
UIT HET GEMEENTEHUIS 
 
Wonen in de gemeente Dalfsen 
 
De gemeente Dalfsen staat bekend als een prachtige gemeente om te wonen, werken en recreëren. 
Wij als college en gemeenteraad willen dit met ons beleid behouden en versterken. Door middel van 
renoveren en revitaliseren willen wij de hoge kwaliteit van de openbare ruimte behouden en waar nodig 
versterken. 
 
Daarnaast willen wij onderscheidend en vernieuwend zijn in architectuur en inrichting  van de nieuw aan 
te leggen woonwijken welke momenteel worden aangelegd en in voorbereiding zijn .Hierdoor is en blijft 
het voor burgers aantrekkelijk zich te vestigen binnen onze gemeentegrenzen. Hierbij vergeten wij onze 
kleine kernen niet. Te meer het erg belangrijk is deze leefbaar en vitaal te houden, zodat ook op langere 
termijn bedrijvigheid blijft maar ook scholen kunnen blijven bestaan. Dit geldt ook voor het 
verenigingsleven, waar mensen elkaar ontmoeten en wat voor saamhorigheid zorgt. 
 
We hebben momenteel te maken met een zogenaamde  vastgoedcrisis die zorgt  voor onzekerheid en 
zorgen bij de verkopers van de woningen. Door aangescherpte regelgeving, eisen en  van de 
geldverstrekkers en de onzekerheid van het economische klimaat wordt de doorstroming tegengehouden.  
Er worden in de week- en dagbladen vele oplossingen aangedragen maar hoe je het wendt of keert, het 
is een complexe materie waar ook ik de werkelijke oplossing niet voor heb. 
 
Wel zijn we als gemeente blij dat er nog steeds bouwgrond wordt verkocht en dat er jonge mensen zijn 
die er voor zorgen dat er ook in de kleine kernen Hoonhorst en Oudleusen woningen worden gebouwd. 
Ondanks dat de belangstelling voor de nieuwe gasloze wijk,  Nieuwe landen 2 in Lemelerveld, momenteel 
nog niet groot is, zijn we positief over de toekomst voor deze nieuwe wijk. In Nieuwleusen wordt  druk 
gebouwd in de prachtige waterrijke wijk Westerbouwlanden. 
 
In Dalfsen hopen we eind 2014 aan de slag te kunnen in de nieuwe wijk ”OosterDalfsen” waar op dit 
moment de voorbereidingen worden getroffen. We richten ons  momenteel in Dalfsen op de 
inbreidingslocaties die voor handen zijn en het project “Waterfront”. 
Kortom: ondanks de crisis op de woningmarkt zijn onze kernen gelukkig nog volop in beweging en ik 
hoop dat we dit kunnen vasthouden. 
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