trefkoele, het Waterfront, het Kroonplein Lemelerveld 
en de aansluiting(en) van de N348 ten zuiden van 
Lemelerveld. Belangrijke zaken voor de economische en 
sociale ontwikkeling van de gemeente. Eén van de 
meest vervelende eigenschappen van geld is echter dat 
je het maar één keer kunt uitgeven en dat is erg jammer. 
Dus we moeten zorgvuldige keuzes maken, want als ik 
alle bedragen bij elkaar optel dan komen we al tekort. 
Op het terrein van duurzame energie is er een goede 
vooruitgang te melden. Al in 2007 pleitte GB voor meer 
inzet van zonne-energie. In Hoonhorst is dit als eerste 
opgepakt en met Nieuwleusen synergie krijgt het een 
goede navolging. Samen met de provincie is er nu ook 
een initiatief voor bedrijven, om zonne-energie te gaan 
benutten voor eigen gebruik. Het college heeft de 
handschoen, die GB bij de voorjaarsnota 2011 wierp, 
opgepakt. Wij hebben bij die gelegenheid gevraagd om 
de realisatie van een hetzij lokaal, dan wel regionaal of 
zelfs provinciaal zonne-energiebedrijf. Bestaand uit een 
fijn vertakt netwerk van individuele producenten, die 
samen de energie opwekken welke nodig is. Een naam 
hadden we ook al: P.O.Z.E.M. Met een aantal 
buurgemeenten worden momenteel gesprekken 
gevoerd over dit onderwerp.  Eergisteren zie ik op het 
journaal een wetenschapper vertellen dat het gelukt is 
om een zonnecel te ontwerpen met een rendement van 
ca. 70 % (de huidige cellen halen zo’n 16%). Eén van mijn 
buren rijdt met een elektrische auto, levensgevaarlijk 
want je hoort hem niet aankomen, maar met 
elektriciteit uit zonne-energie wel bijzonder duurzaam. 
Mogelijk maken we de voorspelling van Wim Kan uit 
1973 (oliecrisis) dus nog mee: Er wordt aangebeld, wie is 
daar? Koning Feisal, of u nog olie moet? Nee, dank u!             

Van Hein Mekelenkamp 
Het is al weer bijna twee jaar geleden dat ik in de 
gemeenteraad van Dalfsen zitting mocht nemen namens 
Gemeentebelangen. Dat vind ik nog steeds een 
voorrecht, kortom geweldig! Al heel wat jaren ben ik 
geïnteresseerd in de politiek en deed actief op de 
achtergrond mee. In de gemeenteraad zitten is 
natuurlijk een andere verantwoordelijkheid. Als fractie 
onderwerpen bediscussiëren en daarmee een standpunt 
moeten hebben in de raad. Het is belangrijk om de boer 
op te gaan en andersoortige bijeenkomsten te bezoeken 
die in de gemeente worden gehouden en ik doe dat met 
veel plezier. Zo volg ik de bijeenkomsten van de LTO  
(Land- en Tuinbouw Organisatie) in het project Ruimte 
voor de Vecht, dat is een breed begrip, voor zowel de 
LTO, maar ook van het Algemeen Plattelands Belang. 
Met die  laatste had GB  in 2008 bij de 
waterschapsverkiezingen een lijstverbinding en heeft 
zodoende mee kunnen helpen een tweede zetel in het 
waterschapsbestuur van Groot Salland te bemachtigen. 
Ook complimenten die we als Gemeentebelangen 
krijgen voor de inzet die onze partij doet, en de inzet van 
vooral de langer zittende raadsleden van ons doen mij 
goed. Hieruit blijkt dat onze partij / fractie voor de 
gemeente Dalfsen waardevol is, en dat wij juist als niet 
gebonden partij niet gehinderd worden door de 
landelijke of provinciale politiek of politieke (niet) daden 
of uitspraken. We zijn er voor de inwoners van de 
gemeente Dalfsen. 
 
Van Peter Meijerink 
Sinds enkele jaren wordt er hard gewerkt aan de 
oprichting van een zogeheten ‘Kulturhus’ in 
Nieuwleusen. Een Kulturhus is een gebouw waar diverse 
instellingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, 
educatie en sport onder één dak verenigd zijn. 
Gezamenlijk beheer en programmering van de 
activiteiten zijn belangrijke uitgangspunten. Het begrip 
stamt uit Scandinavië en is sinds de eeuwwisseling in 
hoog tempo in Nederland ingeburgerd aan het raken. De 
nieuwe multifunctionele accommodatie is gepland in het 
middengebied van Nieuwleusen, rondom de sporthal. 
Sporthal De Schakel is ruim 30 jaar oud, werd gebouwd 
in 1979. In 1999 is het pand uitgebreid met een tweede 
hal en kleedruimten. Er is ook een bedrijfsdeel waarin 
SMON en Allio kinderopvang zijn gehuisvest. De Schakel 
is 1 januari 2009 geprivatiseerd. De gemeente heeft 
toen het bestuur van Stichting De Schakel gevraagd om 
de mogelijkheid tot de bouw van een zogeheten 
Kulturhus te onderzoeken. Een kans om de (multi ) 
functionaliteit van het gebouw en de samenwerking in 
het gebruik met vele partners te vergroten. Daarnaast 
biedt het de mogelijkheid het pand een facelift te geven, 
efficiënt in te richten en het te laten voldoen aan de 
eisen van deze tijd. Een aantal zogenaamde 
kernpartners werkt nauw samen aan de plannen. 
Of er daadwerkelijk een Kulturhus komt in Nieuwleusen 
is nog niet helemaal zeker. Een sluitende en 
toekomstbestendige exploitatie is daarvoor zeker nodig. 
Of dit haalbaar is, wordt de komende periode duidelijk. 

 


