
Verslag digitale bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Dalfsen  

  

Datum:   12 november 2020 

Gebied/kern:  Oudleusen e.o. 

Host/Gespreksleider: gemeente met ondersteuning van BügelHajema)  

Actief deelgenomen: 7 personen, burgemeester Erica van Lente, 8 toehoorders 

Dit verslag is een aanvulling op de reacties via Mentimeter. 

1. Wie is wie/voorstelronde 

Aanwezig zijn o.a.: 

 5 leden Plaatselijk Belang, 1 ondernemer, iemand van De Wiekelaar,  

 Toehoorders: 5 raadsleden, burgemeester Erica van Lente, notulist 

2. Vraag: In de visie komt een kaart van Oudleusen. Wat is uniek en waardevol en moet zeker 

op deze kaart staan? 

 Mooie kern met prominente gebouwen zoals Wiekelaar, kerk, school dorpshuis 

 Vecht, stuw en omgeving (fietsen/wandelen) 

 Saamhorigheid en noaberschap 

 
2. Wat zou zeker op waardenkaart van de hele gemeente moeten staan 

 Groene, unieke en natuurrijke omgeving met ruimte voor landbouw, natuur en recreatie. Deze 
functies vullen elkaar goed aan 

 Vriendelijk en gemoedelijk 

 Sociaal, veilig en sportief 

 “ woningbouw moet niet ten koste van natuur en landbouw gaan”  
 

3. Dit is goed en zou in ieder geval behouden moeten blijven 

 Bereikbaarheid (buurtbus) en de ontsluiting van Oudleusen. Het verdwijnen van lijn 167 wordt 
betreurd en heeft de bereikbaarheid van Oudleusen per OV verslechterd. Scholieren doen er 
lang over om in Zwolle te komen (via station). Buurtbus: wens om die in de kern zelf te laten 
stoppen en niet net erbuiten zoals nu 

 Omzien naar elkaar (activiteiten van Saam Welzijn) 

 Faciliteiten in de kleinere kernen zoals de Wiekelaar/Mansier/scholen bibliotheken 

 Zelfstandige samenwerkende gemeente met oog voor de kleine kernen 

 Aanbod bedrijven, winkels en horeca in balans 

 Wonen: kijk goed naar combi vraag en aanbod: bouwen we wel voor de behoefte? 

 Jongeren: ruimte bieden  
 
4. Dit zou mijn omgeving (Oudleusen) beter maken 

 Behouden wat goed is, strijden voor wat beter kan 

 Veiligheid op de parallelwegen en fietsroute Welsummerweg, betere verbinding OV 

 Wonen: Mooie mix jong en oud. Aanbod dat aansluit bij de vraag. Laat dorp zelf keuze maken 
wat er waar wordt gebouwd. Leegstaande boerderijen ombouwen voor bijv woongroepen 
en/of jongeren? “ Vrijkomende agrarische bebouwing omzetten in woningen kan wel risico 
vormen voor de landbouw.”  

 Idee: wonen ten noorden van de Hessenweg en recreatie en geld verdienen ten zuiden (als ik 
het goed heb genoteerd) 

  



 
5. We hebben de gemeente vooral nodig voor 

 Basisvoorzieningen (onderhoud en vergunningen/paspoort) en behouden faciliteiten 

 Ontwikkelplannen (evenemententerrein/kerk), financiën, hulp om iets uit te voeren. Graag 
meedenken en participeren als gemeente 

 Korte lijnen, 1 aanspreekpunt binnen de gemeente voor Oudleusen 

 Een stuk regie, het geven vankaders 

 Inzetten op behoud van OV bij de provincie 
 
6. Wat ik nog aan de gemeente mee wil geven  

 Veel wijsheid 

 Behoud dorpshuizen, zeker in coronatijd 

 Wij hebben een zichtbare en toegankelijke gemeente 

 Samenwerking blijven zoeken 

 Houdt de kernen in beeld 

 Kernen met elkaar in verbinding, samen sterk 
 
 

Opmerking achteraf 

Opbrengst van deze avond aan te vullen met de informatie die tijdens de fietstocht met het College 

is verzameld en daar nog een keer het gesprek over aangaan wellicht (t.b.v. een verdiepingsslag) 

 


