
Format verslag digitale bijeenkomst Omgevingsvisie gemeente Dalfsen  

  

Datum:   17 november 2020 

Gebied/kern:  kern Dalfsen/Ankum e.o. GROEP 2 

Host/Gespreksleider: BügelHajema 

Actief deelgenomen: 9 personen, 1 toehoorder, notulist gemeente 

 Dit verslag is een aanvulling op de reacties via Mentimeter. 

1. Wie is wie/voorstelronde 

Aanwezig zijn 9 actieve deelnemers, een raadslid, gespreksleider en notulist 

2. In de visie komt een kaart van Dalfsen e.o.. Wat is uniek en waardevol en moet zeker op deze 

kaart staan? 

 Vecht en omgeving. Veel activiteit/ levendigheid. Kijk naar de jongeren deze zomer. 

 Mooie rand van de kern Dalfsen. Natuurlijke en rustige omgeving. Vecht is beeldbepalend. 

 Mooie route langs de vecht voor fietsers en wandelaars. 

 Niet alleen rivier zelf, maar ook de ligging in het landschap.  Uniek Vechtdal. 

 Groen dichtbij de kern. Binnen enkele minuten ben je in het groen. Heel anders dan de stad. 

Er zijn veel keuzes.  

 Strandje is heel populair onder de jeugd. Mooie plek om samen te komen.  

 Storend element is de Vechtdijk Rondweg. Is niet rond, maar loopt midden door het dorp. 

Verkeer neemt toe. Ook doorgaand verkeer. Wordt straks meer. 

 Gevarieerde leefomgeving. Hele bijzonder dat je veel mooie plekken hebt zo dichtbij de kern. 

Aantrekkelijk voor jong en oud.  

 De menselijke maat. Overal een welkom gevoel. Mooie schaal.  

 Rosengaerdeweg, ten noorden van de Hessenweg is een prettige leefomgeving.  

 Hechte gemeenschap en verenigingsleven.  

 Uniek is het dorpse karakter. Nog geen stad. Echt een dorpsgevoel. Positief! 

3. Wat mist u op de waardenkaart van de gemeente ? Wat zou zeker op de waardenkaart 

moeten staan? (vr. die gesteld is aan de deelnemers) 

 Groen en natuur 

 Theater stoomfabriek. Mooie aanvulling voor het dorp. Zo dichtbij cultuur kunnen proeven is 

een waarde. 

 Landgoederen  

 Landbouw (heeft bijdragen aan ontstaan en behoud van het gebied). Ook als economische 

activiteit en belevingswaarde.  

 Rust en Ruimte (geldt voor gehele gemeente). Wordt gewaardeerd door de omgeving.  Geen 

Ommen. 

 Campings. Stimuleren van toerisme (overnachtingen). Er mag best iets meer, maar niet in de 

omvang van Ommen. Ook kern Dalfsen leent zich goed voor meer overnachtingen.  

 Deze zomer was speciaal qua recreatie langs de Vecht.  

 Geen jongerencampings. Zet specifiek in op een categorie recreanten, passend bij karakter 

van Dalfsen. Leg accent op de natuur en voeg daar kleinschalige recreatie in.  

 Werkgelegenheid: denk aan de kaasfabriek en veevoeder. 

 Donkerte is een prettige waarde in het gebied. Veiligheid is dan wel een aandachtspunt. 

Veiligheid is een groot goed voor het dorp.  

 Sport /cultuur heeft voor veel mensen een waarde.  

 Rechterensedijk: coulisselandschap en de vecht is een grote waarde voor Dalfsen.  



 

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

 De winkelstraat (heeft een mooie uitstraling en het is er gezellig). Echt een mooi middelpunt 

in het dorp. Ook het winkelaanbod is prima. Is ook een waarde! 

 Winkelen is wel veranderd; hoe gaat dit in de toekomst? Voorkom leegstand. 

 Er is een mooie mix aan voorzieningen en winkels, binnen een mooie schaal. Je moet de 

grotere winkels wel behouden (Hema). Deze zorgen er voor dat de kleinere winkels het ook 

goed doen. Misschien nog een grotere er bij.  

 Parkeren. Gratis parkeren zou behouden moeten blijven. Nu is het goed. Zou zo moeten 

blijven.  

 Festivals (mooi aanbod voor jong en oud). Houdt dit in stand. 

 Omleggen van de Vecht zorgt voor ruimte. Biedt kansen voor de Rondweg en ook de 

leefomgeving ter plaatse kan worden gestimuleerd.  

 Kan het grotere verkeer worden omgeleid? Rondweg vormt echt een barrière, ook door extra 

woningbouw aan de oostzijde. Is een lang traject. Nu over nadenken! 

 De Rondweg kan het nog net aan, nu goed, maar ontwikkelingen kunnen knelpunten 

opleveren. Nu over nadenken.  

 Het station.  

 Toegankelijkheid.  

 Bierbrouwerij. Heel mooi project i.v.m. mensen die er werken (afstand tot de arbeidsmarkt). 

Alles er omheen is van waarde.   

 Trefkoele is mooi. I.v.m. stimuleren van ontmoeting. Maar kunnen er meerdere 

ontmoetingspunten gerealiseerd worden? Zorg voor meer ontmoetingspunten. 

 Gevarieerde kleinschaligheid. Koester dit. Denk niet te groot. 

  

5. Dit zou mijn omgeving beter maken 

 Rondweg verplaatsen 

 Goede fietsverbindingen.  

 Minder hard rijdend verkeer / verbeteren verkeersveiligheid. Ook het grotere verkeer door het 

dorp zou ontmoedigd moeten worden. Borden alleen helpen niet. Doe iets aan de inrichting.  

 Vanaf brug, van Bruggenplein, Vechtdijk en Koesteeg verkeersveiligheid verbeteren. 

Molendijk/Rondweg; veel aanrijdingen. Zouden verkeerslichten kunnen helpen? Maak van de 

brug een Tolbrug!   

 Aanbod voor jeugd.  

 Woningbouw en dan specifiek voor starters. Dalfsen heeft achterstand opgelopen. Bijna niets 

meer te koop. Zijn er ideeën hoe en waar? Kan gemeente wel bepalen, maar de omvang is te 

beperkt geweest.  

 Zorg voor een goede mix aan woningen voor jong en oud. Niet alleen senioren bij elkaar in 

het centrum. VB Gruthuuske zou voor senioren en starters goed zijn. Nu gaat het weer naar 

senioren alleen. Jong en oud kunnen goed samen!  

 Dalfsen moet geen bejaardencentrum worden. 

 Verplichting tot zelfbewoning.   

 Goede gezondheidsvoorzieningen. Er zou meer ingespeeld kunnen worden op stimuleren 

van beweging en gezondheid.  

 Een middelbare school in de kern zou Dalfsen sterker maken. Kan ook voor een deel. Bv de 

eerste twee of drie jaar. 

 Let op de ambitie van Zwolle. Niet in de kern Dalfsen invullen, maar houdt het dichtbij Zwolle. 

Dorpse karakter kan dan aangetast worden. Bouw op de schaal van Dalfsen. 

 

 



 

6. We hebben de gemeente vooral nodig voor 

 Ons-Dalfsen-Dalfsenaren (gemeente is verlengstuk van de samenleving) 

 Nieuwe plannen.  

 Stimuleren, ipv toetsende en controlerende rol 

 Regie en strategie voor de toekomst. Keuzes maken. 

 Flankerend beleid (niet alles moet maar kunnen).  

 Beschermen van waarden.  

 Plezierig wonen en leven. Zelf een rol, maar ook inwoners nodig om naar te luisteren.  

 Voorzieningen (gemeenschappelijk) die niet uit zichzelf ontstaan.  

 

7. Wat ik nog aan de gemeente mee wil geven  

 In verbinding blijven met de inwoners 

 Durf keuzes te maken en gebruik helder verstand 

 Denk aan de jeugd 

 Betrek jongeren bij de visie 

 Blijf praten met de inwoners. Niet over hun spreken, maar met hun spreken.  

 

8. Samenvatting  

 Vragen over het vervolg. 

 

 

 

 


