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GB, Gemeente in Balans 
 Gemeentebelangen is de lokale partij van Dalfsen die de belangen behartigt van de inwoners van de hele gemeente Dalfsen 

zonder enige voorkeur voor politieke of godsdienstige richting. De komende raadsperiode zal geen gemakkelijke periode 

worden. Steeds meer zaken worden gedecentraliseerd en ontwikkelingen tuimelen over elkaar heen. We worden  

overspoeld met regels en de financierbaarheid van toekomstplannen is onzeker. Belangrijk daarbij is dat de gemeente in 

balans blijft. Dit verklaart de titel van ons verkiezingsprogramma: .....Gemeente in Balans! 

Flexibiliteit en openheid zijn van groot belang voor een toekomstbestendige gemeente. Beleid is niet alleen het uitrollen 

van oplossingen die in het gemeentehuis zijn bedacht voor problemen die in het gemeentehuis gehoord of gesignaleerd 

zijn, maar meer en meer aansluiten bij datgene wat al goed gaat in onze gemeente. Waar frictie is moet direct gereageerd  

worden. Dit heeft wel gevolgen voor de organisatie. De lange termijnstrategie wordt wel geformuleerd maar voor de  

uitvoering is de gemeente voor een groot deel afhankelijk van anderen. 

Initiatieven van onderop worden de komende jaren nog belangrijker en de bezuinigingen zullen die trend versterken. Het 

gevaar is dat je dan ook teveel van burgers kunt gaan verwachten. Of het nu gaat om zorg, duurzaamheid of andere  

participatie. 

De nieuwe werkelijkheid betekent ook meer werkloosheid. Bezuinigingen treffen mensen in hun persoonlijk leven, zeker 

als het om zorg gaat. Belangrijke taken in het sociale domein worden gedecentraliseerd juist op het moment dat de vraag  

groter wordt. Dit vraagt veel van de gemeente: veel kennis, maar ook veel keuzes. Niet alles kan. 

Het wordt zoeken naar de balans tussen zelf blijven bedenken, aanhaken op, overnemen van en samenwerken met.  

We zullen heel nauwkeurig kijken naar wat de samenleving zelf oppikt en welke mensen nog wel door de overheid  

geholpen moeten worden. Welke activiteiten wel door familie en burgers gedaan worden en welke door professionals  

moeten worden opgepakt.  

De gemeente Dalfsen is in belangrijke mate een plattelandsgemeente. Afstanden zijn klein, de infrastructuur is van hoge 

kwaliteit en de regio Zwolle is aangemerkt als beste economisch gebied van Nederland. Wij denken dan ook dat de  

ruimtelijke spreiding van de economie zich langzaam gaat verspreiden vanuit de Randstad. Wij willen daar met de  

eigenheid van Dalfsen gebruik van maken. Belangrijk is om de gemeente vitaal te houden, in te steken op de  

werkgelegenheid, het onderwijs, het woonbeleid en de detailhandel. De vitaliteit van winkelgebieden heeft onze aandacht.  

De verwachting is dat minder winkels overblijven, met name door internetverkoop en vergrijzing.  Wij willen ons winkel-

bestand ondersteunen door middel van blijvend gratis parkeren en het aantrekkelijk maken van de winkelgebieden.  

Diversiteit is belangrijk om aantrekkelijk te zijn en te blijven.  

Gemeente in Balans 



  3 

 
 In het lokaal/ regionaal economisch beleid verschuift de focus naar de markt voor ouderen.  

De grijze economie biedt nieuwe kansen. De zorg is de komende jaren een groeiende sector. Dat betekent kansen voor 

zorginnovatie. We zullen rekening moeten houden met een veranderende vraag naar woonruimte. Meer eenpersoons-

huishoudens, meer aangepaste woningen en meer woningen waar (24 uurs) zorg wordt gegeven.  

De economie zal steeds meer verduurzamen. Deze veranderende economie past bij de identiteit van Dalfsen, waar  

noaberschap en de kwaliteit van leven en de omgeving belangrijk is. Wij geven volop de ruimte aan deze nieuwe sociale en 

economische ontwikkelingen en zullen initiatieven stimuleren en er aan meewerken.  

De energiewereld is volop in beweging. Op dit moment hebben we 3 lokale initiatieven voor energiebesparing- en winning. 

Duurzaam Hoonhorst, Duurzaam-Leefbaar Lemelerveld en Nieuwleusen Synergie. Vaak loopt men tegen grenzen aan.  

Vrijwilligers moeten behoorlijk wat drempels overwinnen en soms kost het zoveel tijd dat zij afhaken. Wij willen  

burgerinitiatieven faciliteren zonder projecten over te nemen.  

Op het gebied van mobiliteit is het gebruik van de auto sterk toegenomen en zijn mensen zich meer en verder gaan  

verplaatsen. Deze groei lijkt echter niet meer zo vanzelfsprekend. Dit komt mede door de veranderende wereld op het 

gebied van vergrijzing, thuiswerken, internetverkoop, kleinere huishoudens maar ook meer gebruik van de  

elektrische) fiets en het openbaar vervoer. We zullen op een nieuwe manier naar investeringen in wegen moeten kijken.  

Sportverenigingen hebben altijd een belangrijk onderdeel van onze maatschappij gevormd. Recente ontwikkelingen zorgen 

ervoor dat hun aandeel nog belangrijker kan worden. Trends als individualisering, commercialisering, globalisering en de 

multiculturalisering houden onze samenleving voortdurend in beweging. Wij  zullen hier op in moeten spelen en de  

verenigingen zullen ook de kansen moeten pakken die er liggen.  

                                                                             Gemeente in Balans! 

 Bestuur 

 Gemeentebelangen heeft al vaker aangegeven dat de gemeente Dalfsen een zelfstandige gemeente moet blijven. Dalfsen 

heeft de zaken goed op orde! Dat willen we graag zo houden! Bij een grotere gemeente worden de praktische lijnen langer 

en ondoorzichtelijker! We zien het terug bij grote overheidsdiensten die van elkaar niet weten waar ze mee bezig zijn.  

Gemeentebelangen is een praktisch ingestelde lokale partij en daarbij horen korte lijnen. Beter zichtbaar aanwezig dan veel 

overleg tot in details. Samenwerken is goed maar fuseren is wat ons betreft niet aan de orde. Samenwerking moet leiden 

tot een efficiëntieslag en te behalen financieel voordeel.  

Het betrekken van burgers bij allerlei onderwerpen is een belangrijk item voor Gemeentebelangen. Burgers willen zelf ook 

graag meedenken en daarom hechten we als Gemeentebelangen veel waarde aan het dit jaar ingestelde Burgerpanel. We 

willen dit bij belangrijke en omvangrijke onderwerpen  inzetten om een eerlijke en betrouwbare weergave en afspiegeling 

te krijgen. Met als doel te komen tot een goed gedragen besluit. Niet over de burger praten maar met de burger praten. 

Gedreven en Betrouwbaar 
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 College 
 Gemeentebelangen is bereid te streven naar een vruchtbare samenwerking met andere politieke partijen die in de nieuw 

te kiezen gemeenteraad vertegenwoordigd zijn en die bereid zijn ook bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Wij achten 

het van belang dat het College van Burgemeester en Wethouders in de gemeente Dalfsen een breed draagvlak heeft op 

basis van de samenstelling van de Raad. Daar mag de partij Gemeentebelangen niet in ontbreken. 

 Ruimtelijke ordening 
 De gemeente Dalfsen voert nog altijd een actief grondbeleid. Er is echter inmiddels voldoende bouwgrond, die mede gelet 

op de economische crisis de laatste jaren moeilijk verkoopbaar blijkt. De waarde van de gronden is, ondanks  

waarschuwingen van Gemeentebelangen, diverse malen afgeboekt. De laatste keer in mei 2013 voor ruim 2 miljoen euro 

en het einde is nog niet in zicht. We wachten dan ook met spanning de uitslag van het lopende onderzoek af. We  

verwachten dat dit onderzoek ook toekomstige risico’s van het grondbedrijf voor de nieuwe raad inzichtelijk zal maken.  

De bestemmingsplannen zijn inmiddels allemaal geactualiseerd, hoewel tegen het bestemmingsplan buitengebied  

bezwaren zijn ingediend bij de Raad van State. Desalniettemin verwachten we dat in het voorjaar van 2014 alle  

bestemmingsplannen actueel zullen zijn. 

Recentelijk is gebleken dat de notitie inbreidingslocaties voor verschillende uitleg vatbaar blijkt. Toch houden wij onverkort 

vast aan de uitgangspunten van deze notitie. Als er verschil van interpretatie is over dit onderwerp met het college, dan 

dient de raad, als opsteller van de notitie, het laatste woord te hebben. 

We zijn verheugd dat de ontwikkeling van het Waterfront voortvarend verloopt. De afronding van dit project zal een forse 

economische impuls kunnen geven aan de kern Dalfsen. De geplande boulevard en terrasjes zullen bijdragen aan de  

levendigheid van het dorp en vele recreanten trekken. De nieuwe inwoners van het Waterfront moeten zich realiseren dat 

ze in een gebied gaan wonen waar mensen elkaar treffen en waar vele activiteiten mogelijk moeten zijn. Er is nog  

onduidelijkheid over de toekomst van het voormalige gebouw van de cichoreifabriek. Onze voorkeur blijft vooralsnog een 

(gedeeltelijk) culturele invulling. 

In de komende raadsperiode zal de realisatie van de N340 hoogstwaarschijnlijk de voltooiing gaan vinden. In de gemeente 

Dalfsen zijn inmiddels op diverse plekken nieuwe mogelijkheden geboden aan burgers die voor deze weg moeten wijken. 

Gemeentebelangen dringt aan op extra aandacht voor degenen die niet of net niet hoeven te vertrekken. Zij blijven immers 

achter langs een weg waarop het verkeer behoorlijk zal intensiveren. De plannen rond de N348 zijn inmiddels ook veel  

duidelijker. Voor de kern Lemelerveld liggen hier, naast bedreigingen, ook nieuwe kansen. De planvorming voor de N377 is 

in de beginfase. We zullen dit proces kritisch volgen en de belangen van de aanwonenden in en nabij Nieuwleusen goed  

bewaken.  

 

Grond en Bebouwing 
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 In het buitengebied van de gemeente Dalfsen blijft de agrarische sector hoofdgebruiker. Er is echter ook ruimte voor  

recreatie en toerisme, zij het op gepaste schaal. Een goed voorbeeld op dit gebied is in onze ogen de wijze waarop het 

fiets- en voetveer over de Vecht is gerealiseerd. Gemeentebelangen houdt onverkort vast aan de afspraak dat de rivier de 

Vecht beperkt benaderbaar zal zijn voor recreatie en toerisme. We willen de natuurlijke waarden, waardoor nog steeds 

relatief veel weidevogels in de uiterwaarden kunnen broeden, behouden voor onze burgers en de toeristen. Deze waarden: 

rust, ruimte en natuur staan niet voor niets in de nota “Bij uitstek Dalfsen”. Toch willen we ook graag een betere bevaar-

baarheid van de Vecht richting Ommen en het achterland bepleiten. Op de pleisterplekken, kade en haven kunnen de  

recreanten ruimschoots “aanleggen”. 

De regeling “Rood voor rood” heeft op vele plekken in de gemeente inmiddels haar waarde bewezen. Het heeft bijgedra-

gen tot een betere leefbaarheid en het tegengaan van verloedering van het platteland. Vrijkomende agrarische gebouwen 

kunnen bijdragen tot een versterking van de economie, indien daar inpasbare, kleinschalige bedrijven gevestigd worden. 

Er is op korte termijn behoefte aan een vernieuwde woonvisie, waarin rekening moet worden gehouden met de  

veranderde maatschappelijke omstandigheden en de daaruit voortvloeiende gewijzigde woonbehoeften. Speerpunten van 

beleid dienen volgens ons de groepen ouderen, ouderen met beperkte zorg en jongeren te zijn die zich graag in de  

gemeente zouden willen vestigen. De groep jongeren met begeleid wonen functie mogen hier niet worden vergeten. Een 

groeiende nieuwe groep bestaat uit zogenaamde alleengaanden, die duidelijk andere woonbehoeften hebben. De toename 

van mantelzorg kan een forse invloed kunnen hebben op de veranderende behoeften. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan 

de zogeheten kangoeroewoning. 

Verder willen we pleiten voor meer afwisseling in de groenstroken. Dit verhoogt de biodiversiteit. 

 Openbare orde en veiligheid 
 Dalfsen is een relatief veilige gemeente. Toch hebben in de afgelopen periode diverse incidenten plaatsgevonden die ons 

zorgen baren. Te vaak krijgen we te horen: “Het heeft onze aandacht, we zijn in overleg.” Wij vinden dat er echt wat moet 

gebeuren ten aanzien van de veiligheid.   

 meer snelheidscontroles op de doorgaande wegen binnen de bebouwde kommen 

 meer fysieke controles op plekken waar dit nodig is vanwege overlast 

 meer fysieke controle op drugsoverlast 

 meer fysieke controles op en rond de sportparken waar vernielingen plaatsvinden en afval achtergelaten wordt 

 cameratoezicht op het industrieterrein in Dalfsen 

 meer controles op “belading” discobussen en controles bij de in- en uitstapplaatsen 

Dalfsen moet een veilige gemeente zijn waar we onze kinderen veilig buiten kunnen laten spelen en we veilig kunnen  

wonen. Als Gemeentebelangen zullen we een en ander kritisch volgen en willen we geïnformeerd worden over de gang  

van zaken. 

Gesignaleerd met hulp van Burgernet 
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 Op initiatief van Gemeentebelangen is in de afgelopen periode Burgernet ingesteld en tot stand gebracht. Een belangrijk 

hulpmiddel, is inmiddels gebleken, dat de veiligheid ( en betrokkenheid) in onze gemeente nog meer kan vergroten. We 

willen dit nog meer onder de aandacht van onze inwoners brengen. 

 Economisch beleid 
 Afgelopen jaar is de nota economisch beleid 2013-2020 verschenen en door de raad goedgekeurd. In deze nota vinden we 

voldoende aanknopingspunten voor de komende raadsperiode. Ook is een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid  

vastgesteld dat meer kansen biedt aan onze lokale aannemers bij aanbestedingen. Gemeentebelangen blijft onverkort  

voorstander van het zoveel mogelijk betrekken van de lokale ondernemers bij aanbestedingen. Zij zijn tenslotte mede de 

dragers van de Dalfser economie, zij bieden werkgelegenheid, zorgen voor bestedingen en zijn onder andere de sponsors 

van onze verenigingen. We zijn ons van deze wederzijdse afhankelijkheid bewust. De economische regio Zwolle waar  

Dalfsen deel van uitmaakt, is de sterkst groeiende van Nederland en biedt volop kansen en mogelijkheden aan alle  

sectoren. 

De jaarlijkse bedrijvencontactavond is voor ons een waardevolle bijdrage voor het instant houden van begrip voor elkaar. 

De gemeente kan door verdere uitbouw van het duurzaam energiebeleid, met name deze jonge en innovatieve sector  

verder stimuleren. 

1  DE AGRARISCHE SECTOR 

De agrarische sector blijft van groot belang voor de gemeente Dalfsen. Ruim 70% van het grondgebied heeft een agrarische 

bestemming en zo’n 1500 mensen verdienen hun boterham in ruim 500 bedrijven in deze sector. Ondanks dat het aantal 

bedrijven sinds het begin van de jaren tachtig uit de vorige eeuw aanzienlijk is verminderd, blijft de landbouw een factor 

van groot belang. Met de komst van nieuwe mestwetgeving en het loslaten van de quota voor melk in 2015, ontstaan er 

weer nieuwe kansen voor de ondernemers. Het fenomeen zorgboerderij is de laatste jaren sterk in opmars. Een markt waar 

gebruik wordt gemaakt van fysieke arbeid en contact met grond, planten en dieren in relatie tot zorg. Een ontwikkeling die 

het mogelijk maakt om aan mensen met een zorgindicatie een zinvolle dagbesteding aan te bieden. 

Al langer is de combinatie van landbouw en toerisme bekend in onze gemeente. Ontwikkelingen die we als Gemeente-

belangen toejuichen en waar mogelijk willen ondersteunen. Overdreven regelgeving is niet in het belang van de sector, wat 

de keuze van de ondernemer ook is. Schaalvergroting, combinatie met zorg of met recreatie en toerisme, de gemeente 

dient waar mogelijk ruimte te bieden en procedures snel en voortvarend af te handelen. We zijn tevreden over de moge-

lijkheid die het college heeft tot vergroting van de bouwblokken in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Zorgvuldig 

zal per geval moeten worden bekeken of nieuwe ontwikkelingen niet alleen in het belang van de onderneming maar ook 

van de omgeving en de samenleving als geheel zijn. 

2  DE INDUSTRIE 

Nieuwleusen en Lemelerveld zijn de aangewezen kernen voor industriële bedrijvigheid. Als gemeente zijn we verantwoor-

delijk voor een goede infrastructuur, net als voor de algehele regievoering. Met de realisatie van de plannen rond de N348, 

dient de ontsluiting van het bedrijventerrein Lemelerveld aanzienlijk verbeterd te worden.  

Gebalanceerd Beleid 
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 Momenteel lijkt er ruim voldoende bedrijventerrein beschikbaar, echter we moeten alert blijven. Zodra de economie weer 

aantrekt is het van belang dat ook Dalfsen hier van mee profiteert. Intussen is een actief wervingsbeleid, dat ondersteund 

wordt door een aantrekkelijk ondernemersklimaat, erg belangrijk. Ondernemers moeten graag naar Dalfsen willen komen. 

Indien industriële bedrijven uit woonkernen vertrekken of stoppen met de activiteiten, dan heeft het onze voorkeur om 

een andere bestemming voor de vrijkomende locatie te zoeken. Dit biedt naar de toekomst nieuwe ontwikkelingsmogelijk-

heden voor een locatie (voorbeeld Eshuis, Dalfsen).  

De afgelopen periode heeft onze wethouder de banden met het bedrijfsleven aangehaald en versterkt. Wij zijn van mening 

dat een gezond en vitaal bedrijfsleven in de breedte en daar bedoelen wij industrie, middenstand, de recreatieve sector, 

horeca en het agrarisch bedrijfsleven, van groot belang zijn voor de leefbaarheid, vitaliteit en werkgelegenheid van onze 

kernen. 

Met het bedrijfsleven praten in plaats van over het bedrijfsleven praten staat in deze voorop. In gezamenlijkheid bouwen 

aan werkgelegenheid. Bedrijfsleven en gemeente hebben elkaar nodig. Dit zal in het bijzonder aan de orde zijn door de 

voorgenomen decentralisatie die onze landelijke overheid door zal voeren. 

 

De zichtlocatie van het industrieterrein in Dalfsen is op dit moment geen visitekaartje voor onze gemeente. De talrijke 

vrachtwagens die daar geparkeerd staan zorgen voor overlast en zijn een doorn in het oog van onze ondernemers langs 

deze weg. Als Gemeentebelangen willen we een parkeerverbod langs de Goldkampstraat en pleiten we voor camera-

toezicht op het industrieterrein in Dalfsen. 

3  DE MIDDENSTAND 

Voor de leefbaarheid van de kernen en de lokale economie is een bloeiende middenstand van groot belang. Wij vinden 

gratis parkeren in de nabijheid van winkels hiervoor een absolute voorwaarde. Met de komst in de diverse kernen van  

enkele nieuwe spelers op de markt, ontstaat er enerzijds een gezonde concurrentie en anderzijds trekt dit ook weer meer 

klanten uit de wijde omgeving aan. Dit komt de sector als geheel ten goede. Indien in andere kernen dan Lemelerveld de 

behoefte zou ontstaan voor een beperkte zondagopenstelling, dan staat Gemeentebelangen daar niet direct afwijzend 

tegenover. Met de plaatselijke ondernemersvereniging zou dit dan nader onderzocht moeten worden. Mogelijk is een 

branchegerichte aanpak hierbij wenselijk. 

Schreven we in het vorige verkiezingsprogramma nog dat de ontwikkeling van het Waterfront in Dalfsen met voortvarend-

heid ter hand diende te worden genomen, nu kunnen we met tevredenheid constateren dat de uitvoering gaande is. We 

zullen zorgvuldig kijken naar de behoefte aan winkelruimte. Wij gaan niet bouwen voor leegstand. De door ons zo  

gewenste “facelift” van de gevels aan het van Bruggenplein is inmiddels door het college op gang gebracht. 

Wij zijn er groot voorstander van dat de ruimte achter de winkels in de Prinsenstraat een algemene parkeerplaats wordt. 

Dit zal een extra impuls geven aan de gezamenlijke middenstand van Dalfsen. Het is belangrijk dat de winkelcentra in de 

kernen bij de tijd zijn. We zullen initiatieven van middenstanders ondersteunen en waar nodig stimuleren. Wij denken 

hierbij onder andere aan het faciliteren van Wifi.  

Goed voor Bedrijven 
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 De weekmarkten dragen bij aan de levendigheid van de kernen. De vaste plek van de markt in Nieuwleusen is een  

verbetering gebleken en met de uitbreiding van het Kroonplein, kan ook de markt in Lemelerveld een nieuwe impuls  

krijgen.  

 4  RECREATIE EN TOERISME 

Mede als gevolg van de economische teruggang is het aantal overnachtingen in het Vechtdal en de gemeente Dalfsen  

teruggelopen. Toch biedt volgens ons dit nu juist de kans om (korte, goedkope) vakanties in onze gemeente te promoten. 

De nota “Ruimte voor de Vecht” biedt hiervoor ook duidelijke aanknopingspunten. We pleiten hier met name voor het 

beter bevaarbaar maken van de rivier de Vecht voor (kleine) plezierjachten en het verbeteren van de mogelijkheden tot 

rondvaren, via Regge en aansluitende kanalen, in plaats van het op- en afvaren van de Vecht.  

Het natuurschoon van de Vecht met zijn uiterwaarden en de omringende bossen en velden, dient nog beter in de markt 

geplaatst worden, dit in samenhang met de andere Vechtdal gemeenten. Het Waterschap zal hierin eveneens een  

belangrijke rol spelen. 

De drie belangrijkste redenen voor toeristen om naar onze gemeente te komen: Rust, ruimte en natuur moeten als  

speerpunten goed bewaakt worden. Immers alle drie zijn kwetsbaar. 

Waar mogelijk moet (nieuw) particulier initiatief ruimte krijgen voor ontwikkeling, binnen de gestelde kaders. 

Recentelijk zijn in de gemeente enkele plaatsen aangewezen waar campers vrij mogen overnachten.  

Wij zijn van mening dat we hiermee onze recreatieondernemers/campings tekort doen. Liever zien we de campers op de 

reguliere campings.  

5  WONINGBOUW 

Er dient op korte termijn een nieuwe nota Wonen te worden opgesteld. De huidige nota van 2007 is wat ons betreft 

inmiddels achterhaald. De woningmarkt verkeert in de ernstigste crisis sinds beginjaren tachtig en de ontwikkeling van de 

bevolking, zowel wat groei betreft als qua samenstelling geeft hier alle reden toe. Het is van groot belang dat vraag en  

aanbod weer op elkaar gaan aansluiten. Wat willen onze bewoners nu en wat willen ze over 10-15 jaren? 

Senioren, jongeren, starters, alleengaanden, woongroepen dienen allen hun eigen plek te krijgen in deze nota. Daarnaast 

mag het aanbod aan sociale koop- en huurwoningen natuurlijk niet ontbreken.  

Veel activiteiten in onze kernen zijn gegrondvest op wonen als essentieel onderdeel van het economisch beleid, als bron 

van werkgelegenheid en het niveau van de voorzieningen. 

In Hoonhorst willen we, voordat we nieuwe gronden voor woningbouw gaan aankopen, kijken naar het gebied achter de 

molen waar de bibliotheek en de sporthal nu zijn gesitueerd en het gebied, de Tempelhof waar verouderde senioren-

woningen staan. Hier zullen we in overleg treden  met Plaatselijk Belang. 

Goed voor Bewoners 
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 Financiën 
 De gemeentelijke begroting en de jaarrekening zijn de afgelopen twee jaren aan flinke kritiek onderhevig geweest. Zowel 

vanuit de raad zelf, als van de accountants. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke verbeterslag die we als partij toejuichen. 

Een sluitende, maar ook reële meerjarenbegroting is voor ons een absolute must.  

Het is belangrijk om goed na te denken en af te wegen waaraan we het beschikbare geld besteden. Je kunt het immers 

maar eenmaal uitgeven, net als thuis. Nut en noodzaak van projecten moeten dan ook vooraf helder en duidelijk zijn.  

Geld uitgeven “omdat de provincie anders geen subsidie geeft” doen we niet aan mee. Want wil de provincie subsidie  

verlenen dan moet de gemeente ook geld investeren, de zogenaamde cofinanciering. 

Nu de economische vlag er nog altijd niet rooskleurig bij staat is de vraag hoe houden we de gemeentelijke financiën op 

orde? Doordat het Rijk veel zaken van het sociaal domein de komende raadsperiode zal doorschuiven naar de gemeenten 

en het nog niet duidelijk is hoeveel geld hiermee vanuit Den Haag meekomt, zullen we als gemeente financieel scherp aan 

de wind moeten zeilen. Hoe gaan we hiermee om? Allereerst moet dat door reëel te begroten en geen “spookbudgetten” 

te accepteren. Daarnaast door een goede cyclus van Planning en Control, een effectieve liquiditeitsplanning en tenslotte 

een correcte verantwoording via de jaarrekening. Hierbij moeten risico’s, mee- en tegenvallers transparant zijn. Dit is de 

taak die wij ons stellen. Tegelijkertijd willen we de lasten voor onze burgers zo laag mogelijk houden tegen een zo hoog 

mogelijke service en dienstverlening. Ook vinden we het belangrijk het niveau van de voorzieningen hoog te houden. Zoals 

altijd gaat dat niet gemakkelijk samen. Een mogelijke verzwaring van de lasten kunnen we dus op voorhand niet uitsluiten. 

Wel tekenen we hier bij aan dat ondanks de lastenverzwaringen van de afgelopen 4 jaren, Dalfsen, wat de lasten voor  

burgers betreft,  nog altijd de goedkoopste gemeente van Overijssel is. 

Via het kwijtscheldingsbeleid moeten voor mensen met een gering inkomen altijd oplossingen gevonden kunnen worden. 

 Welzijn en zorg 
 Het sociale domein verandert. Als gemeente worden we geconfronteerd met drie grote systeemwijzigingen binnen het 

sociale domein. 

We krijgen door overheveling van verantwoordelijkheden nieuwe taken en bevoegdheden. 

 de participatiewet 

 decentralisatie van begeleiding van AWBZ naar WMO 

 decentralisatie van de jeugdzorg 

 

Als gemeente krijgen we als gevolg van de transities de totale zorg voor kwetsbare burgers. Het kabinet zorgt voor de 

randvoorwaarden, maar niettemin zijn de decentralisaties een grote bestuurlijke, financiële en vooral organisatorische 

opgave. 

Geld doordacht Besteden 
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 Dit noodzaakt tot een andere manier van zorg organiseren, maar ook tot een cultuurverandering bij mensen die zorg nodig 

hebben. Het nieuwe stelsel gaat daarbij, meer dan voorheen, uit van eigen verantwoordelijkheid en het activeren van het 

eigen netwerk. Gemeentebelangen is niet blij met de forse budgetkortingen, maar wij zien ook kansen om de zorg  

overzichtelijker, efficiënter en toegankelijker te maken. 

Voor Gemeentebelangen geldt dat iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Niemand staat aan de kant. De 

decentralisatie van jeugdzorg, AWBZ en de nieuwe participatiewet bieden grote kansen om tot een geïntegreerd beleid te 

komen op gemeentelijk niveau. Ondanks de bezuinigingen willen we ervoor zorgen dat we door een effectieve uitvoering 

binnen het door het rijk beschikbare budget blijven. Dit zal leiden tot een verdere groei van zelfredzaamheid en een nieuwe 

vorm van “naoberschap”. We garanderen echter wel dat burgers die het nodig hebben de juiste zorg blijven ontvangen. 

”We Helpen”de online marktplaats voor het vinden en verbinden, organiseren en delen van hulp, ondersteunen we dan 

ook van harte. 

Gemeentebelangen vindt het actief benaderen van mensen die op de armoedegrens leven zeer wenselijk. Voorkomen 

moet worden dat deze groep de dupe wordt van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen. 

Vanaf 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, jeugdreclassering, centra voor jeugd en gezin en 

jeugd GGZ. Deze overdracht gaat ook gepaard met forse bezuinigingen. Gemeentebelangen ziet ook hierin nieuwe kansen 

vanuit de kennis van de plaatselijke omstandigheden. Er komen meer mogelijkheden om de instellingen voor jeugdzorg aan 

te sturen en in samenwerking met passend onderwijs en welzijn problemen integraal aan te pakken en aan preventie te 

werken. 

De participatiewet wil bereiken dat alle mensen als volwaardige burgers mee kunnen doen aan de samenleving. Bij  

voorkeur via een reguliere baan, maar als dat een brug te ver is door op een andere manier te participeren. 

Gemeentebelangen ondersteunt de ontwikkelingen van woonservice gebieden. Hierdoor worden de aspecten van wonen, 

zorg en welzijn gekoppeld, zodat elke inwoner met een vraag in zijn eigen kern terecht kan. Wij zullen deze ontwikkeling 

dan ook op de voet volgen. 

 Wij steunen ook de ontwikkeling van wijkteams. Zij houden zich bezig met de volgende aandachtsgebieden: 

inwoners die een zorgvraag hebben signaleren en ondersteunen volgens het principe van de kanteling  

 problemen binnen de gemeenschap signaleren en hier adequate actie op zetten ( bijv: overlast, drank en drugs,  

sociaal isolement, conflicten tussen buren ) 

Door de decentralisaties met daaraan gekoppeld de bezuinigingen zullen we moeten nadenken over de samenhang tussen 

enerzijds werk en inkomen en anderzijds welzijn en zorg. Door deze verbindingen te leggen kan participatie van mensen 

effectiever worden bevorderd.  

Wij willen de zorg en voorzieningen zo dicht mogelijk bij de burger organiseren: In Nieuwleusen en Lemelerveld moet een 

steunpunt blijven voor consultatiebureaus.  

Gelijk Behandeld 

http://verklein.me/vngkanteling


  11 

 
 Sport kan als middel ingezet worden, preventie aan de voorkant is erg belangrijk. Zorg voor een goede leefstijl waarin be-

wegen en ontmoeten een belangrijk onderdeel vormen. Mensen bewegen en sporten, zeker op latere leeftijd, steeds  

minder. De nadelige gevolgen zijn merkbaar, we krijgen meer chronisch zieken en meer mensen die geïsoleerd raken.  

Sporten is een bewezen interventie voor alle leeftijdscategorieën.  

Van groot belang achten wij ook dat alle openbare gebouwen voor alle mensen normaal toegankelijk zijn. De verkeers-

remmende maatregelen die veelvuldig aangelegd worden, met name (te) hoge drempels, vormen voor minder valide en 

bejaarde inwoners van onze gemeente vaak onoverkomelijke problemen. Zij worden hierdoor in toenemende mate in hun 

mobiliteit gehinderd. 

Gemeentebelangen zal erop toezien dat het evenemententerrein in de kern Dalfsen en de Grote Markt in Nieuwleusen 

toegankelijk worden voor iedereen.  

De gemeenschappelijke regeling WSW komt te vervallen. Dit schept de verplichting voor de gemeente om passend werk 

voor deze mensen te creëren. Wij willen graag een aantal dorpsconciërges benoemen ( WSW-ers en/ of WWB-ers ) die als 

taak krijgen de openbare ruimte, met name de centra schoon te houden. Dit kunnen we bekostigen uit de bijdrage die wij 

als gemeente ontvangen uit het binnenkort af te sluiten “Verpakkingenconvenant”. 

Wat betreft de armoedebestrijding en het minimabeleid zal onze partij er zich voor blijven inzetten dat binnen de financiële 

kaders een gedegen sociaal beleid gevoerd zal worden maar dat passende financiële maatregelen worden genomen voor 

hen die verwijtbaar gedrag vertonen.  

De gemeente moet het Jeugdsportfonds en andere mogelijkheden voor deze groep actief onder de aandacht brengen. 

Er zal inzichtelijk moeten worden gemaakt hoe groot de groep is en hoeveel mensen gebruik maken van dit soort voor-

zieningen. Vooral omdat de verwachting is dat in de toekomst steeds meer mensen aanspraak moeten doen op deze voor-

ziening door het wegvallen van werk. De door het rijk extra vrij gekomen gelden moeten ingezet worden voor deze groep. 

Gemeentebelangen zal er structureel op toezien dat het geld, bedoeld voor deze groep, goed terecht komt. 

 Onderwijs 
 Kinderen hebben recht op goed onderwijs, zowel passend onderwijs als een veilige, evenwichtige en ontwikkelings-

stimulerende omgeving. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een goede afstemming tussen onderwijs en 

(jeugd)zorg is daarom belangrijk. 

Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg draagt er aan bij kinderen en jongeren te ondersteunen bij het 

opgroeien, hun ouders te ondersteunen bij het opvoeden en elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden. De Wet 

passend onderwijs vraagt dan ook om een goede afstemming en samenwerking tussen de gemeente en regionale samen-

werkingsverbanden. Ook door de Stelselwijziging Jeugd.pdf zullen scholen en gemeenten elkaar vaker tegenkomen. 

Goed Basisonderwijs 

http://www.gemeentebelangendalfsen.nl/uploads/Stelselwijziging%20Jeugd.pdf
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 Door de daling van het aantal geboorten gaan de komende jaren steeds minder kinderen naar de basisschool. Dit heeft in 

de toekomst ook gevolgen voor de basisscholen in Dalfsen. Scholen worden kleiner en kunnen het moeilijker organiseren. 

Het liefst zien wij dat het initiatief vanuit de scholen komt maar omdat de “kleine scholen toeslag” komt te vervallen zien 

wij het als een taak van de gemeente om samenwerken te stimuleren en zodoende de scholen gebruik te laten maken van 

de bonus op samenwerking. Op deze manier hopen we de (kleine) scholen in met name onze kleine kernen te behouden. 

Vanaf 2015 wordt een flink deel van het onderhoudsbudget voor scholen overgeheveld van gemeenten naar de schoolbe-

sturen zelf. Daarmee wordt voorkomen dat gemeenten het geld op de plank laten liggen. Wij vinden dat de gemeente  

hierin haar verantwoordelijkheid moet nemen en de scholen in goede staat moet overdragen. 

Bewegen op school is belangrijk. Sporten bevordert de schoolresultaten. Het is wenselijk dat de scholen alle kansen  

benutten. Het inrichten van een sportief schoolplein is hiervan een voorbeeld. 

 Het behoud van voortgezet onderwijs in Nieuwleusen blijft hoog op de agenda staan. 

 Kunst en cultuur 
 Kunst en Cultuur zijn een verrijking voor de samenleving en het behoud van het verleden. Kunst is een onderdeel van een 

culturele uiting en vormt een bron van inspiratie voor ons allemaal. Het beïnvloedt onze stemming en de sfeer rondom ons. 

Ons gevoel, dus onze eigen inspiratie. Aldus beschouwd kan kunst een belangrijke ontwikkelingsimpuls geven aan onze 

jonge inwoners en dat willen wij, waar mogelijk, stimuleren. Niettemin betreft het hier ook een gedeelde verantwoorde-

lijkheid omdat ouders/verzorgers eveneens een taak hebben. 

De gemeente Dalfsen heeft de laatste jaren meermalen blijk gegeven oog te hebben voor het verwerven van  

cultuuruitingen en wij verheugen ons daarover. Niettemin houden wij er rekening mee dat wij uit kostenoverwegingen 

keuzes zullen moeten maken. Wij zullen die keuzes niet uit de weg gaan. 

De muziekverenigingen in onze gemeente zijn niet meer weg te denken. Zij creëren het “samenhorigheidsgevoel” tijdens 

speciale gelegenheden en kunnen op onze steun blijven rekenen. 

Gemeentebelangen spreekt zich positief uit over nieuwe ontwikkelingen van kunstuitingen. Dalfsen moet haar rijke historie 

koesteren en toegankelijk maken voor publiek.  

Veel vrijwilligers, met name bij de Historische Kring Dalfsen met o.a. de werkgroepen Lemelerveld, Oudleusen en  

Hoonhorst en "Ni'jluusn van vrogger", zijn daar in de hele gemeente actief mee bezig.  

 

We steunen de plannen van het  Cultuurplatform en Plaatselijk Belang Nieuwleusen om de “bult van Derk Jan” ofwel het 

voormalige amfitheater in het Palthebos in ere te herstellen. Wel vinden we een goede programmering van groot belang. 

 

Geschiedenis Bewaard 
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 Sport 
 Naast het vele plezier dat mensen in sport beleven is sport een vliegwiel voor veiligere buurten, betere prestaties op 

school en minder overgewicht. Daarom kiezen we voor een integrale benadering, waarbij sport wordt verbonden met 

onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de wijkagent.  

In de afgelopen raadsperiode zijn de meeste zogenaamde grote projecten tot stand gekomen en toekomstbestendig  

gemaakt. De Trefkoele, de Potstal, de kleedkamers op sportpark Gerner komen in de afrondende fase. De uitwerking van 

de plannen voor de Schakel in Nieuwleusen zien wij in de komende periode graag tegemoet. Als Gemeentebelangen zul-

len wij steeds de belangen van de sport goed behartigen. 

Volgens ons levert sport een belangrijke bijdrage tegen racisme en vóór respect en tolerantie. Evenementen zijn hiervoor 

van groot belang en zetten de gemeente breder op de kaart. Sportverenigingen vervullen naast hun inhoudelijke functie 

een samenhangend sociaal bindmiddel en leveren in brede zin gezien een grote bijdrage aan het plaatselijke voorzienin-

genniveau. Veel mensen leveren aan de organisatie van het geheel een vrijwillige bijdrage.  

 portac viteiten moeten betaalbaar blijven en daarom vinden wij dat de huidige jeugdsportsubsidie onaangetast moet 

blijven bestaan. Gemeentebelangen vindt wel dat deze subsidie jaarlijks ge nde eerd moet worden met de in a ecorrec-

tie en zal zich hiervoor sterk maken. De lokale overheid spreekt daarmee impliciet haar waardering uit voor de vele  

vrijwilligers. Voorts vinden wij dat de sportaccommodaties kwalitatief goed dienen te zijn en eveneens prima bereikbaar. 

Op dit punt zou het belonen van zelfwerkzaamheid een verdere stimulans kunnen zijn. 

Er is een ontwikkeling gaande dat de “consument” steeds hogere eisen stelt aan het product sport. In dit verband zou het 

bevorderen van “de brede school gedachte” te verdedigen zijn. 

De zwembaden in de kernen zien we als belangrijke voorzieningen. Wij willen de zwembaden openhouden en daar  

niet op bezuinigen. Wel willen we het anders inrichten en staan we open voor maatregelen ten aanzien van energie-

besparing, beheer en exploitatie. 

Wij zijn trots op onze topsporters, zij zetten Dalfsen op de kaart en geven het goede voorbeeld aan onze jeugd. 
 

Gehandicaptensport mag zich in de breedte verheugen op een toenemende belangstelling. Logisch, sport en bewegen is 
niet alleen goed voor de gezondheid van gehandicapten, maar kan ook bijdragen aan hun maatschappelijke integratie.  
Alleen daarom al is het een goede zaak als de sportdeelname toeneemt. Ook voor mensen (kinderen en jongeren) met 
psychische en gedragsproblemen willen we de drempel om te gaan sporten graag verlagen. Sporten stimuleert positief 
gedrag.  
Wij vinden dat de gemeente  zich t.a.v. het Jeugdsportfonds te passief opstelt. De kansen voor kinderen uit gezinnen die 
leven van een uitkering moeten verruimd worden. De minimumleeftijd voor zwemles moet van 6 naar 5 jaar. Het geld is 
hiervoor beschikbaar.                 
 

Gezond Bewegen 

Sporten maakt sterker en samen kunnen we winnen. 
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 Jongeren 
 Jongeren moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is dat de jeugd zelf initiatief neemt maar  

structurele vormen van jongerenparticipatie moeten georganiseerd worden in samenwerking met jongerenwerk,  

plaatselijke belangen, gemeenteraad en college. We staan open voor nieuwe ideeën, bijvoorbeeld op het gebied van  

gamen, muziek en free running. Het benutten van de openbare ruimte voor sport en bewegen.  

Jongerenwerk en sportverenigingen leren jongeren samen te werken aan positieve doelen. 

 

Steeds meer kinderen hebben overgewicht. Gemeentebelangen is van mening dat er ingezet moet worden om deze  

kinderen en ook de ouders intensief te begeleiden. Vanuit het rijk zijn er diverse interventies die hierop inspelen, o.a.  

JOGG (jongeren op gezond gewicht) en Kinderen sportief op gewicht. Gemeentebelangen zou willen zien dat de gemeen-

te hier actiever aan deelneemt. 

 Verkeer en vervoer 
 De komende jaren zullen de plannen rond de provinciale wegen N340 (Hessenweg), N348 (Lemelerveld) en N377  

(Nieuwleusen) tot uitvoering komen. 

In de plannen wordt telkens gesproken over passende maatregelen voor het onderliggende wegennet, waarvoor de  

gemeente verantwoordelijk is. Burgers vrezen voor toenemende overlast en afname van de verkeersveiligheid op het  

onderliggende wegennet. Als Gemeentebelangen zullen wij deze ontwikkelingen op de voet volgen. 

In de komende raadsperiode zal de Rechterensedijk veiliger worden. Iets waar wij ons de afgelopen periode hard voor  

gemaakt hebben. Gemeentebelangen blijft streven naar een optimale en structurele oplossing voor de Rechterensedijk.  

Verbeteren van de veiligheid en de doorstroming hebben daarbij prioriteit.  

Wat het openbaar vervoer betreft is er de afgelopen periode een busverbinding tussen  Lemelerveld en Dalfsen tot stand 

gekomen. Wij pleiten voor optimalisering van deze verbinding. Tussen Dalfsen, Oudleusen en Nieuwleusen rijdt nu een 

buurtbus. Ook de treinverbinding met Zwolle is verbeterd door de uitbreiding van de diensten en niet in de laatste plaats 

de nieuwe treinen.  

Echter we dienen wel waakzaam te zijn. Door bezuinigingen bij de provincie op het openbaar vervoer kunnen er maar zo 

weer verbindingen komen te vervallen. Gemeentebelangen staat voor een gemeente die te voet, met de fiets, met de 

auto en met het openbaar vervoer goed- en veilig bereikbaar is. Parkeren moet gratis blijven in de gehele gemeente.  

Goede Bereikbaarheid 
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 Wij krijgen vaak klachten dat er te hard wordt gereden in de kernen. Inwoners van onze gemeente vragen zelf om  

handhaving. Waar het niet harder dan 30 km mag moeten maatregelen genomen worden. In de nieuwe wijken is hier  

duidelijk op ingespeeld.  

De fietsers, met name scholieren, vragen onze extra aandacht. Twee keer per dag fietsen vele jongens en meisjes richting 

Zwolle, Ommen, Raalte en Dedemsvaart en terug. Met name door de toename van landbouwverkeer op de parallelwe-

gen, bussen en elektrische fietsen komt de veiligheid in het geding. 

 Milieu en duurzaamheid 
 Op het gebied van milieubeleid voert Dalfsen een actieve politiek. Gemeentebelangen heeft hier in het verleden mede 

het initiatief voor genomen. Dankzij het gescheiden inzamelen in Hoonhorst, zijn we inmiddels een “gidsgemeente” ge-

worden op het gebied van afvalinzameling en een milieubewuste leefstijl. Het succes van deze wijze van inzamelen moet 

verder worden uitgerold en indien mogelijk nog verbeterd worden. Hierbij moeten overigens bestaande goed werkende 

methoden, denk aan inzamelen van oud papier door verenigingen en stichtingen, oud ijzer acties en dergelijke niet wor-

den gefrustreerd.  

Duurzaamheid voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor toekomstige generaties de moge-

lijkheid in gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. Deze gedachtegang is onze bron van inspiratie. Daar-

om willen we doorgaan met het huidig duurzaamheidbeleid. De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en mili-

eu volgen elkaar in ijltempo op. Het neerzetten van een heldere visie en het herkennen, en daadkrachtig aanpakken van 

kansen vindt GB belangrijker dan teveel praten en onderzoeken of we in 2025 CO2 neutraal kunnen zijn. De focus moet 

meer liggen op daadwerkelijke realisatie van vooruitstrevende projecten dan op het zoveelste onderzoek of adviesrap-

port. Gewoon aan de slag en onderweg een beetje risico durven nemen, zonder nu al een exacte aanpak vast te stellen.  

Zonne-energie, door Gemeentebelangen al sinds 2006 bepleit, is een groot succes. Inmiddels doet zich in Duitsland de 

vraag voor: “hoe slaan we de overmaat aan duurzame energie op, als het niet nodig is”? Opnieuw willen we als Gemeente 

Belangen voorop lopen, daarom bepleiten we een pilot, (in samenwerking met universiteit Twente), waarbij de opslag van 

energie met behulp van waterstof en brandstofcellen wordt uitgewerkt voor onze gemeente. We vinden dat de resteren-

de Essent gelden voor ambitieuze pilotprojecten, als hiervoor genoemd,  ingezet kunnen  worden. 

Energiebesparing mag echter ook niet uit het oog verloren worden. Op dit terrein is nog veel winst te boeken met be-

staande en beproefde technieken en materialen. Denk daarbij niet alleen aan isolatie maar ook ontwikkelingen met LED-

technologie, die slechts een fractie van de energie gebruikt ten opzichte van traditionele technologie, biedt hier volgens 

ons kansen. De bestaande programma’s voor energiebesparing bij zowel particulieren als bedrijven en instellingen, moe-

ten ook de komende raadsperiode worden voortgezet. We vinden dat, aanvullend op het bouwbesluit, bij nieuwbouw-

projecten dwingende voorschriften op energiezuinige maatregelen gesteld kunnen worden.  

 

Groen en Bewust 
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 Daarnaast moet er een start gemaakt worden om in gemeentelijke gebouwen en het gemeentelijk apparaat  jaarlijks 5% 

energie te besparen in de periode 2014-2018. Naast investeren in "hardware" liggen er naar ons idee nog kansen in zaken 

als bewustwording, eenvoudige bedieninstructies voor installaties, zuinig rijden, minder vervoersbewegingen door beheer 

op afstand enz.   Het inzetten van de CO2 prestatieladder zou een nog hogere besparing te zien kunnen geven, gezien de 

landelijke resultaten. 

Bedrijfsinspecties blijven aandacht vragen van de afdeling milieuzaken, net als de controles en het toezicht op kernen en 

buitengebied. Strakke handhaving is ook hier op zijn plaats. 

Snel Internet: Mensen willen zich van oudsher vestigen aan goede "wegen". De weg van morgen is snel internet. Naast 

glasvezel in de kernen is het van groot belang voor de leefbaarheid en economische bedrijvigheid dat ook het buitenge-

bied over snel internet kan beschikken. Hierbij zijn naast glasvezel ook nieuwe ontwikkelingen die niet onbenut moeten 

worden gelaten. Dit zal tevens een positief effect hebben op het terugdringen van onnodige verkeersbewegingen. 

In de gemeente Dalfsen zijn nog een aantal witte vlekken op het gebied van telefonie. Wij vinden het belangrijk dat ook 

hier de bereikbaarheid geoptimaliseerd wordt. 

 GB ondersteunt de volgende wensen per kern: 
 NIEUWLEUSEN 

 

Om ook op middellange termijn, mede ingegeven door een verwachte krimp van de bevolking, de leefbaarheid in  

Nieuwleusen te waarborgen juichen wij het lokale initiatief van Nieuwleusen Synergie, een drietal sportverenigingen  

(voetbal-vereniging s.v. Nieuwleusen, volleybalvereniging Flash en korfbalvereniging d’Ommerdieck) en  tichting  

de Schakel van harte toe om tezamen met een aantal belangrijke kernpartners, waaronder de bibliotheek, te komen tot 

realisatie van ’t Plein. Voorwaarde hierbij is dat belangrijke functies als educatie, zorg, welzijn en sport in ’t Plein worden 

ondergebracht. Tevens zullen de kaders, zoals eveneens vastgelegd bij de andere grote projecten, waaronder intentiever-

klaringen van deelnemende verenigingen/organisaties en een sluitende exploitatie voorwaarde zijn om te komen tot rea-

lisatie van ‘t Plein.  

Wij stellen een gefaseerde uitvoering van de bouwplannen voor waarbij in een later stadium ook nieuwe activiteiten/ 

deelnemers aan ’t Plein worden toegevoegd/aansluiten.   

 

Gemeentebelangen beschouwt zwembad de Meule als een belangrijke voorziening van het dorp. Deze voorziening dient 

dan ook (financieel) laagdrempelig te blijven voor iedere inwoner van het dorp.      

 

‘t Goede Blijft 
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 Het Palthebos kan zowel voor culturele als recreatieve activiteiten beter “uitgenut” worden.   Gemeentebelangen vindt  

dan ook dat de bult van Derk-Jan, het voormalig openluchttheater, in ere hersteld moet worden. Veel culturele  

activiteiten kunnen dan op deze prachtige en uiterst geschikte locatie uitgeoefend worden.   

 

Om de veiligheid van de vele wandelende voetgangers die dagelijks gebruik maken van één van de ontsluitingswegen van 

Nieuwleusen, gelegen tussen de rotonde van de Bosmansweg en het fietspad van het Westeinde, te waarborgen is een 

voetpad naast deze weg noodzakelijk. 

 

De verkeersproblematiek op en nabij de parkeerlocatie bij de winkels baart ons zorgen. Zowel voor voetgangers, fietsers  

als automobilisten zijn de in- en uitritten op en de oversteek naar de Burgemeester Backxlaan ( zoals bij de Grote Markt) 

onoverzichtelijk en verkeersonveilig. Wij pleiten dan ook voor het nemen van passende maatregelen zodat de verkeers-

veiligheid voor voetgangers, fietsers en automobilisten niet meer in het geding komt.             

LEMELERVELD 

 

Door de plannen van de provincie Overijssel zal er de komende jaren veel veranderen in de verkeersstromen in  

Lemelerveld. Wij zullen dit dan ook met meer dan gewone aandacht volgen. Hierbij valt te denken aan: 

 goede aansluitingen op de N348 

 goede ontsluiting van bedrijventerrein op de N348 

Door de nieuwe aan- en ontsluitingen zullen we ons hierbij vooral richten op:  

 het kruispunt Parallelstraat-Brugstraat  

 de voet- en fietsvriendelijke tunnel Kanaaldijk-Noord (verlengde Kerkstraat ) en Vilstersedijk 

 de Kerkstraat zal een drukker bereden route door Lemelerveld worden indien de tunnel die gepland is ten noor-

den van Lemelerveld , niet bij de Achterveldsweg komt maar meer richting Ommen. Hierin zullen we Plaatselijk 

Belang steunen. 

De toegankelijkheid van het sportpark zal voor fietsers en voetgangers veiliger gemaakt moeten worden.  

We blijven ons inzetten voor beter openbaar vervoer in Lemelerveld. 

We steunen de ontwikkelingen van Duurzaam-Leefbaar Lemelerveld door daar actief aan deel te nemen en in het bijzon-

der op korte termijn de situatie van Zwembad Heidepark. 

Wij zullen de plannen in de Nieuwe Landen 2 blijven volgen en sturen aan op een gedegen communicatie, waardoor de  

bekendheid met een gasloze wijk beter wordt en er voor kopers referentiekaders komen. 

in Gesprek met Burgers 

file:///C:/wiki/Openluchttheater
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 DALFSEN 

Het zwembad in de kern Dalfsen zien we als een belangrijke voorziening. Deze voorziening dient dan ook laagdrempelig 

(financieel) te blijven voor de inwoners van Dalfsen. 

Het Waterfront moet een bruisende en ondernemende wijk worden. 

Het industrieterrein moet veiliger worden en meer uitstraling krijgen. 

De gymzaal aan de Molendijk moet vooralsnog behouden worden. 

Het Beatrixgebouw moet een goede invulling krijgen. 

Het evenemententerrein moet beter toegankelijk worden. 

Opknappen van het winkelcentrum incl. Kerkplein en aanpassen hemelwaterafvoer.         

OUDLEUSEN 

De fietsers, met name scholieren, vragen onze extra aandacht. Twee keer per dag fietsen vele jongens en meisjes  

richting Zwolle en Ommen en terug. Met name door de toename van landbouwverkeer op de Parallelwegen, bussen  

en elektrische fietsen komt de veiligheid in het geding. 

 

Het behoud van een goede busverbinding van en naar Zwolle en Ommen. 

Gemeentebelangen wil er deze raadsperiode echt voor zorgen dat het evenemententerrein er komt.  

Woningbouw vindt plaats in overleg met Plaatselijk Belang. 

Bespoedigen van het realiseren van een dorpsplein. 

HOONHORST  

Ontwikkeling woningbouw voor o.a. senioren op inbreidingslocatie achter de molen (Terrein van bibliotheek en gymzaal).  

Realiseren van een Dorpshuiskamer + in de leegstaande pastorie. 

Het behouden van de busverbinding.  

Oplossen van de beperkte dekking van het mobiele netwerk . 

De komst van Anjerpunt Hoonhorst (Uitgebreid tot Vechtdalbeleefcentrum). 

Stimuleren lokale bedrijvigheid.               

Gewoon Betrokken 
 

www.gewoonbetrokken.nl 

http://www.gewoonbetrokken.nl/

