
UIT HET GEMEENTEHUIS  
 
Koopt in den vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt 
 

In onze grote kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld is een ruim aanbod van 
winkels die voorzien in een brede sortering van diverse artikelen.  
In Oudleusen is een supermarkt en in Hoonhorst een café- restaurant met slijterij.  
We moeten ontzettend blij zijn met de middenstand die we hebben!  
Met elkaar moeten we zorgen dat wij dit zo houden, want een gezonde middenstand 
trekt nieuwe winkels aan en dus klanten en dat is goed voor de economie in Dalfsen.  
In veel dorpen, maar ook in de steden om ons heen, hebben we jammer genoeg te 
maken met grote leegstand van winkelpanden met alle gevolgen van dien. U kent deze 
dorpen ook want daar wordt dagelijks over gesproken. 
Het  bestaansrecht van onze winkels hangt af van het feit dat we onze inkopen bij onze 
plaatselijke middenstand doen! We moeten ons realiseren dat wanneer een 
ondernemer zijn winkeldeur sluit we verder moeten reizen voor onze dagelijkse 
boodschappen. Het heeft helaas verdergaande gevolgen. 
Een gezonde middenstand zorgt voor leefbaarheid, gezelligheid en vitaliteit in onze 
kernen. Het is onze middenstand die een belangrijke bijdrage levert aan de 
zomeractiviteiten zoals braderieën, voorjaars- en najaarsactiviteiten, de Sinterklaas 
intocht, de kerstmarkt en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zij zorgen voor sfeer en 
gezelligheid en wij vinden het als inwoners allemaal als vanzelfsprekend.  
Ook sponsort de middenstand onze verenigingen en sportclubs. Als dit weg zou vallen 
heeft dit weer verregaande gevolgen voor het bestaansrecht van deze verenigingen en 
sportclubs. Als de middenstand verdwijnt vinden we de hond in de pot en worden we 
levenloze grauwe dorpen waar de mensen van weg trekken.  
Terwijl we sfeer, geborgenheid en gezelligheid willen.  
U bent in deze aan zet!! 
 
Daarom: Koopt in den vreemde niet wat uw eigen dorp u biedt.  
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