
Format verslag digitale bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Dalfsen  

(mensen vullen zoveel mogelijk de antwoorden in op Mentimeter) 

Datum:   20-10-2020 

Gebied/kern:  Hoonhorst 

Host/Gespreksleider:  gemeente 

Actief deelgenomen: 4 personen 

 

De punten in het verslag zijn een aanvulling op de antwoorden in MentiMeter 

Waardenkaart deelgebied Hoonhorst e.o.: aanvullingen 

 Alle groene gebieden in tact laten; 

 landelijk karakter van Hoonhorst in tact laten. Landelijk karakter, siert als Hoonhorst zijnde, 

zowel vanaf Zwarteweg als de Emmer school, Marswetering. Luxe dat je binnen no-time in de 

bossen van Hoonhorst loopt. 

 Afwisseling: het is genieten van diverse types landschap, dat is de kracht van Hoonhorst. 

 Uniek: sociale gemeenschap 

Waardenkaart gemeente Dalfsen, wat mist er 

 stippen in de legenda (wat zijn dat?) 

 stuw Vechterweerd, punt waar mensen samenkomen, gezelligheid, makkelijk punt om te 

komen. Benoemen als: punt dat “ wat heeft” , toeristische trekpleister (boten/waterrecreatie)? 

 benoem punten landgoederen, belangrijk voor toeristen. Denk aan: Huis den Berg, Den 

Aalshorst, (valt in gebied Lommerrijke Landgoederen). Bedoeld wordt: benoem/markeer de 

verschillende landgoederen specifiek op de kaartbeelden, zoom erop in. 

 

Dit is goed en zou in ieder geval behouden moeten blijven 

 

 Hoonhorst springt goed in op zorg en welzijn, deelauto, ondernemers: Jumbo laat busje 

rijden, Hoonhorster blijft in Hoonhorst vooral doordat deze service gegeven wordt (vanuit 

Dalfsen). Invulling zoals het nu gaat moet blijven voor dorp Hoonhorst, zo kunnen jong en oud 

in dorp blijven.  

 qua welzijn, afstand tot dorp is groot. Bereikbaarheid voor jongeren is lastig. Je bent 

afhankelijk van vervoer (bijvoorbeeld naar huisarts in Dalfsen of Heino).  

 Openbaar vervoer, moet behouden blijven voor Hoonhorst.  

Wat is de ervaring t.a.v. de bereikbaarheid van het station? Reactie: met 10 minuten ben je 

op de fiets bij station, voor jongeren prima te doen. Ouderen??? Openbare bus verbindt 

Hoonhorst met station. 

 randen van het dorp (zie volgende vraag) en ruimte (weilanden) tussen boerderijen.  



Dit zou mijn omgeving beter moeten maken:  

 verkeersveiligheid Tibbensteeg – Blauwe Dijk,  Heinoseweg, Trekkers, vrachtwagens, 

caravans, niet veilig voor kinderen. Verkeersveiligheid voor fietsers. Landbouwvervoer wordt 

groter, wegen niet op berekend.  

 verkeersveiligheid; krijgt geen voorrang in het dorp; achter de Molen richting Kerkweg, 

vroeger moest men voorrang verlengen, nu nemen. 

 randen in tact houden, ruimte voor ruime tuinen.  

 Weilanden tussen woningen behouden. Belangrijk voor kernen op zich.  

 Overgang dorp naar landschap laten glooien, aandacht aan blijven besteden. 

 Hoonhorst staat nu stil voor de jeugd, jeugd verlaat Hoonhorst hierdoor langzaam, geef 

ruimte voor starters. 

 jeugd trekt weg uit Hoonhorst, PB is bang voor vertrek richting Heino en Wythmen, Door 

stilstand woning(bouw).  

 Jongere: blijft graag in dorp ipv naar grote steden. Hij heeft behoefte aan een soort 

deelkantoor voor ‘studenten’ voorbeeld bibliotheek Zwolle. Anjerpunt Hoonhorst? Deelnemer 

vanuit Plaatselijk belang vindt het een aardige gedachte en  neemt het mee als punt voor 

overleg van Plaatselijk Belang 

 

In wat voor omvang woningbouw denken jullie?  

 10 woningen over een bepaalde periode, Hoonhorst moet wel voor Hoonhorst blijven. Moet 

betaalbaar blijven voor de inwoners zelf.  

Bouw starterswoningen, jeugd is de toekomst. 

Waar hebben jullie de gemeente voor nodig? 

 Tiny Houses; bied het perspectief? Er moet een kader voor vastgelegd worden. Almere 

Oosterwold voorbeeld; doet afbreuk aan omgeving. Laat mensen niet zelf hun gang gaan! 

 goed luisterend oor voor de Hoonhorster; vanavond is een goede start, samen visie bepalen. 

Voorbeeld:  woningbouw, o.a. project woningbouw achter de molen. Is er goed geluisterd?  

 

Hoe had Hoonhorst dit zelf willen zien? Inbreiding of Uitbreiding (de Koele). Reactie:  

 Vooral Uitbreiding! Kritisch kijken. De Koele fase 2 zou een prima uitbreiding zijn. Staat 

ingetekend als woonbestemming.  

 Situatie t.a.v. woningbouw bij molen speelt al erg lang, in verleden zijn uitspraken gedaan, 

wordt er voor de toekomst nog steeds zo naar gekeken? Kijk op lange termijn. Locatie die nu 

in beeld is bij molen, is dat voor lange termijn? Kijk naar het totaalplaatje! Reactie: op 

visiekaart uitbreiding intekenen op de Koele fase 2! Dit wordt gedeeld door andere sprekers. 

Jelmer: zou voor de toekomst gezien graag in Hoonhorst blijven. 

 Veel agrariërs rondom Hoonhorst, wat is hun toekomst? Is bang dat grote jongens kleine 

bedrijven opnemen met overnemen van stikstofruimte en ruimte voor nieuwbouw die ontstaat 

door sloop (sloop voor kansen). Help met deze sloopvierkantemeters de bewoners uit 

Hoonhorst, benut het lokaal, in Hoonhorst zelf. Iets oprichten als een “ sloopbank” , 

stoppersregeling? Er is angst voor schaalvergroting. Vraagt meer regie van de gemeente. 

 houdt het buitengebied leefbaar. Zowel voor oud en jong. Slopen voor Kansen. Boeren 

stoppen, mensen die dit overnemen, willen iets anders met de bestemming. Regels zijn 

streng! Meer ruimte in regels voor buitengebied.  

 duurzaamheid, laat de gemeente kijken naar afkoppeling regenwater, opvang water, lokaal 

oplossen. Sturende rol gemeente. Joke verwijst naar de vragenlijst. 

Wat willen we de gemeente meegeven? 

 Blijf in gesprek met dorpsbewoners. Bereik je beter door dit in kleine groepen te doen dan in 

grote zaal. Dit wordt door meerderen gedeeld. Waardevol om dit online te doen.  

 



Aandachtspunten (afronding) 

 Woningbouw, plek voor jongeren, minimaal beperken in regelgeving, voorkom 

kwaliteitsverlies Hoonhorst, duurzaamheid opvang regenwater, aandacht leefbaarheid, 

bewoners. Goede samenvatting aldus de groep 

 mooi initiatief, hoopt dat dit een eerste stap is voor de toekomst, samen sparren gaat 

makkelijker dan in grote groep.  Complimenten! 

 Ervaring Raadsleden: Rietje, vind het mooi om te horen dat mensen dingen durven te 

zeggen. Mooi om zo inwoners erbij te betrekken Gerard sluit zich hierbij aan en is benieuwd 

naar de andere groepen, zit er verband in?  

Nagekomen reactie per mail 

Dag,  

Wat was het een fijne avond om in de openheid je mening te kunnen geven over de visie van 

Hoonhorst.  

Ik heb daarvoor nog wel een aanvulling. Helaas bedacht ik deze net nadat ik was uitgelogd uit de 

groep.  

Vanaf 2024 moeten de eigenaren met asbestdaken deze verwijderd hebben. Dit gaat geld kosten, 

geld dat wellicht velen niet hebben. En daarmee als gevolg moeten verhuizen, stoppen met hun 

bedrijf etc. We weten allemaal dat de subsidiepot zwaar ontoereikend is om er gebruik van te 

maken. Deze pot is met name gebruikt voor de grote boerenbedrijven die ook de 

financiele middelen hebben. Hoe zit het met de particulieren, woningbouwstichtingen, kleine 

'kneuter'boertjes. Kunnen zij die kosten dragen?  

We moeten waakzaam zijn dat mensen niet in een financiele isolement komen te zitten en zich 

sociaal gaan afsluiten. De gemeente kan hiervoor een informerende dan wel een mogelijke 

coordinerende rol opnemen en wellicht de voorbereidingskosten, mensen in contact brengen om 

samen bepaalde kosten te kunnen delen, etc.  

Dit geldt niet alleen voor Hoonhorst, maar zeker Dalfsen breed.   

 

 


