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76.26% 347

6.59% 30

5.71% 26

5.71% 26

3.08% 14

1.76% 8

0.88% 4

V1 Ik vul deze enquête in als (1 antwoord mogelijk):
Beantwoord: 455 Overgeslagen: 4

TOTAAL 455

# OVERIGE DATE

1 Inwoner 10/28/2020 11:46 AM

2 Inwonet 10/23/2020 6:35 PM

3 Werkzaam bij Arcabo in Nieuwleusen 10/18/2020 11:40 AM

4 2 takken agrariër en ondernemer en inwoner van Dalfsen 10/13/2020 11:15 AM
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17.44% 79

0.66% 3

31.13% 141

4.19% 19

7.06% 32

7.06% 32

9.49% 43
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V2 Ik woon
Beantwoord: 453 Overgeslagen: 6

TOTAAL 453
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In de kern Nieuwleusen

In de kern Oudleusen

In de kern Dalfsen
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In de kern Lemelerveld

In het buitengebied gebied 1 - groots platteland (gebiedsindeling waardenkaart)

In het buitengebied gebied 2 - vertier rond de Vecht (gebiedsindeling waardenkaart)

In het buitengebied gebied 3 - lommerrijke landgoederen (gebiedsindeling waardenkaart)

In het buitengebied gebied 4 - landelijk Lemelerveld (gebiedsindeling waardenkaart)

Niet in de gemeente Dalfsen
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1.32% 6

6.18% 28

36.64% 166

42.16% 191

13.69% 62

V3 Wat is uw leeftijd?
Beantwoord: 453 Overgeslagen: 6

TOTAAL 453
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22.78% 82

32.78% 118

36.11% 130

52.78% 190

29.72% 107

15.00% 54

9.44% 34

18.89% 68
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9.44% 34

V4 Aan welke onderwerpen moet de gemeente volgens u extra aandacht
geven? (Kies maximaal 4 onderwerpen)

Beantwoord: 360 Overgeslagen: 99

Totaal aantal respondenten: 360  
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Bedrijvigheid

Bereikbaarheid van de kernen en voorzieningen voor alle vervoermiddelen (lopend, fiets, openbaar vervoer en auto)

Duurzaamheid en klimaat (zoals duurzame energie en klimaatadaptatie)
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Onderhoud van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting etc)
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Winkels en horeca

Wonen
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Anders namelijk:
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# ANDERS NAMELIJK: DATE

1 Historie en cultuur 10/31/2020 5:06 PM

2 ouderenbeleid als het jeugdbeleid 10/29/2020 10:33 AM

3 Het agrarisch gebied open houden niet teveel burger woningen toestaan 10/28/2020 9:04 PM

4 Cultuur, meer aandacht voor kunst 10/25/2020 8:51 AM

5 Woonvoorzienings uitbereiding mensen met beperking 10/22/2020 8:31 AM

6 buitengebied open houden voor agrarische ontwikkeling 10/21/2020 9:38 AM

7 landschappelijke karakter behouden voor het buitengebied 10/20/2020 10:01 PM

8 Recreatie langs en op het water 10/20/2020 8:10 PM

9 Agrarische sector 10/19/2020 9:55 PM

10 Toekomstgerichte agrarische sector. 10/19/2020 12:13 PM

11 Supermarkten minderen met vlees 10/19/2020 1:58 AM

12 Agrarische bedrijvigheid 10/18/2020 1:17 PM

13 veiligheid en verdelen aan en afvoer verkeer de Grift. 10/18/2020 11:49 AM

14 Parkeer gelegenheid en auto’s op de stoepen plaatsen want dan kan er geen Rolstoel langs 10/16/2020 12:34 PM

15 historische achtergrond van het gebied 10/15/2020 10:11 AM

16 Schonere lucht leefomgeving mnd overlast houtkachel 10/15/2020 3:35 AM

17 verkeersmaatregelen hard rijden 10/14/2020 4:29 PM

18 Verkeersveiligheid buitengebied 10/14/2020 8:48 AM

19 Agrarische bedrijven de mogelijkheid bieden om zich te kunnen blijven ontwikkelen 10/13/2020 9:23 PM

20 Veiligheid en leefbaarheid van platteland 10/13/2020 12:11 PM

21 vitaal platteland op basis van agrarische bedrijvigheid 10/13/2020 11:40 AM

22 verlagen van kosten/belasting/regeldruk 10/13/2020 11:19 AM

23 Omheind gebied voor honden 10/13/2020 11:16 AM

24 Starterswoningen 10/12/2020 9:48 PM

25 veilig buitengebied, geen leegloop buitengebied 10/12/2020 11:35 AM

26 leef en werkbaar buitengebied 10/11/2020 11:08 AM

27 Cultuur 10/10/2020 8:31 AM

28 landbouwgebieden behouden 10/8/2020 8:16 PM

29 Overgang van de landbouw naar een toekomstbestendige circulair systeem 10/8/2020 11:26 AM

30 Ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg 10/7/2020 12:18 PM

31 sociale cohesie 10/6/2020 10:34 AM

32 Behoud van agrarische bedrijven 10/1/2020 10:40 PM

33 Veiligheid/ te veel verkeer Koesteeg en brug Dalfsen 10/1/2020 7:33 PM

34 Ouderen 10/1/2020 4:48 PM
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V5 De gemeente Dalfsen heeft een gevarieerd landelijk gebied met o.a.
landbouw, natuur en recreatie. Wat vindt u belangrijk voor het landelijk

gebied?
Beantwoord: 354 Overgeslagen: 105
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# ANDERS NAMELIJK: DATE

1 Aub. niet meer bouwkavels op het platteland , dan komen mensen uit de stad bepalen hoe
wij moeten leven , deze groep kennen de onbeschreven regels van het plateland niet .

11/25/2020 11:29 AM

2 Aanvulling laatste punt: Meer mensen de mogelijkheid geven om te kunnen wonen in het
buitengebied op basis van de bestaande bebouwing (dus geen extra bouwlocaties),
bijvoorbeeld door het opdelen / opwaarderen / herinrichten van boerderijen voor meerdere
huishoudens en het pertinent mogen wonen in de bestaande recreatiewoningen op eigen
gronden (niet op parken).

11/9/2020 10:05 AM

3 Andere bedrijvigheid en recreatie: meer ruimte voor dagrecreatie, geen andere bedrijvigheid
Belangrijk dat de historische en culturele waarden behouden blijven. Dat mag best leiden tot
meer bedrijvigheid in die sector, bijvoorbeeld: ontsluit de landgoederen beter.

10/31/2020 5:06 PM

4 Dat we natuur en cultuurhistorie niet ten koste laten gaan van opwekking duurzame energie,
maar dat we daarvoor andere gebieden aanwijzen die vanuit natuur- en recreatief oogpunt
toch al niet zo waardevol zijn

10/30/2020 1:43 PM

5 parkeren van auto's buiten dorpskern 10/29/2020 8:36 PM

6 geen zonnepanelen op het land, daar het land niet voor gebruiken. Kijken naar andere
vormen van boer zijn, die niet gericht hoeven te zijn op groei. stimuleren van kortere
voedselketens, lokaal het voedsel verbouwen en kopen. Maak woningsplitsing snel
mogelijk, geeft jonge gezinnen kans om in het landelijk gebied te komen wonen en helpt om
woningnood tegen te gaan.

10/26/2020 6:17 PM

7 Belangrijk is ook dat rond de kern van Dalfsen ruimte blijft voor industrie 10/26/2020 9:37 AM

8 Vooral geen uitbreiding van megastallen en intensieve veehouderij. Uiterst voorzichtig
omgaan met waardevolle landschappen

10/25/2020 11:52 AM

9 Dat er veel meer aandacht wordt besteed aan het versterken van de landschappelijk
kwaliteit in het buitengebied door landschapselementen

10/25/2020 8:11 AM

10 geen verrommeling door bijvoorbeeld KUNST 10/23/2020 12:22 PM

11 Geen windmolens meer en beslist geen velden vol zonnepanelen 10/23/2020 9:05 AM

12 Dat er meer mogelijkheden komen om te wonen in het buitengebied: geen extra huizen meer
bouwen, heel kritisch kijken waar VAB en sloop voor kansen mogelijk is. Buitengebied wordt
te vol. Heel belangrijk dat plaatselijke jeugd kan blijven wonen. Maak recreatiewoningen
permanent bewoonbaar voor jeugd of mantelzorgers!

10/20/2020 10:01 PM

13 De laatste paar jaren is het landschap bestolen! Erf afscheidingen door sloten, greppels en
afrasteringen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Zelfs mis ik soms zandwegen uit de
50 en 60- jaren die nu totaal verdwenen zijn. ( Het lijkt er op dat alleen grote groene
biljartlakens nog tellen? )

10/20/2020 8:10 PM

14 Meer ruimte o. Met de hond te recreëren 10/20/2020 7:53 PM

15 Groot voorstander van ontwikkeling van agrarische bedrijven. Maar wel binnen
toekomstgericht en goed inpasbaar in het landschap. En met oog voor maatschappelijk
draagvlak. Een goede balans tussen boer en burger.

10/19/2020 12:13 PM

16 nuancering van de stellingen: - er mag natuurlijk veel veranderen maar niet dat er steeds
meer natuur en biodiversiteit verdwijnt. - Er mogen best bedrijven zijn die groeien, maar
alleen als ze de kleinschaligheid van het landschap weten te behouden of te verbeteren,
strokenteelt, wisselteelt, minder veeteelt, meer granen en gewassen, minder monocultuur,
minder mais, meer biologische landbouw. -meer toerisme en recreatie is leuk en aardig,
maar dan moet er nog wat natuur over zijn om van te genieten, en het niet een
aaneenschakeling van campings en huisjesparken en b&b's . Pretparkachtige recreatie en
oude-solexenrondjes rijden door het buitengebied en kwattrijden hoeft voor mij echt niet, dat
zou dus een verbetering zijn als dat soort luidruchtige en onsportieve recreatie minder zou
worden. -meer gebieden waar geen straatverlichting is of alle straatverlichting uit gaat 22.00
uur.

10/18/2020 9:03 PM

17 Wanneer er bij bestaande woning ruimte is om hier een senioren woning te kunnen bouwen
zodat ouders langer op de plek kunnen blijven woning.

10/17/2020 3:27 PM

18 Leegstaande schuren/stallen makkelijker omgebouwd kunnen worden tot woningen. Let op
om woningnood en verpaupering tegen te gaan

10/16/2020 9:03 PM

19 duurzame energie vind ik heel belangrijk maar het gebruik van landelijk gebied wil ik graag
ontmoedigen , kijken naar andere mogelijkheden wil ik aanmoedigen

10/14/2020 3:26 PM

20 Duurzame energie (zoals zonnepanelen) subsidiëren, maar dan op het bestaande dak
geplaatst i.p.v. een weiland hiermee vol zetten. Ook geen windturbines, dat geeft

10/13/2020 4:34 PM
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horizonvervuiling.

21 Mits rekening gehouden wordt met de landschappelijke waarden van diens omgeving. 10/13/2020 12:11 PM

22 Een omheind losloopgebied voor de hond!! 10/13/2020 11:51 AM

23 Het landelijk gebied zal zich moeten blijven ontwikkelen richting een duurzamer gebruik van
de ruimte, met meer ruimte voor de natuur, waarbij agrarische bedrijven de mogelijkheden
krijgen om te blijven groeien naar duurzamere bedrijfsvoering waarbij de grond
multifunctioneel gebruikt wordt met als hoofdfunctie voedselproductie.

10/13/2020 11:40 AM

24 aandacht voor (jonge) bewoning van het platteland zodat het vitaal blijft en de kleine kernen
hun functies in sport, kerk, scholen kunnen blijven behouden. NB de schaalvergroting in de
landbouw heeft geleid tot leegloop van het buitengebied.

10/12/2020 10:43 PM

25 bij alle vragen zijn wel wat mitsen en maren 10/11/2020 11:08 AM

26 aanvulling vraag 6: duurzame energie opwekken is een goed idee, echter NIET in het
landelijk gebied, zeker geen zonneparken en windmolen parken. is het een idee om breder
te kijken naar enrgie opwekking in beboued gebied en op niet al te lange termijn lijkt diepe
aard warmte een oplossing. Het zou jammer zijn dat ons landelijk gebied vol ligt met
zonnepanelen en vanwege een gedane inversting dit ca 10 tot 15 jr zo moet blijven.

10/9/2020 6:59 PM

27 Omzetten van vakantiewoningen naar woonbestemming omgeven Hoonhorst 10/9/2020 2:24 PM

28 Het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen zie ik niet graag op vruchtbare
grond. Die ontwikkeling vind ik zorgwekkend. Op daken is dit prima.

10/9/2020 10:06 AM

29 Gemeente dient agrarische bedrijvigheid te ondersteunen in de overgang naar een
toekomstbestendige circulair systeem binnen de regio.

10/8/2020 11:26 AM

30 Op agrarisch vlak inzetten op een duurzame circulaire economie voor een
toekomstbestendig agrarisch bedrijvigheid.

10/8/2020 11:11 AM

31 een betere verkeersafwikkeling, straten in de kern niet benutten als toegangswegen maar
als woonerf

10/7/2020 2:18 PM

32 Biodiversiteit. Bermen met rust laten, bewoners met zitmaaiers informeren dat ze de Flora-
en faunawet moeten respecteren en uit de berm moeten blijven.

10/6/2020 9:58 PM

33 totaal oneens: zonenpark in de natuur gebieden! 10/6/2020 8:58 PM

34 Kleinschaligheid behouden, gevarieerd. 10/6/2020 10:34 AM

35 Zware industrie niet in Dalfsen, kleinschaligheid kan m’n op recreatiegebied. Gooi het kip
met gouden eieren niet weg. Woningbouw kan veel rond Nieuwleusen

10/1/2020 5:54 PM

36 Behoud en versterking van bos- en landschappelijke waarden, meer ruimte en veiligheid
voor fietsen (gezond en niet vervuilend). Meer ruimte in de vraagstelling, is dat meer
beleidsruimte? Dan ja, wel belangrijk. Ruimte voor bedrijvigheid, zoveel mogelijk de hoogte
in i.p.v. platte dozen, tourisme en recreatie zijn slim inpasbaar i.c.m. landbouw. Landbouw
richting grondgebonden, want daar komen we over 20 jaar toch op uit, als alle kronkels uit
het systeem zijn. En steun boeren die stappen in de goede richting zetten, geef ze een
podium als voorbeeld, zodat heel dalfsen daar trots op kan zijn

10/1/2020 5:28 PM

37 Het landelijke karakter is de kracht van het prettig wonen in het dorp. Hoe fijn een huis
buitenaf ook zou zijn, meer bebouwing zorgt voor verlies van die karakter. M.i. ook minder
aantrekkelijk dan voor toeristen.

9/30/2020 6:17 PM

38 Aandacht voor waterberging 9/30/2020 2:55 PM
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V6 Als ik invloed zou hebben zou ik willen dat de gemeente Dalfsen
investeert in een betere bereikbaarheid door de aanleg van:

Beantwoord: 353 Overgeslagen: 106
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V7 Wat vindt u van de volgende uitspraken op het gebied van wonen?
Beantwoord: 352 Overgeslagen: 107

Totaal onbelangrijk/oneens1 2 3 4

Heel erg belangrijk/eens5
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# ANDERS NAMELIJK: DATE

1 Woningen voor 65 jaar en ouder nabij het centrum 11/13/2020 12:17 PM

2 De gemeente moet zich flexibel opstellen in het toestaan van mantelzorgwoningen, met
name in buitengebied. Deze privé-initiatieven helpen de gemeente het woningprobleem
onder ouderen die zelfstandig willen blijven wonen, op te lossen.

10/30/2020 1:43 PM

3 bedrijfsruimte concentreren in Lemelerveld en oosterdalfsen vrijhouden van
bedrijfsgebouwen

10/29/2020 8:36 PM

4 bij de vraag 7.5 is dit allen van toepassing in de kernen Nieuwleusen en Lemelerveld
Dalfsen zelf zal niet veel industrie bijkomen.

10/28/2020 9:04 PM

5 Er moet onderscheid worden gemaakt in wonen in de kernen en wonen in het buitengebied 10/28/2020 10:25 AM

6 Maar niet rücksichtlos van het gas zonder een betaalbaar alternatief te bieden 10/25/2020 12:02 PM

7 Die duurzame verwarming geldt vooral voor de nieuwbouw. Iedereen rücksichtlos van het
gas af zonder alternatief te bieden is niet wenselijk

10/25/2020 11:52 AM

8 De gemeente moet er voor zorgen, dat jongeren in de gemeente Dalfsen kunnen blijven
wonen. Een actief woningbouwbeleid met prioriteit bvoor jongeren. De opgeheven gemeente
Nieuwleusen heeft de hoogste prioriteit gegeven aan de huisvesting van jonge starters. Nu
nog steeds een jonge bewonerssamenstelling. dat beleid wordt gemist in Dalfsen. Teveel
gericht op rijke stinkers, die weinig bijdragen aan de gemeenschap in de gemeente Dalfsen.
Vooral de Ik Ik Ik mentaliteit. Een gigantisch verschil met de kern Nieuwleusen. De ouders
helpen de jongeren in Nieuwleusen om in de kern te blijven wonen. Garant staan voor de
hypotheekkosten enz.

10/25/2020 8:11 AM

9 Beslist geen appartementencomplexen midden in de kernen 10/23/2020 9:05 AM

10 Niet als dat ten koste gaat van onze natuur!!!!! 10/23/2020 7:14 AM

11 De gemeente moet openstaan om voor alle doelgroepen passende woonvoorziening te
realiseren, ook voor de jongvolwassenen met beperking. De huidige zorgaanbieder is niet
voor uitbereiding in Dalfsen, waardoor de jongvolwassenen geen plek kunnen krijgen. (En er
wordt teveel gedacht aan alleen de ouderen in deze)

10/22/2020 8:31 AM

12 Dit plan is veel te duur 10/20/2020 10:28 PM

13 De gemeente moet ervoor zorgen dat er geen modern ogende woningen meer in het
buitengebied worden gebouwd, om zo het landschappelijke karakter te behouden. Ik zie
liever een oude schuur dan een moderne woning waar mensen van buitenaf in wonen die de
cultuur niet verstaan.

10/20/2020 10:01 PM

14 Over verwarmen kunnen meningen verschillen ! In Nederland gaan wij (moeten wij)van het
aardgas AF ! Ons omringende landen gaan juist ( moeten nog ) naar het aardgas TOE!
Universele oplossing is er nog niet. Maar achter de schermen ben ik persoonlijk betrokken
om dit soort problemen voor goed op te lossen. Alleen is onze overheid niet toeschietelijk
om ons te ondersteunen. voorlopig alles uit eigen zak ontwikkelen.

10/20/2020 8:10 PM

15 Zorgen dat woning zoekenden in de gemeente sneller een woning krijgen , ook mensen die
nu tijdelijk op een camping zitten zoals mensen uit het buitenland . Ingeschreven staan bij
vechthorst al ruim een jaar , met gezin 2 kleine kinderen steeds geen kans maken en de
winter somber tegemoet zien

10/19/2020 6:15 PM

16 Kijken waar het mogelijk is woningen te splitsen of leegstaande gebouwen in dorp of
buitengebiedvoor woningmogelijkheid te benutten.

10/18/2020 1:47 PM

17 Houdt het buitengebied/ platteland rustig! 10/14/2020 8:48 AM

18 De gemeente moet ervoor zorgen dat de ruimten die in de kernen vrijkomen geschikt
gemaakt worden voor twee-persoons-huishoudens, zoals oudere inwoners, waarvan de
kinderen al lang het huis uit zijn, en deze oudere inwoners wat kleiner (gelijkvloers) willen
wonen.

10/13/2020 4:34 PM

19 Ik mis de demografische opbouw van de gemeente om een goed beeld te kunnen geven
over de noodzaak van nieuwbouw. De gemeente moet wel voorzichtig zijn om zomaar
woonwijken ergens te ontwikkelen. Een goed beeldkwaliteitsplan is een must om een goede
overgang tussen woonwijk en landschap te krijgen.

10/13/2020 12:11 PM

20 Meer betaalbare nieuwbouw woningen met 3+ slaapkamers 10/13/2020 11:51 AM

21 Meer mogelijkheden voor 'losse' bewoning in het buitengebied 10/13/2020 11:18 AM

22 de gemeente moet actief participeren in initiatieven om de bevolkingsgroei te beheersen. En
in geen geval gronden beschikbaar stellen voor de groei van Zwolle. Verklaar het wonen in

10/12/2020 10:43 PM
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kernen niet als heilig, afname van bewoningsdichtheid door verstrooid wonen op het
platteland is een ander perspectief.

23 Alleen maar bouwen op vrije plaatsen in de kernen tast het huidige dorpsbeeld aan . het is
zeker niet wenselijk dat dat beeld aangetast wordt. de Kernen zijn karakteristiek en maak
het niet net als alle winkelstraten in de grote steden, geen onderscheidt te zien. Dat kernen
schoon heel en veilig zijn is goed voor de inwoners, niet als visitekaartje. Een veilig gevoel
is een hoge maatschappelijke waarde!

10/9/2020 6:59 PM

24 Dat de voorzieningen in de kleine kernen behouden blijven of uitbreiden. En voldoende
woningbouw zodat de jongeren / starters op de woningmarkt kunnen blijven wonen in de
kleine kernen en niet verplicht elders hun heil moeten zoeken.

10/8/2020 8:51 PM

25 De gemeente Dalfsen zou zich veel meer dan in het verleden moeten richten op haar
bejaarde inwoners, die zelfstandig en levensloop-bestendig wensen te wonen met een slaap-
en badkamer op de begane grond. Hierdoor kunnen zeer gewilde 2^1 kap-woningen
vrijkomen, zodat doorstroming wordt bevorderd

10/8/2020 2:26 PM

26 Geef jonge starters mogelijkheid om tot de woningmarkt te kunnen komen. 10/8/2020 1:28 PM

27 Richt een duurzaamheidsfonds op die investeringen in zonnepanelen, warmtewisselaars en
regenwater opvang mogelijk maakt.

10/8/2020 11:11 AM

28 Mensen ook in het buitengebied zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Niet alleen in de
kernen.

10/6/2020 9:58 PM

29 betaalbare woningen voor starters 10/6/2020 11:56 AM

30 Per kern verschillend. Oudleusen en Hoonhorst geen groei anders dan voor eigen bewoners. 10/6/2020 10:34 AM

31 Leegstaande gebouwen sneller slopen/renoveren/herbouwen. Op het moment dat mensen
Nieuwleusen inrijden vanaf balkbrug, zeggen ze vaak wat ziet het er hier dood uit, terwijl het
zo’n mooi dorp is.

10/1/2020 9:44 PM

32 Bouw vooral veel seniorenwoningen, Dalfsen heeft die nauwelijks. Zie plek Kleine veer,
staan weer 10 huizen ipv 30 ouderappartementen. Zo in het centrum van Dalfsen, wat een
blunder.

10/1/2020 5:54 PM

33 Slimmer bouwen, ik zie heel veel alleenstaanden in zeer grote woningen (2 onder 1 kap). De
lucht in, 3 hoog bijvoorbeeld, met voldoende ruimte voor groen eromheen. Minder grond
nodig, en niet iedereen hoeft een (grote) tuin. Ook iets met tiny houses of iets groter, beetje
in die geest. (deels) Opkopen van agrarische bedrijven die stoppen en hier knooperven van
maken, die weer onderdeel kunnen zijn van toerisme, recreeatie of alternatieve landbouw

10/1/2020 5:28 PM
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95.33% 306

89.72% 288

V8 Het realiseren van een nieuwe woonwijk;
Beantwoord: 321 Overgeslagen: 138

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Waar mag dat wel wat u betreft

Waar mag dat niet wat u betreft
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# WAAR MAG DAT WEL WAT U BETREFT DATE

1 In Vilsteren hoop ik meer bouw grond voor startershuizen 11/25/2020 11:29 AM

2 In Vilsteren hoop ik meer bouw grond voor startershuizen 11/25/2020 11:19 AM

3 geen idee 11/20/2020 9:38 AM

4 Rechts van Welsummerweg - de Stokte 11/13/2020 12:17 PM

5 Langs de Ankummer-Es - Leemculeweg - Engellandweg 11/13/2020 12:13 PM

6 Van kern Dalfsen richting Hessenweg 11/12/2020 12:06 PM

7 Daar waar flora en fauna zo min mogelijk worden aangetast en waar het fijn recreëren is
(wandelen en fietsen en genieten van de natuur).

11/11/2020 6:57 PM

8 Aangesloten aan huidige wijken 11/11/2020 9:34 AM

9 Tussen Vossersteeg Leemculeweg, Engelandweg en Koesteeg 11/10/2020 1:49 PM

10 Rondom de bewoonde (dorps)kernen 11/9/2020 10:05 AM

11 zoveel mogelijk in de kern of er heel dicht bij 11/8/2020 3:49 PM

12 zoveel mogelijk in de kern of er heel dicht bij 11/8/2020 3:40 PM

13 zoveel mogelijk in de kern of er heel dicht bij 11/8/2020 3:27 PM

14 Richting hessenweg 11/6/2020 8:54 PM

15 Noord 11/6/2020 7:51 AM

16 Richting oost of ankum 11/3/2020 7:06 AM

17 nieuwleusen-oost, Oudleusen-noord 10/31/2020 5:06 PM

18 Alleen in intensief landbouw-gebied. Landbouw zal moeten krimpen vanwege stikstof en
klimaat-problematiek. Het is dan een logische keuze

10/30/2020 1:43 PM

19 in Dalfsen-west; in Nwleusen-midden 10/30/2020 10:24 AM

20 Oosterbouwlanden nieuwleusen 10/29/2020 10:19 PM

21 in Dalfsen-west; in Nwleusen-midden 10/29/2020 8:36 PM

22 dat niet alles naar de kleine gaat, deze zijn de laatste jaren al overbedeeld 10/29/2020 10:33 AM

23 Ankum 10/29/2020 8:28 AM

24 Oost Dalfsen 10/28/2020 9:50 PM

25 in westelijke richting van de kern Dalfsen 10/28/2020 9:45 PM

26 tegen de kernen niet voor mensen onder de noemer woning voor het zelfde geld is Dalfsen
lekker goedkoop

10/28/2020 9:04 PM

27 West kant van Dalfsen 10/28/2020 8:29 PM

28 in of aan de kernen 10/28/2020 10:25 AM

29 Aan de rand van Dalfsen, Wel een ruimere opzet van woningen. Niet een volgebouwd gebied 10/28/2020 9:35 AM

30 noordelijke richting; richting Ankum 10/28/2020 8:28 AM

31 niet verder uitbreiden 10/26/2020 8:50 PM

32 In de buurt van Ankum 10/26/2020 8:35 PM

33 Ruitenborghstraat/vechtvliet Leemculeweg, liefst zoveel mogelijk inbreiding. Melkfabriek
verplaatsen

10/26/2020 6:17 PM

34 Rondom Ankum en Kontrast 10/26/2020 2:35 PM

35 Rand van de kern 10/26/2020 11:32 AM

36 richting Ankum 10/26/2020 9:37 AM

37 het is of bij gerner marke aan of aan de andere kant richting ankum. Het nadeel als je gerner
marke nog verder uitbreid en dat is het nu al dat de oversteken over de rondweg alleen maar
drukker worden. Daar zal wel een oplossing voor moeten gevonden worden.

10/25/2020 10:12 PM

38 In of aanpalend aan bestaande kernen 10/25/2020 10:04 PM
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39 geen 10/25/2020 8:44 PM

40 Grensden aan kern dalfsen 10/25/2020 8:24 PM

41 Aan de kern of op de plek van braakliggend terrein in de kern 10/25/2020 6:23 PM

42 hoonhorst 10/25/2020 5:40 PM

43 Op plekken waar al bebebouwing is, clusteren 10/25/2020 5:28 PM

44 Aansluitend aan bestaande 10/25/2020 5:28 PM

45 zorg eerst dat de bestaande locaties worden benut en betaalbaar zijn voor Dalfsenaren om
te kunnen wonen

10/25/2020 4:45 PM

46 Tussen vecht en hessenweg 10/25/2020 3:27 PM

47 Wat verdere uitbreiding bestaande wijken 10/25/2020 3:04 PM

48 moeilijk 10/25/2020 2:34 PM

49 Noordzijde Dalfsen 10/25/2020 12:21 PM

50 Oud weg nieuw komt, bestemming wijzigen naar wonen 10/25/2020 12:10 PM

51 Tegen bestaande woonwijken aan 10/25/2020 12:09 PM

52 Ten noorden van de Hessenweg, ten zuiden van de Hessenweg en westelijk van de
Koesteeg

10/25/2020 12:02 PM

53 Ten noorden van de Hessenweg, ten westen van de Rondweg zuidelijk van de Hessenweg 10/25/2020 11:52 AM

54 Leemculeweg en ten zuiden van de Hessenweg 10/25/2020 11:43 AM

55 Tussen Ankummer Es en Ankum 10/25/2020 10:54 AM

56 Liever nergens 10/25/2020 8:51 AM

57 Nieuwleusen 10/25/2020 8:11 AM

58 Langs de Koesteeg, Oosterdalfsen 10/24/2020 11:26 PM

59 Aansluitend aan de huidige kernen 10/24/2020 7:54 PM

60 naar het oosten 10/23/2020 8:57 PM

61 In de kern 10/23/2020 6:42 PM

62 tussen Ankum en de kern en Oostelijk Dalfsen ten noorden van de Welsummerweg 10/23/2020 12:22 PM

63 Gebundeld bij de grote steden 10/23/2020 9:33 AM

64 Dicht tegen de vorige aan. 10/23/2020 9:05 AM

65 OosterDalfsen 10/22/2020 10:08 PM

66 kijk wat er in de kernen aan vervanging toe is of nutteloos is geworden vervang of verbouw
dat tot woningbouw

10/22/2020 4:09 PM

67 binnen de huidige bebouwde kom/kern 10/22/2020 10:51 AM

68 grenzend aan bestaande. 10/22/2020 10:37 AM

69 ten oosten van Dalfsen 10/22/2020 10:09 AM

70 Geen voorkeur 10/22/2020 8:31 AM

71 Aan de oost zijde van het dorp, Paltheweg, dat maakt dat noord en zuid aan elkaar
gekoppeld wordt

10/22/2020 5:46 AM

72 in de hoofdkern en in de dorpen mooi ingepast 10/21/2020 10:49 PM

73 Leemcule /ankum 10/21/2020 8:56 PM

74 lemelerveld 10/21/2020 6:01 PM

75 Palteweg 10/21/2020 5:59 PM

76 Aan de oost kant van Nieuwleusen 10/21/2020 3:32 PM

77 Rondom de huidige kern van Dalfsen 10/21/2020 10:26 AM

78 lint bebouwing langs kanaal opvullen 10/21/2020 9:38 AM

79 rondom de kernen 10/20/2020 10:01 PM
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80 overal bij de kern dalfsen tussen de vecht en de hessenweg 10/20/2020 9:58 PM

81 Rond de kernen 10/20/2020 9:39 PM

82 Waar dat passend is. Niet in gebruik zijnde weilanden 10/20/2020 8:16 PM

83 geen voorkeuren, maar geen natuur slopen voor beton en stenen. 10/20/2020 8:10 PM

84 weet ik zo niet 10/20/2020 8:02 PM

85 Geen voorkeur 10/20/2020 7:53 PM

86 gedeelte aan de Zwarteweg 10/20/2020 6:53 PM

87 Nieuwleusen Oost 10/20/2020 2:52 PM

88 Aansluitend bij bestaande plannen en passend bij de schaalgrootte van de kern 10/20/2020 11:50 AM

89 Daar waar langdurig leegstand is 10/20/2020 9:17 AM

90 Bestaande verpauperde wijk "slopen" 10/20/2020 9:16 AM

91 Daar waar langdurig leegstand is 10/20/2020 9:14 AM

92 Nieuwleusen Oost of West 10/20/2020 8:01 AM

93 Op de plek van de fabrieken 10/20/2020 7:50 AM

94 Ten Oosten van kern Dalfsen en ten westen van kern Nieuwleusen 10/19/2020 10:25 PM

95 Richting Zwolle 10/19/2020 10:17 PM

96 Zoek plekken daarvoor in de kern van n dorp 10/19/2020 9:55 PM

97 vrijkomende bebouwing waar nu geen woonbestemming op zit 10/19/2020 8:43 PM

98 Tussen bosmansweg en jachtlusterallee 10/19/2020 6:15 PM

99 Overal 10/19/2020 2:45 PM

100 nieuwleusen ruimte genoeg 10/19/2020 1:56 PM

101 Blijf bouwen bij de kleine kernen, anders trekken de jongeren weg 10/19/2020 12:13 PM

102 nvt 10/19/2020 11:57 AM

103 Industriegebied (leegstand) 10/19/2020 10:32 AM

104 Leemcule 10/19/2020 10:30 AM

105 gernermarker 10/19/2020 1:58 AM

106 nieuwleusen 10/18/2020 9:03 PM

107 uitbreiding Es Akkers richting Marweg, gemiste kansen 10/18/2020 3:47 PM

108 Aan de randen van de kernen 10/18/2020 2:59 PM

109 binnen de bebouwde kernen gebieden hergebruiken. 10/18/2020 1:47 PM

110 rand dalfsen zelf 10/18/2020 1:27 PM

111 Nieuwleusen-Zuid 10/18/2020 1:17 PM

112 schaddenhof opstarten, nieuwe landen 2 verder uitbreiden 10/18/2020 1:02 PM

113 Achter Ankum, tussen ankummer es en Vosserstee, tot het bos 10/18/2020 11:48 AM

114 Gemeentegrond 10/18/2020 8:41 AM

115 Weilanden, buitengebied 10/17/2020 10:59 PM

116 Tussen kern en hessenweg 10/17/2020 9:27 PM

117 Dalfsen 10/17/2020 8:59 PM

118 Oosterbouwlanden 10/17/2020 8:01 PM

119 Nieuwleusen, tussen de Backxlaan en de Paltheweg 10/17/2020 4:08 PM

120 Bij de molenbuurt of westeinde middeldijk. Richting dalfsen 10/17/2020 3:27 PM

121 randen kernen, zo min mogelijk natuur/groen/boerenland opofferen 10/17/2020 1:26 PM

122 Tussen se sluit en tankstation oosterveen tot aan de paktheweg 10/17/2020 1:16 PM
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123 Paltheweg 10/17/2020 1:09 PM

124 Naast de al bestaande bouwlocaties. 10/17/2020 1:08 PM

125 Richting Dalfsen Middeldijk en richting molenpad 10/17/2020 1:07 PM

126 Dalfsen kern 10/16/2020 11:24 PM

127 Nieuwleusen 10/16/2020 10:46 PM

128 Ankum 10/16/2020 10:07 PM

129 moet goed bereikbaar zijn 10/16/2020 5:52 PM

130 bestaande nieuwe wijk uitbreiden 10/16/2020 4:30 PM

131 De binnenkern uitbreiden mag, liefst niet ten koste van de natuur en wandelgebieden 10/16/2020 1:42 PM

132 In aansluiting op de reeds bebouwing 10/16/2020 12:34 PM

133 Ruimte achter autobedrijf Zieleman 10/16/2020 12:17 PM

134 Binnen de bebouwde kom 10/16/2020 11:49 AM

135 Tussen Backxlaan en Paltheweg 10/16/2020 11:17 AM

136 Binnen de bestaande kernen 10/15/2020 8:31 PM

137 Nergens 10/15/2020 3:41 PM

138 nabij de kernen beprekt 10/15/2020 10:11 AM

139 Westkant/Noordkant Dalfsen; Noordzijde dorp Oudleusen 10/15/2020 9:06 AM

140 westelijk, andere kant leemculeweg 10/15/2020 9:04 AM

141 Zwolse zijde Hessenweg 10/14/2020 10:33 PM

142 Lemelerveld 10/14/2020 8:19 PM

143 richting hoonhorst 10/14/2020 4:29 PM

144 dichtbij de kern 10/14/2020 3:26 PM

145 Hoonhorst zuidwest, koele 2 10/14/2020 1:56 PM

146 liever niet 10/14/2020 12:36 PM

147 Aan de westkant om Ankum, met een nieuwe ontsluitingsweg en nieuwe brug over de Vecht
op de Poppenallee, richting Wijtmen.

10/14/2020 12:07 PM

148 Oudleusen/welsummerweg 10/14/2020 11:17 AM

149 de meest logische plek 10/14/2020 10:59 AM

150 In de kernen waar ruimte vrijkomt of waar landbouwbedrijven stoppen 10/14/2020 10:38 AM

151 Op reeds bestaande plekken 10/14/2020 9:30 AM

152 Aansluitend aan bestaande woonwijken 10/14/2020 7:58 AM

153 Achter de opstapplaats 10/13/2020 10:10 PM

154 Leemculeweg 10/13/2020 10:08 PM

155 Omgeving Ankum 10/13/2020 9:23 PM

156 Rondom oosterdalfsen 10/13/2020 8:40 PM

157 Leemcule/vorsersteeg 10/13/2020 8:15 PM

158 Nergens 10/13/2020 7:52 PM

159 Westelijk en noordelijk van huidige kern 10/13/2020 7:52 PM

160 Aan de rand van de huidige bebouwing 10/13/2020 7:40 PM

161 Ooster-Dalfsen 10/13/2020 5:40 PM

162 ? 10/13/2020 4:49 PM

163 ten noorden en oosten van kern Dalfsen, ten westen van kern Nieuwleusen 10/13/2020 4:34 PM

164 . 10/13/2020 4:02 PM

165 Geen voorkeur 10/13/2020 2:07 PM
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166 westerbouwlanden 10/13/2020 1:44 PM

167 Grenzend aan de huidige nieuwbouw 10/13/2020 1:11 PM

168 Centrum gebied 10/13/2020 12:59 PM

169 Tussen bouwhuisweg en paltheweg en niet daar buiten 10/13/2020 12:56 PM

170 Dalfsen 10/13/2020 12:51 PM

171 Langs de Hessenweg 10/13/2020 12:51 PM

172 Probeer iets moois van bestaande, leegstaande panden te maken. 10/13/2020 12:42 PM

173 aansluitend aan het dorp aan de westkant 10/13/2020 12:38 PM

174 Deels richting Ankum. Eerst zorgvuldig kijken naar inbreiding. 10/13/2020 12:11 PM

175 Rondom Dalfsen en Nieuwleusen 10/13/2020 11:59 AM

176 Weilanden 10/13/2020 11:51 AM

177 Oude bedrijventerreinen, plekken waar gebouwen gesloopt worden, tegen bestaande
woonwijken aan

10/13/2020 11:40 AM

178 ? 10/13/2020 11:19 AM

179 Buitengebied Nieuwleusen aan Vinkenbuurt kant 10/13/2020 11:18 AM

180 ?? 10/13/2020 11:16 AM

181 In zwolle 10/13/2020 12:11 AM

182 Zo mogelijk helemaal niet; het is nu al monstrueus. 10/12/2020 10:43 PM

183 Nieuwe landen 2, waterinkweg, weershuisweg 10/12/2020 9:48 PM

184 naast de andere nieuwbouwwijken 10/12/2020 9:02 PM

185 In vrijkomende plekken in dorp en omgeving 10/12/2020 3:04 PM

186 Oost Dalfsen 10/12/2020 1:37 PM

187 Daar waar het zo min mogelijk ten koste gaat van de natuur. 10/12/2020 1:13 PM

188 - 10/12/2020 12:15 PM

189 Aan de rand van de huidige kernen 10/12/2020 12:02 PM

190 uitbreiding Ooster Dalfsen, gebied tussen Gerner en Engeland en/of Ankum 10/12/2020 11:43 AM

191 randen van bestaande bouw 10/12/2020 11:35 AM

192 ? 10/12/2020 10:21 AM

193 Noordzijde 10/12/2020 10:05 AM

194 Esakkers richting Marsweg, weilandje Koelmansstraat naast de Horst 10/12/2020 8:51 AM

195 geen zicht op 10/11/2020 8:32 PM

196 Ankum en omgeving 10/11/2020 4:55 PM

197 Westkant van Dalfsen bij Ankum 10/11/2020 2:18 PM

198 ten oosten van de leemculeweg 10/11/2020 1:01 PM

199 Wester- en oosterbouwlanden Nieuwleusen 10/11/2020 12:45 PM

200 laten we eerst de huidige plannen maar eens gaan uitvoeren 10/11/2020 11:08 AM

201 Vossersteeg 10/11/2020 8:00 AM

202 langs de Leemculeweg 10/10/2020 2:24 PM

203 Ankum 10/10/2020 1:59 PM

204 Veldje achter de Molen van Fakkert 10/10/2020 1:48 PM

205 Aansluitend aan Oosterdalfsen en richting Ankum 10/10/2020 11:11 AM

206 In het buitengebied 10/10/2020 8:31 AM

207 daar waar karakteristiek landschap het minst verstoord wordt 10/9/2020 6:59 PM
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208 Westelijk 10/9/2020 4:34 PM

209 het buitengebied van dalfsen op plekken waar niks mee gedaan word 10/9/2020 3:48 PM

210 in de kernen, industriegebieden die verouderd zijn, vervanging 10/9/2020 3:25 PM

211 Omzetten bestaande vakantiewoning naar woonbestemming. Nieuwbouw ten noorden van
dalfsen

10/9/2020 2:24 PM

212 in het buitengebied 10/9/2020 10:48 AM

213 buitengebied 10/9/2020 10:11 AM

214 Uitbreiding rondom bestaande wijk of oude bebouwing weghalen en hier iets nieuws
realiseren

10/9/2020 10:06 AM

215 ankum 10/9/2020 9:00 AM

216 Aansluitend aan de Esakker / de Koele met uitrij mogelijkheid naar de Marsweg 10/8/2020 10:27 PM

217 Inbreiding en in de reeds aangemerkte WvG-gebieden 10/8/2020 9:23 PM

218 Buitengebied Dalfsen 10/8/2020 8:52 PM

219 Binnen de huidige bebouwing of langs de randen van de huidige woonwijken / dorpen. 10/8/2020 8:51 PM

220 heidepark gebied lemelerveld 10/8/2020 8:16 PM

221 Locatie Kreileman/Kogelman 10/8/2020 7:25 PM

222 lemelerveld 10/8/2020 6:14 PM

223 Tussen Engelandweg en Vossersteeg. Rommelig gebied met boerenbedrijven en
bouwbedrijf.

10/8/2020 5:08 PM

224 Lemelerveld 10/8/2020 5:04 PM

225 lemelerveld 10/8/2020 5:00 PM

226 ten westen en oostenvan de huidige kern Dalfsen, in Oudleusen ten noorden van de
Hessenweg. In Lemelerveld, aansluitend aan de Nieuwe Landen en gebied Strenkhaar.
Nieuwleusen ten zuiden van Oosteinde. Hoonhorst langs Koelmansstraat

10/8/2020 4:13 PM

227 nieuwe landen, benoorden Waterinkweg 10/8/2020 3:56 PM

228 Ten westen van Leemculeweg, globaal tussen Ankumer Es en Lindeboom 10/8/2020 2:26 PM

229 nvt 10/8/2020 2:22 PM

230 nog meer in Oost kant 10/8/2020 2:12 PM

231 Aangrenzend aan huidige woonkernen 10/8/2020 11:26 AM

232 Naast bestaande dorpskernen. 10/8/2020 11:11 AM

233 Dicht bij bestaande woonwijken 10/8/2020 10:41 AM

234 Uitbreiding bij de Koele/Esakkers 10/8/2020 10:21 AM

235 In plaats van de fabrieken 10/8/2020 7:15 AM

236 benutten vrijkomende agrarische gebouwen, clusters buitengebied. 10/7/2020 2:22 PM

237 niet verder uitbreiden 10/7/2020 2:18 PM

238 richting ankum 10/7/2020 1:09 PM

239 Binnen de nu via Wvg vastgelegde gebieden en op locaties in bestaand bebouwd gebied 10/7/2020 12:18 PM

240 Bij de kernen 10/7/2020 11:21 AM

241 Bebouwing richting Ankum/Ankummer Es e.o. + Vechtvliet 10/7/2020 10:33 AM

242 Aangrenzend aan bestaande dorpen 10/7/2020 9:37 AM

243 In de kernen 10/6/2020 9:58 PM

244 In het dorp zelf 10/6/2020 8:35 PM

245 Ex landbouw 10/6/2020 8:31 PM

246 Palteweg , bosmansweg richting zandspeur , bouwhuisweg 10/6/2020 8:13 PM

247 Binnen bebouwde kom 10/6/2020 8:09 PM
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248 Het plan de "koele 2" 10/6/2020 6:56 PM

249 Bebouwing vanuit de Koele doortrekken tot aan Marsweg en bij de Molen in Hoonhorst 10/6/2020 6:46 PM

250 rond de kern Dalfsen 10/6/2020 6:25 PM

251 in bestaande bebouwde kom 10/6/2020 4:30 PM

252 Op daar voor bestemd gebied. 10/6/2020 4:26 PM

253 Aan de rand van de kern 10/6/2020 2:45 PM

254 Nvt 10/6/2020 12:04 PM

255 overal 10/6/2020 11:56 AM

256 binnen de huidige kernen 10/6/2020 11:55 AM

257 aansluitend aan bestaande bebouwing 10/6/2020 11:13 AM

258 Dalfsen, Nieuwleusen. 10/6/2020 10:34 AM

259 aan de Tibbensteeg 10/6/2020 10:02 AM

260 Aan de rand van het dorp 10/5/2020 8:06 PM

261 Oosterdalfsen. Ten oosten van de Welsummerweg 10/5/2020 2:26 PM

262 Ts 10/5/2020 9:25 AM

263 Geen voorkeur 10/4/2020 11:25 AM

264 Nieuwleusen 10/3/2020 8:01 PM

265 Dichtbij de kern 10/3/2020 12:14 PM

266 Bij oosterdalfsen 10/2/2020 8:34 PM

267 Het westelijke deel van Dalfsen, van vecht tot ankum 10/2/2020 6:58 PM

268 In alle kernen 10/2/2020 2:58 PM

269 fg 10/2/2020 2:26 PM

270 fg 10/2/2020 2:02 PM

271 fg 10/2/2020 2:00 PM

272 Ha 10/2/2020 1:44 PM

273 Kern Oudleusen 10/2/2020 9:48 AM

274 Aansluitend aan bestaande wijken 10/1/2020 10:40 PM

275 Tussen Backxlaan en Paltheweg. 10/1/2020 10:32 PM

276 Ankum 10/1/2020 9:52 PM

277 Westerbouwlanden, Nieuwleusen 10/1/2020 9:44 PM

278 met goede ontsluiting naar het centrum 10/1/2020 9:34 PM

279 tactisch rondom het centrum 10/1/2020 9:25 PM

280 Ooster Dalfsen/Stokte maar wel verkeer omleiden voor veiligheid. Nu te veel
verkeer/vrachtverkeer koesteeg en welsumerweg

10/1/2020 7:33 PM

281 Tussen Vossersteeg, Engelandweg, Leemculeweg en Koesteeg 10/1/2020 7:24 PM

282 Binnen de bestaande bebouwing desnoods hogere bouw 10/1/2020 6:09 PM

283 Ten noorden van Dalfsen, rond Nieuwleusen 10/1/2020 5:54 PM

284 Oosterdalfsen 2, en Ankum aansluiten aan Dalfsen 10/1/2020 5:41 PM

285 Andere kant N48 richting Nieuwleusen 10/1/2020 5:39 PM

286 in open gebied, dat aansluit op bestaande wijken 10/1/2020 5:28 PM

287 in buitengebied 10/1/2020 2:44 PM

288 Langs de vecht 10/1/2020 2:20 PM

289 voor mensen met een sociale binding met dalfsen 10/1/2020 1:18 PM

290 Aan de rand van de dorpen 10/1/2020 11:42 AM
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291 Zuidelijk van N340 9/30/2020 11:24 PM

292 Andere zijde van de leenculeweg 9/30/2020 11:06 PM

293 Ankum 9/30/2020 8:34 PM

294 Ten noorden van Dalfsen 9/30/2020 6:40 PM

295 Inbreiden 9/30/2020 6:36 PM

296 waar kantoorpanden leeg staan. 9/30/2020 6:17 PM

297 Richting Ankum 9/30/2020 5:33 PM

298 H 9/30/2020 4:53 PM

299 Overal 9/30/2020 4:03 PM

300 Test 9/30/2020 3:19 PM

301 Noordkant Dalfsen 9/30/2020 2:57 PM

302 Noordkant van Dalfsen 9/30/2020 2:55 PM

303 noordkant kern Dalfsen 9/30/2020 10:28 AM

304 Test 9/29/2020 9:08 PM

305 Ggg 9/29/2020 7:14 PM

306 test 9/28/2020 1:45 PM
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# WAAR MAG DAT NIET WAT U BETREFT DATE

1 ? 11/25/2020 11:29 AM

2 ? 11/25/2020 11:19 AM

3 Niet grenzend aan buurtschappen 11/22/2020 12:24 PM

4 geen idee 11/20/2020 9:38 AM

5 Stationslocatie 11/13/2020 12:13 PM

6 Rondom de Vecht, dit handhaven/uitbreiden als recreatieve zone 11/12/2020 12:06 PM

7 Ankum 11/11/2020 10:57 PM

8 Daar waar flora en fauna waardevol zijn en wandelaars en fietsers genieten van de natuur 11/11/2020 6:57 PM

9 Richting de vecht 11/11/2020 9:34 AM

10 Westzijde kern Dalfsen 11/10/2020 1:49 PM

11 In het landelijk natuurlijk gebied 11/9/2020 10:05 AM

12 buitengebied, daar moeten we als groen dorp heel zuinig op zijn!!!! 11/8/2020 3:49 PM

13 buitengebied, daar moeten e als groen dorp heel zuinig op zijn!!!! 11/8/2020 3:40 PM

14 buitengebied, daar moeten e als groen dorp heel zuinig op zijn!!!! 11/8/2020 3:27 PM

15 Zuiden van de vecht 11/6/2020 8:54 PM

16 Zuid 11/6/2020 7:51 AM

17 Ten zuiden van de vecht 11/3/2020 7:06 AM

18 landgoederengebied 10/31/2020 5:06 PM

19 Natuurgebieden 10/31/2020 8:28 AM

20 Absoluut niet in omgevingen met hoge natuur- of cultuur-historische waarde. In dat soort
gebieden zou wel een boerderij kunnen worden omgevormd naar bv een klein woonerfjeine
woonerven

10/30/2020 1:43 PM

21 bos en langs de Vecht 10/30/2020 10:24 AM

22 bos en langs de Vecht 10/29/2020 8:36 PM

23 hoofddorp Dalfsen verarmd en niet het krachtige centrum blijft van Dalfsen 10/29/2020 10:33 AM

24 Verder achter oosterdalfsen 10/29/2020 8:28 AM

25 West Dalfsen 10/28/2020 9:50 PM

26 niet verder in oostelijke richting 10/28/2020 9:45 PM

27 zie vraag hier boven Dalfsen moet niet de voorstad van Zwolle worden 10/28/2020 9:04 PM

28 Zuid kant van de Vecht 10/28/2020 8:29 PM

29 bij de Vecht 10/28/2020 2:38 PM

30 buitengebied 10/28/2020 10:25 AM

31 aan de rand van de Vecht 10/28/2020 9:35 AM

32 Verder oostelijk 10/28/2020 8:28 AM

33 zie antwoord boven 10/26/2020 8:50 PM

34 Bellingeweer, ten zuiden vd Vecht;tussen brug en station; aan de Vecht: laat natuur natuur! 10/26/2020 8:35 PM

35 langs de Vecht 10/26/2020 2:35 PM

36 Kern 10/26/2020 11:32 AM

37 richting de vecht 10/26/2020 9:37 AM

38 Niet aan de andere kant van de Vecht maar dat zal ook wel niet gebeuren 10/25/2020 10:12 PM

39 In of aanpalend aan natuur 10/25/2020 10:04 PM

40 nergens 10/25/2020 8:44 PM

41 Geen mening 10/25/2020 8:24 PM
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42 in het Vechtdal 10/25/2020 8:01 PM

43 In de buurt van natuur 10/25/2020 6:23 PM

44 nvt 10/25/2020 5:40 PM

45 Niet verrommelt. Voldoende ruimte laten voor groen/natuur en deze gebieden ook als
zodanig beschermen

10/25/2020 5:28 PM

46 In kwetsbare gebieden ( natuur, landschap ) 10/25/2020 5:28 PM

47 op plekken waar dat ten koste gaat van natuur 10/25/2020 4:45 PM

48 Stokte 10/25/2020 3:27 PM

49 nvt 10/25/2020 3:04 PM

50 moeilijk 10/25/2020 2:34 PM

51 Ten zuiden van de vecht (uiterwaarden) 10/25/2020 12:21 PM

52 niet op agrarisch gebied 10/25/2020 12:10 PM

53 In de omliggende landerijen. 10/25/2020 12:09 PM

54 Geen verdere uitbreiding Oosterdalfsen, daar is al genoeg waardevol landschap vernietigd 10/25/2020 12:02 PM

55 Geen verdere uitbreiding in Oosterdalfsen, hier is al teveel waardevol landschap vernietigd 10/25/2020 11:52 AM

56 Oosterdalfsen 10/25/2020 11:43 AM

57 Tussen huize Leemcule en Ankummer Es 10/25/2020 10:54 AM

58 Zeker niet langs de Leemcule 10/25/2020 8:51 AM

59 Wij moeten gebieden met hoge landschappelijke kwaliteiten niet bebouwen 10/25/2020 8:11 AM

60 Ruitenborghstraat, Dalfsen West 10/24/2020 11:26 PM

61 Buitengebied 10/24/2020 7:54 PM

62 Langs de Vecht. 10/24/2020 7:30 PM

63 niet naar het westen 10/23/2020 8:57 PM

64 In buitengenieden 10/23/2020 6:42 PM

65 uiterlijke grens: ten westen van Ankummer Es 10/23/2020 12:22 PM

66 Kwetsbare natuur en kwalitatief landschap 10/23/2020 9:33 AM

67 Niet op plekken die het dorpse aantasten. Waar mooie oude bomen geruimd moeten worden
of waar het aangezicht er erg door veranderd. Behoud de mooiedorpen!! Ons Sallands
erfgoed.

10/23/2020 9:05 AM

68 Zuidkant van de Vecht 10/22/2020 10:08 PM

69 liever niet te veel op het platte land, daar krijgen de agrarische ondernemers teveel last mee 10/22/2020 4:09 PM

70 in het buitengebied 10/22/2020 10:51 AM

71 niet ten zuiden van de welsummerweg 10/22/2020 10:09 AM

72 Geen afwijzing 10/22/2020 8:31 AM

73 Geen bezwaar 10/22/2020 5:46 AM

74 gote uitbreiding voor niet inwoners van buitenaf 10/21/2020 10:49 PM

75 Zuiden Vecht 10/21/2020 8:56 PM

76 bos gebied 10/21/2020 6:01 PM

77 Den Hulst (autoweg) 10/21/2020 5:59 PM

78 Dichtbij de industrie 10/21/2020 3:32 PM

79 In de buurtschappen 10/21/2020 10:26 AM

80 in sterk agrarisch ontwikkeld gebied 10/21/2020 9:38 AM

81 Niet in buitengebied 10/20/2020 10:28 PM

82 niet in het buitengebied 10/20/2020 10:01 PM
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83 ten zuiden van de vecht 10/20/2020 9:58 PM

84 dalfsen is al groot genoeg 10/20/2020 8:21 PM

85 Ten koste van parken/reacreatiegebieden/natuur anders dan weilanden 10/20/2020 8:16 PM

86 De zuidkant van De Vecht maar mooi onberoerd laten zou ik zeggen. 10/20/2020 8:10 PM

87 Geen voorkeur 10/20/2020 7:53 PM

88 oude vechtsteeg 10/20/2020 6:53 PM

89 Nieuwleusen west 10/20/2020 2:52 PM

90 Losstaand in het agrarisch gebied of bij natuurgebieden 10/20/2020 11:50 AM

91 Natuur gebied 10/20/2020 9:16 AM

92 Natuur/langs de Vecht /bos 10/20/2020 7:50 AM

93 Ten westen van kern Dalfsen en ten oosten van kern Nieuwleusen 10/19/2020 10:25 PM

94 In t agrarisch gebied 10/19/2020 9:55 PM

95 Landelijk en agrarisch gebied 10/19/2020 8:43 PM

96 nvt 10/19/2020 2:45 PM

97 dalfsen ius groot genoeg zo 10/19/2020 1:56 PM

98 Laat de rest van Welsum groen! 10/19/2020 12:13 PM

99 nvt 10/19/2020 11:57 AM

100 Buitengebied 10/19/2020 10:32 AM

101 Rondom Bellingerweer 10/19/2020 10:30 AM

102 Hessenweg en omstreken 10/19/2020 1:58 AM

103 Hessum en het hele gebied langs de rivier, noord en zuidkant 10/18/2020 9:03 PM

104 in groene bebieden in de kom 10/18/2020 3:47 PM

105 Buitengebied 10/18/2020 2:59 PM

106 hessum 10/18/2020 1:27 PM

107 Bestaande bouwlanden die nu voor agrarische doeleinden gebruikt wordt 10/18/2020 1:17 PM

108 Ten zuiden van de Vecht, ten oosten van de huidige bebouwing 10/18/2020 11:48 AM

109 Agrarisch gebied 10/18/2020 8:41 AM

110 Droogleggen van wateren zoals de hulsterplas 10/17/2020 10:59 PM

111 Aan de vechtoevers 10/17/2020 9:27 PM

112 Geen voorkeur 10/17/2020 8:59 PM

113 Niet verder naar Westen Nieuwleusen 10/17/2020 8:01 PM

114 Langs de N377 10/17/2020 4:08 PM

115 in de natuur, recreatiegebieden natuur 10/17/2020 1:26 PM

116 Voorbij de biuwhuisweg, voorbij het westeinde ri dalfsen en niet tussen zandspeur en
meeleweg

10/17/2020 1:16 PM

117 Jagtlusteralle 10/17/2020 1:09 PM

118 In hetbuitengebied. 10/17/2020 1:08 PM

119 Richting Balkbrug 10/17/2020 1:07 PM

120 Ten koste gaan van landbouw 10/16/2020 11:24 PM

121 Oosterdalfsen 10/16/2020 10:46 PM

122 Langs de Vecht 10/16/2020 10:07 PM

123 ten koste gaat van natuur 10/16/2020 5:52 PM

124 natuurgebied 10/16/2020 4:30 PM

125 Op grond van boeren die dat niet willen. 10/16/2020 1:42 PM
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126 In het buitengebied 10/16/2020 12:34 PM

127 Buiten de bebouwde kom 10/16/2020 11:49 AM

128 Niet verder naar Jagtlusterallee (vanaf Bouwhuisweg) 10/16/2020 11:17 AM

129 Niet in waardevol landschap 10/15/2020 8:31 PM

130 Nergens 10/15/2020 3:41 PM

131 open platteland - het buitengebied 10/15/2020 10:11 AM

132 waar nu geen woonwijken zijn en niet in verdere natuurgebieden 10/15/2020 9:06 AM

133 richting vecht 10/15/2020 9:04 AM

134 Leemculeweg. Brinkweg 10/15/2020 3:35 AM

135 Landgoederen 10/14/2020 10:33 PM

136 - 10/14/2020 8:19 PM

137 naast oosterdalfsen 10/14/2020 4:29 PM

138 te ver buiten het dorp 10/14/2020 3:26 PM

139 zuidzijde ( over de brug ) 10/14/2020 12:36 PM

140 Niet te dicht aan de vernieuwde weg( Zwolle-Ommen) 10/14/2020 12:07 PM

141 geen idealisme 10/14/2020 10:59 AM

142 In mooie buiten/natuurgebieden 10/14/2020 10:38 AM

143 Buiten gebied 10/14/2020 9:30 AM

144 Buitengebieden 10/14/2020 8:48 AM

145 overig 10/14/2020 7:58 AM

146 Stuw, bellingerweer, vechtgebied 10/13/2020 10:10 PM

147 Aan de andere kant van de vecht 10/13/2020 10:08 PM

148 Oosterdalfsen niet groter 10/13/2020 9:23 PM

149 Absoluut niet over het spoor, rondom de Vecht en zeer beperkt rondom ankum 10/13/2020 8:40 PM

150 Leemcule wegzuid 10/13/2020 8:15 PM

151 Groot buitengebied 10/13/2020 7:52 PM

152 Bellingeweer of andere natuurgebieden 10/13/2020 7:52 PM

153 In de natuur 10/13/2020 7:40 PM

154 Ankum, Zo laten zoals het is!! 10/13/2020 5:40 PM

155 Niet tussen kern Hoonhorst en de Marswetering 10/13/2020 4:49 PM

156 ten zuiden en westen van kern Dalfsen 10/13/2020 4:34 PM

157 . 10/13/2020 4:02 PM

158 buitengebieden 10/13/2020 1:44 PM

159 Betreffend de kern Dalfsen: Richting de vecht of aan de andere kant van de vecht 10/13/2020 1:11 PM

160 Bezuiden de Vecht 10/13/2020 1:01 PM

161 Voormalig gemeentehuis 10/13/2020 12:59 PM

162 Kernen 10/13/2020 12:51 PM

163 In de natuur, langs de vecht 10/13/2020 12:51 PM

164 natuurgebied opgeven! 10/13/2020 12:47 PM

165 Probeer eerst iets moois van bestaande, leegstaande gebouwen te maken. 10/13/2020 12:42 PM

166 in waardevolle natuurgebieden, ten zuiden van de Vecht 10/13/2020 12:38 PM

167 In waardevolle landschapstypes zoals het essenlandschap, de uiterwaarden en
bosgebieden. Met het essenlandschap bijvoorbeeld het landschap richting Welsum.

10/13/2020 12:11 PM
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Waardevolle open gebieden zijn volgebouwd met woningen en diens volledig verharde
tuinen.

168 In het gebied achter het station van Dalfsen 10/13/2020 11:59 AM

169 Bellingeweer/bos 10/13/2020 11:51 AM

170 Buitengebied, bij in natuurgebieden. 10/13/2020 11:40 AM

171 ? 10/13/2020 11:19 AM

172 Naast industrie 10/13/2020 11:18 AM

173 meer in de kernen 10/13/2020 11:18 AM

174 Dalfsen is al zo grooot aan het worden.. geen dorp meer te noemen 10/13/2020 11:16 AM

175 Niet in Dalfsen 10/13/2020 12:11 AM

176 tegen de grenzen van Zwolle 10/12/2020 10:43 PM

177 in het lommerrijke buitengebied 10/12/2020 9:02 PM

178 bosgebied en recreatiegebied 10/12/2020 3:04 PM

179 West Dalfsen 10/12/2020 1:37 PM

180 In de natuurgebieden om het dorp en de kernen heen. 10/12/2020 1:13 PM

181 - 10/12/2020 12:15 PM

182 Landelijk gebied 10/12/2020 12:02 PM

183 Tussen Ankummer Es en Ruitenborghweg en overige gebieden met hoge natuurwaarden 10/12/2020 11:43 AM

184 naast agrarische bedrijven 10/12/2020 11:35 AM

185 ? 10/12/2020 10:21 AM

186 Zuidzijde 10/12/2020 10:05 AM

187 Achter de Molen, zuidkant richting Marswetering 10/12/2020 8:51 AM

188 geen zicht op 10/11/2020 8:32 PM

189 Ten zuiden van de vecht 10/11/2020 1:01 PM

190 Ten zuiden van West- en Oosteinde Nieuwleusen 10/11/2020 12:45 PM

191 idem 10/11/2020 11:08 AM

192 Langs de vecht 10/11/2020 8:00 AM

193 aan de overkant van de Vecht 10/10/2020 2:24 PM

194 Aan de oostkant van dalfsen 10/10/2020 1:59 PM

195 Westkant van Hoonhorst 10/10/2020 1:48 PM

196 Omgeving Hoonhorst 10/10/2020 11:11 AM

197 Binnen de bestaande grenzen van de kernen 10/10/2020 8:31 AM

198 ten koste van karakteristiek landschap 10/9/2020 6:59 PM

199 zuidelijk 10/9/2020 4:34 PM

200 op plekken waar agrariërs of andere mensen er last van hebben 10/9/2020 3:48 PM

201 er mag geen natuur opgeofferd worden 10/9/2020 3:25 PM

202 in het bestaande groen binnen de kernen. 10/9/2020 10:48 AM

203 op het bestaande groen in de gemeente kern 10/9/2020 10:11 AM

204 In het buitengebied. 10/9/2020 10:06 AM

205 over de vecht 10/9/2020 9:00 AM

206 Landelijk, agrarisch gebied 10/8/2020 9:23 PM

207 Rondom industrieterrein 10/8/2020 8:52 PM

208 in het mooie open buitengebied 10/8/2020 8:51 PM

209 ijsbaan lemelerveld 10/8/2020 8:16 PM



Omgevingsvisie Dalfsen

29 / 79

210 Heidepark 10/8/2020 7:25 PM

211 ? 10/8/2020 6:14 PM

212 Langs de Leemculeweg. Doodzonde van de landschappelijke waarden 10/8/2020 5:08 PM

213 bellingeweer 10/8/2020 5:04 PM

214 ? 10/8/2020 5:00 PM

215 ten zuiden van de Vecht voor kern Dalfsen. In Oudleusen ten zuiden van de Hessenweg.In
Lemelerveld gebied tussen Blikman Kikkertweg -Heideparkweg- Nieuwstraat. Nieuwleusen
ten westen van Jagtlusterallee I

10/8/2020 4:13 PM

216 hoek Heidepark 10/8/2020 3:56 PM

217 Absoluut niet in Natuurgebied Bellingeweer 10/8/2020 2:26 PM

218 nvt 10/8/2020 2:22 PM

219 Noord west kant van Dalfsen 10/8/2020 2:12 PM

220 Niet in buitengebieden. Dalfsen moet groene gemeente blijven. 10/8/2020 1:28 PM

221 Buitengebied, rondom Vechtdal. 10/8/2020 11:26 AM

222 Rondom het Vechtdal en Sallandse heuvelrug. 10/8/2020 11:11 AM

223 Bij natuur 10/8/2020 10:41 AM

224 Achter de Molen 10/8/2020 10:21 AM

225 Niet daar waar nu natuur is, niet bij de Vecht, natuurlijke omgeving in tact laten!!!!! 10/8/2020 7:15 AM

226 niet 10/7/2020 7:25 PM

227 zuidkant Vecht en natuurgebieden nabij kern 10/7/2020 2:22 PM

228 zie antwoord boven 10/7/2020 2:18 PM

229 langs de vecht 10/7/2020 1:09 PM

230 Overige buitengebieden 10/7/2020 12:18 PM

231 bij natuur en landschappen 10/7/2020 11:21 AM

232 geen probleem 10/7/2020 10:33 AM

233 In natuurgebied 10/7/2020 9:37 AM

234 In het buitengebied 10/6/2020 9:58 PM

235 Buitengebied 10/6/2020 8:35 PM

236 Natuur 10/6/2020 8:31 PM

237 Buiten de kernen waarvoor natuur moet worden opgeofferd 10/6/2020 8:09 PM

238 Achter de molen (plek voormalige gymzaal en bieb) 10/6/2020 6:56 PM

239 Niet op agrarisch gebied 10/6/2020 6:46 PM

240 in de dorpen in het buitengebied 10/6/2020 6:25 PM

241 huidig buitengebied 10/6/2020 4:30 PM

242 ten koste van de natuur. 10/6/2020 4:26 PM

243 In bestaand groen 10/6/2020 2:45 PM

244 Nvt 10/6/2020 12:04 PM

245 behalve in natuur gebieden 10/6/2020 11:56 AM

246 in het buitengebied 10/6/2020 11:55 AM

247 wanneer het natuur schaadt 10/6/2020 11:13 AM

248 Hoonhorst en Oudleusen 10/6/2020 10:34 AM

249 aan de Zwarteweg 10/6/2020 10:02 AM

250 Westelijk van de Leemculeweg 10/5/2020 2:26 PM

251 Geen voorkeur 10/4/2020 11:25 AM



Omgevingsvisie Dalfsen

30 / 79

252 Dalfsen kern is al veel te groot 10/3/2020 8:01 PM

253 Palthebos 10/3/2020 12:14 PM

254 Kant van leemculeweg 10/2/2020 8:34 PM

255 Rondom de vecht 10/2/2020 6:58 PM

256 Nvt 10/2/2020 2:58 PM

257 Buitengebieden 10/2/2020 9:48 AM

258 Natuur met (historische)waarde 10/1/2020 10:40 PM

259 Ten zuiden van Nieuwleusen. 10/1/2020 10:32 PM

260 Natuurgebieden 10/1/2020 9:52 PM

261 Nieuwleusen kern 10/1/2020 9:44 PM

262 ten westen van de huidige bebouwde kom 10/1/2020 9:34 PM

263 westelijk van de huidige bebouwde kom 10/1/2020 9:25 PM

264 Maak bij Ankum/ Leemcule verbinding poppenalee met N340 10/1/2020 7:33 PM

265 Bij Ankum 10/1/2020 7:24 PM

266 In de groene gebieden rondom de kernen 10/1/2020 6:09 PM

267 Ten westen en oosten van Dalfsen 10/1/2020 5:54 PM

268 Langs de Vecht. Van Stokte tot Vechterweerd 10/1/2020 5:41 PM

269 Ruitenborghstraat welsummerweg Ankummer Es leemculeweg 10/1/2020 5:39 PM

270 op de schaarse (groene) open plekken binnen de kom (500-5000m3) en niet in het kampen-
en eslandschap en in

10/1/2020 5:28 PM

271 gerner marke 10/1/2020 2:44 PM

272 Natuurgebied 10/1/2020 2:20 PM

273 voor mensen van buiten dalfsen 10/1/2020 1:18 PM

274 in het buitengebied 10/1/2020 11:42 AM

275 Ten westen van Leemkuleweg 9/30/2020 11:24 PM

276 Zuidelijke kant van de Vecht 9/30/2020 8:34 PM

277 Ten ZUIDEN, oosten en westen van Dalfsen 9/30/2020 6:40 PM

278 Niet buiten het lanen karakter rondom Dalfsen 9/30/2020 6:36 PM

279 buitengebied en groenstroken 9/30/2020 6:17 PM

280 Richting Welsum 9/30/2020 5:33 PM

281 J 9/30/2020 4:53 PM

282 Test 9/30/2020 3:19 PM

283 Zuidkant Dalfsen 9/30/2020 2:57 PM

284 De zone direct langs de Vecht, deze moet zijn landschappelijke waarden behouden en is
van belang als uitloopgebied voor Dalfsenaren

9/30/2020 2:55 PM

285 in de Vechtvallei 9/30/2020 10:28 AM

286 Test 9/29/2020 9:08 PM

287 Ggf 9/29/2020 7:14 PM

288 test 9/28/2020 1:45 PM
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V9 De voorzieningen in de kernen staan onder druk. Steeds vaker delen
kernen voorzieningen als een bibliotheek of een school. Wat vindt u

belangrijk?
Beantwoord: 351 Overgeslagen: 108

3.47%
12

6.07%
21

27.17%
94

31.50%
109

31.79%
110

 
346

 
3.82

4.32%
15

2.31%
8

14.70%
51

35.73%
124

42.94%
149

 
347

 
4.11

6.96%
24

10.14%
35

19.13%
66

25.51%
88

38.26%
132

 
345

 
3.78

Totaal onbelangrijk1 2 3 4 Heel erg belangrijk5

Dat de gemeente de
kernen ruimte geeft
om zelf keuzes te
maken voor wat het...

Dat de gemeente
zorgt voor goede
verbindingen (wegen,
fietspaden) en goe...

Dat de gemeente
ervoor zorgt dat in
ieder geval in het
kern Dalfsen de...

0%

20%

40%

60%

80%

100%

 TOTAAL
ONBELANGRIJK1

2 3 4 HEEL ERG
BELANGRIJK5

TOTAAL GEWOGEN
GEMIDDELDE

Dat de gemeente de
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# ANDERS NAMELIJK: DATE

1 Waarom moet het goed geregeld zijn in de kern van Dalfsen en niet gewoon ook
innieuwleusen...alles zit al in dalfsen

11/6/2020 7:51 AM

2 Dat de gemeente in ieder geval in de kern Nieuwleusen de belangrijkste voorzieningen op
peil houdt

10/31/2020 5:06 PM

3 Dat ook kleine kernen een bibliothyeek-dependence behouden, bv in een Anjerpunt zoals in
Hoonhorst. En dat niet uiteindelijk alles alleen in Dalfsen beschikbaar is, en de rest niks,
omdat er wél goede verbindingen (wegen en fietspaden) zouden zijn. Kortom, dat de
gemeente veel meer doet dan in de hiervoor genoemde 3 opties. Of in ieder geval budgetten
eerlijk verdeeld.

10/30/2020 1:43 PM

4 Ook de kleinere kernen niet vergeten 10/26/2020 8:37 PM

5 de goede treinverbinding vanuit Dalfsen is echt een pre. Deze zeker behouden! 10/26/2020 6:17 PM

6 Bovenstaande betreffende de kern Dalfsen moet gelden voor all kernen. 10/25/2020 5:40 PM

7 De werkelijkheid in de gemeente Dalfsen is, dat de kern Nieuwleusen de meeste
voorzieningen heeft. Bv. Dalfsen heeft geen voortgezet onderwijs in de kern. Nieuwleusen
heeft al heel lang het prachtige Agnietencollege. De kern Nieuwleusen heeft twee musea.
Het Palthehof en het Muziekmuseum. De woningstichting Vechthorst is gevestigd in de kern
Nieuwleusen. Dalfsen heeft een vreselijk lelijk gemeentehuis. Een schande voor de kern
Dalfsen. Een ontsierende bebouwing langs De Vecht. Totaal niet passend bij het
dorpsaanzicht in Dalfsen. Nieuwleusen heeft een bijeneducatiecentrum. Het verdwijnen van
de bij kan een mega probleem worden voor de voedselvoorziening in de wereld

10/25/2020 8:11 AM

8 door de toegenomen mobiliteit hoeven niet alle voorzieningen van de kern Dalfsen in de
omliggende kernen beschikbaar te zijn (dit geldt ook voor Dalfsen en Zwolle: Stoomtheater
is overbodig!)

10/23/2020 12:22 PM

9 Een gemeentelijke visie wordt ontwikkeld. Niet dezelfde voorzieningen voor elke kern. 10/23/2020 9:33 AM

10 Dat voor kleine kinderen en ouderen ALLES in de eigen omgeving aanwezig is!!! 10/23/2020 9:05 AM

11 ook in de overige kernen de voorzieningen zoveel mogelijk op peil houden 10/22/2020 10:51 AM

12 stimuleren van voldoende winkelaanbod 10/22/2020 10:09 AM

13 plan ontwikkelen voor meer woningen van het hogere klasse ,de bewoners van dure huizen
hebben aantrekkings kracht op gebied van bedrijvigheid en dat komt ten goed van de kern
op gebied van voorzieningen en leefbaarheid

10/21/2020 9:38 AM

14 In alle kernen de basis voorzieningen aanbieden. 10/19/2020 10:17 PM

15 Dat er tussen bepaalde tijden gelost mag worden en t overige vrachtverkeer niet door t dorp
moet van Nieuwleusen. B.V . Maar er helemaal om heen ze jagen als idioten op de
Backxlaan

10/19/2020 6:15 PM

16 Niet alleen in Dalfsen maar ook in de andere kernen. 10/18/2020 1:47 PM

17 niet versnipperen van voorzieningen. deze goed en op 1 plek met goed busje 10/18/2020 1:27 PM

18 De kernen liggen te ver uit elkaar om alles alleen in Dalfsen kern te houden 10/18/2020 11:48 AM

19 Kern Nieuwleusen zeker net zoveel aandacht als de kern Dalfsen! 10/17/2020 8:01 PM

20 Alleen niet Kern Dalfsen ook kern nieuwleusen moet voldoende voorzieningen houden.
Bereikbaarheid nieuwleusen vv Dalfsen kan beter

10/17/2020 3:27 PM

21 Ook Nieuwleusen verbinden met station bij de Meele zou een flinke verbetering zijn 10/17/2020 1:07 PM

22 ben geen inwoner van de plaats Dalfsen 10/16/2020 4:30 PM

23 Alle kernen moeten deze voorzieningen houden 10/16/2020 11:25 AM

24 Alle kernen hebben noodzakelijke voorzieningen nodig. belangrijk om in onderling overleg te
bepalen wat in de kern Dalfsen, wat in is nodig voorde leefbaarheid in de omliggende
kernen.

10/15/2020 10:11 AM

25 voortgezet onderwijs in kern dalfsen faciliteren 10/15/2020 9:04 AM

26 liever uitbreiden van de bibliotheek dan weghalen.... 10/14/2020 4:29 PM

27 de kern van Dalfsen is belangrijk maar zorg er ook voor dat de kleine kernen gebruik kunnen
blijven maken van voorzieningen in hun eigen dorp

10/14/2020 3:26 PM

28 Er zij ook ander belangrijke kernen, Nieuwleusen wil haar voorzieningen ook op niveau
houden. En vooral niet de zwembaden sluiten.

10/13/2020 1:44 PM
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29 Ook in de kern Nieuwleusen horen alle voorzieningen 10/13/2020 12:56 PM

30 Inspraak over de voorzieningen van kleine kernen is belangrijk voor de leefbaarheid van het
platteland. Woonwijken en bereikbaarheid zijn niet direct aandachtspunten voor De Ommer
Marke.

10/13/2020 11:40 AM

31 waarom toch die fascinatie voor Zwolle; probeer toch Dalfsen en Nieuwleusen overeind te
houden. Of willen we toch een buitenwijk van Zwolle worden? (Een nieuw Stadshagen met
15000 woningen is toch een schrikbeeld?) Zeker als het op Dalfsens gebied moet worden
gebouwd.

10/12/2020 10:43 PM

32 wat voor dalfsen geld geld ook voor de andere grote kernen 10/11/2020 11:08 AM

33 De vrije keuze van de kernen is belangrijk, echter is dat een financiele keuze. Een budget
en keuze voor een kern maakt dat de kern een juiste keuze maakt.

10/9/2020 6:59 PM

34 De gemeente moet zich bewust blijven dat de voorzieningen in de dorpen net zo belangrijk
zijn! Wij behoren ook tot de gemeente Dalfsen en hebben dezelfde rechten/plichten als kern
Dalfsen

10/9/2020 10:06 AM

35 Zeker ook voor de kleinere kernen 10/8/2020 10:27 PM

36 De voorzieningen moeten in alle kernen op niveau blijven, niet alleen in de grotere kernen.
Je moet de kleine kernen levendig en aantrekkelijk houden.

10/8/2020 8:51 PM

37 , 10/8/2020 5:08 PM

38 Alle kernen van voldoende omvang moeten de belangrijkste voorzieningen beschikbaar
worden/blijven

10/8/2020 3:56 PM

39 De gemeente Dalfsen dient zich - althans in mijn beleving - serieus te beraden omtrent
verbetering op korte termijn van de huidige verkeersonveiligheid van de driesprong bij
Restaurant De Zeven Deugden/Blauwe Bogen Brug, in het algemeen en voor fietsers in het
bijzonder.

10/8/2020 2:26 PM

40 Niet alleen kern Dalfsen! 10/8/2020 11:31 AM

41 Dit geldt ook voor de omliggende dorpen. Dus niet alle budget naar Dalfsen 10/7/2020 7:25 PM

42 De Rechterensedijk bij Dalfsen breder maken. De verbinding Lemelerveld - Dalfsen / Zwolle
is hierdoor slecht.

10/7/2020 9:37 AM

43 Meer aandacht voor scholen, bijv de zaaier tav verkeersveiligheid, locatie, ventilatie etc 10/7/2020 7:07 AM

44 Alle kernen horen goede voorzieningen te hebben. De kern Dalfsen heeft weing functie voor
inwoners van de randen van de gemeente. Die gaan vaak gemakkelijker naar Zwolle,
Raalte, Ommen of Staphorst. Gekke denkwijze dat in Dalfsen meer voorzieningen zouden
moeten zijn dan in de andere kernen - beetje teleurstellend.

10/6/2020 9:58 PM

45 Nieuwleusen ook grote kern , niet alles hoeft / moet naar Dalfsen 10/6/2020 8:13 PM

46 Geen voorzieningen in Hoonhorst nodig, Dalfsen op steenworp. Maar geen grootschalige
nieuwe bewoning dan gewenst.

10/6/2020 10:34 AM

47 In de kern Nieuwleusen dit behouden voor ouderen nog van deze generatie. 10/3/2020 12:14 PM

48 richten op goede dienstverlening dicht bij iedere inwoner, niet dalfsen als centraal punt zien
ook al is het de grootste plaats met het gemeentehuis

10/1/2020 9:25 PM

49 Zorgen voor verkeersveiligheid kern Dalfsen en omgeving 10/1/2020 7:33 PM

50 Dubbele vraag binnen de laatste stelling. En wat zegt het als ik het oneens ben met die
stelling? Dat betekent niet dat ik vind dat voorzieningen niet in Dalfsen hoeven te zijn. Het
kan betekenen dat ik het niet eens met de woorden ' in ieder geval'. Met andere woorden:
die stelling heb je niets aan.

10/1/2020 6:42 PM

51 niet alleen Dalfsen alle voorzieningen op peil, ook in Lemelerveld, aangezien lemelerveld op
meer dan 10 km van andere kernen ligt. Ook goede voorzieningen en bereikbaarheid van
Raalte. Lemelerveld is veel meer gericht op Raalte omdat deze kern dichterbij ligt en de
jeugd hierna school gaat.

10/1/2020 11:42 AM
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V10 In de gemeente bieden we ruimte aan ondernemers. Mist u nu
bepaalde winkels of voorzieningen (zoals scholen, bibliotheek, sport e.d.)

in de gemeente of in uw kern?
Beantwoord: 351 Overgeslagen: 108
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# JA, NAMELIJK (AANGEVEN WAT U MIST EN WAAR U DAT MIST): DATE

1 Als je in parochie Vilsteren woont , is de stap naar dorp Vilsteren niet bevorderlijk gemaakt
door gemeente Dalfsen , jammer zo gaat de kleine dorpjes verloren !

11/25/2020 11:29 AM

2 In het dorp Vilsteren ook een cultuurhuis of zoiets . 11/25/2020 11:19 AM

3 Sportwinkels Middelbare school 11/11/2020 9:34 AM

4 Schoenenwinkels, action etc...zit allemaal.in dalfsen 11/6/2020 7:51 AM

5 Persoonlijk mis ik het nu niet, maar dat is omdat we nog autorijden en naar Dalfsen kunnen.
Zonder auto zou dat lastig zijn.,

10/30/2020 1:43 PM

6 Zeeman 10/29/2020 10:19 PM

7 - sportzaak - extra schoenenzaak 10/28/2020 9:45 PM

8 De verscheidenheid in scholen is minimaal. Juist de vernieuwingsscholen liggen buiten
Dalfsen (Jenaplanschool in Oudleusen, Daltonschool in Emmen). Juist op de plekken waar
geen keuze uit scholen is staat een vernieuwingsschool. Binnen het dorp zijn er grote
scholen die uitbreiden op andere locaties, jammer dat er niet voor gekozen is om in het
gebouw van de buitenspiegel een vernieuwingsschool te starten. Het zou mooier zijn als er
een grotere keuze in onderwijsconcept zou zijn binnen dorpskern Dalfsen.

10/28/2020 9:35 AM

9 kern dalfsen: een ruimere aula ( nieuwleusen is een mooi voorbeeld), schoenenwinkel,
sportwinkel

10/26/2020 8:50 PM

10 schoenenwinkel, en een plek waar jonge ouders elkaar kunnen ontmoeten,
opvoedondersteuning kunnen krijgen, de kleintjes met elkaar kunnen spelen. In Zwolle is er
een dergelijk intiatief in de Assendorperstraat. Ouders kunnen hun baby's hier wegen, als ze
bijv. borstvoeding geven, er is een speelzaal, je kunt informatie krijgen, 2e hands
kinderkleding kopen etc. Erg leuk

10/26/2020 6:17 PM

11 Meer winkels in algemeen 10/25/2020 8:24 PM

12 Oudleusen heeft nu helaas alleen maar een kleine supermarkt , voor al het overige moeten
wij reizen

10/25/2020 6:23 PM

13 Supermarkt in Hoonhorst 10/25/2020 5:40 PM

14 winkels waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt hun dagbesteding hebben en gevoel
van eigenwaarde kunnen ontwikkelen. Dat zou gerealiseerd moeten worden in alle kernen en
aan moeten sluiten bij de voorzieningen voor deze mensen die er nu al zijn

10/25/2020 4:45 PM

15 Industrieterrein Dalfsen mag wel wat uitgebreid worden. 10/25/2020 12:21 PM

16 Ruimte voor cultuur: exposities, ateliers er. 10/25/2020 8:51 AM

17 Er moet een extra ontsluiting op de N377 komen met een grote rotonde voor ontsluiting van
het bedrijventerrein in Nieuwleusen langs de Dedemsvaart.

10/25/2020 8:11 AM

18 Herenkleding, herenschoenen in Dalfsen 10/24/2020 11:26 PM

19 Action, kinderboerderij etc 10/23/2020 7:14 AM

20 sportzaak kern dalfsen 10/22/2020 10:09 AM

21 Ja daar komt ie weer... woonvoorzieninguitbereiding voor jong volwassenen met beperking. 10/22/2020 8:31 AM

22 de gemeente moet proberen te zorgen dat het aanbod niet verder verschraalt en zeker de
voorzieningen op peil te houden, voor nu in de corona tijd zullen deze beide (winkels, horeca
en voorzieningen) onder druk komen te staan

10/21/2020 10:49 PM

23 Middelbare school 10/21/2020 8:56 PM

24 sportschool in lemelerveld en 2 hele sporthalen ipv 1.5 10/21/2020 6:01 PM

25 Action, Kaas en delicatessen winkel, parfumerie zaak 10/21/2020 5:59 PM

26 Waarom is er geen voorgezet onderwijs in dalfsen?! 10/20/2020 9:39 PM

27 Action nieuwleusen Pinautomaat buiten in nieuwleusen zuid Betaalbare schoenenmode,
zoals een scapino in de gemeente

10/20/2020 8:16 PM

28 Winkels 10/20/2020 8:02 PM

29 Ik zou graag meer verscheidenheid in sportgelegenheden zien. Ook zou ik meer
mogelijkheden willen zien voor flexibele kinderopvang (handig voor zorgmedewerkers) en ik
zou graag meer verscheidenheid willen zien in het winkel aanbod bijv Blokker, speelgoed
speciaalzaak, extra schoenen winkel, nieuwe lingeriezaak,

10/20/2020 7:53 PM
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30 bootcampveld , jong en oud moeten buiten kunnen sporten om fit en vitaal te blijven, kleine
buurtsuper, zorg en welzijn uitgifte hulpmiddelen

10/20/2020 6:53 PM

31 BV Action 10/20/2020 2:52 PM

32 voortgezet onderwijs. Zorg op maat voor jongeren die vervroegd uitvallen op school 10/19/2020 8:43 PM

33 Supermarkt e.a. winkeluitbreidingen richting het nieuwe gedeelte van Nieuwleusen (west) 10/19/2020 11:57 AM

34 Een plek waar zzp-ers goedkoop en flexibel een werkplek kunnen huren en waar ze elkaar
kunnen ontmoeten

10/19/2020 8:02 AM

35 Bigbazar 10/19/2020 1:58 AM

36 Bedrijfsverzamelgebouwen voor (kleine) zelfstandig ondernemers 10/18/2020 2:59 PM

37 kleding, schoenen 10/18/2020 1:47 PM

38 Horeca en uitgaansgelegenheden, winkelende leegstaande panden 10/17/2020 10:59 PM

39 Verscentrum . 10/17/2020 3:27 PM

40 Klein aanbod aan sporten zoals boxen, hockey. En 2 voetbalverenigingen, waarom kan dit
niet 1 worden.

10/17/2020 1:07 PM

41 Voortgezet onderwijs in Dalfsen 10/16/2020 10:46 PM

42 Kleinere winkels die één of een paar producten verkopen 10/16/2020 9:11 PM

43 Buurtwinkel 10/16/2020 9:03 PM

44 winkelaanbod is beperkt en voortgezet onderwijs 10/15/2020 9:04 AM

45 een Dirk supermarkt een goedkope schoenenwinkel (van Haren) een toko 10/14/2020 4:29 PM

46 voor ouderen graag behoud van informatievoorzieningen dichtbij ( zoals vragen voor
gemeente / banken etc )

10/14/2020 3:26 PM

47 Een ruime Toko, Hengelsportzaak anex bootbenodigdheden, Handwerk/knutsel winkel, een
Biologische supermarkt en een Informatie/educatie centrum voor het Vechtdal gebied.

10/14/2020 12:07 PM

48 honkbal 10/14/2020 11:17 AM

49 Een buitenlands winkeltje waar je lekkere olijven, verse humus e.d. kan kopen 10/14/2020 10:38 AM

50 Zeeman/Wibra in de kern. 10/14/2020 8:48 AM

51 Vind bepaalde scholen te groot worden en huisvestiging probleem niet prettig. Ook mis ik
exclusievere kleine ondernemingen in Dalfsen en daarnaast ook de goedkopere zoals bij
een zeeman om diversiteit aan te bieden

10/13/2020 10:10 PM

52 Kleding shop/winkel met moderne kleding 10/13/2020 9:23 PM

53 Sportkleding/voorzieningen, een openbaar overdekt zwembad 10/13/2020 8:40 PM

54 Schoenen discount 10/13/2020 8:15 PM

55 Dat ondernemers niet meer kunnen uitbreiden, en het industrieterrein omheind is met
woniningen

10/13/2020 5:40 PM

56 De goedkopere schoenenzaak 10/13/2020 1:01 PM

57 Geen winkels , geen voorzieningen 10/13/2020 12:51 PM

58 De vele leegstand komt door de hoge huur de gevraagd wordt. 10/13/2020 12:47 PM

59 Winkel voor en door mensen met afstand tot arbiedsmarkt 10/13/2020 11:39 AM

60 Kleinere Horeca 10/13/2020 11:18 AM

61 een Action of Jumbo op de Markt in Nieuwleusen 10/13/2020 11:18 AM

62 Nog niet, maar het bestaan van scholen in kleine kernen staat onder druk en als die
verdwijnen verdwijnt het hart uit de gemeenschap. Zorg er voor dat dat niet gebeurt!

10/12/2020 10:43 PM

63 Kledingwinkels 10/12/2020 9:48 PM

64 Een gezamenlijk sportcomplex op Gerner, de kleine zelfstandigen met een ambacht, 10/11/2020 1:01 PM

65 Pinautomaat in Nieuwleusen zuid 10/11/2020 12:45 PM

66 Variatie in sportaanbod is heel beperkt 10/11/2020 8:00 AM

67 Er zijn geen winkels 10/10/2020 1:48 PM
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68 Een roeivereniging in Dalfsen 10/10/2020 8:31 AM

69 wat uitgebreidere winkels ook voor jongeren 10/9/2020 3:48 PM

70 meer variëteit in het winkelaanbod 10/9/2020 10:48 AM

71 Alles is allang weg in Hoonhorst wij moeten al naar Dalfsen of te Heino. 10/8/2020 10:27 PM

72 hema, kledingzaak 10/8/2020 8:16 PM

73 maar ik snap dat voor veel detailhandel Lemelerveld te klein is. denk aan bijv. kleding,
schoenen etc. maar dat kan ook prima in een andere plaats

10/8/2020 6:14 PM

74 kleding en schoenen sportschool 10/8/2020 3:56 PM

75 Er is teveel leegstand van winkels. Maak het aantrekkelijk zodat winkels als bijv scapino
weer terug kunnen komen naar Dalfsen.

10/8/2020 1:28 PM

76 verscheidenheid aan winkels en deze voor meerdere doeleinden gebruiken 10/7/2020 1:09 PM

77 leegstand van winkels aanpakken. een volledige markt op zaterdag op het kroonplein L
VELD dus niet enkel en alleen slechts een viskar en groentenboer. na 24.00 een gedimde of
gehalveerde straatverlichting

10/7/2020 12:18 PM

78 IJssalon, meubelzaak, schoenenzaak, supermarkt op het industrieterrein, gezellige kroeg
(Wapen van Dalfsen)

10/7/2020 10:33 AM

79 Sportschool in Lemelerveld 10/7/2020 9:37 AM

80 Sportschool 10/6/2020 8:15 PM

81 Action Café Restaurant Groenteboer Keurslager 10/6/2020 8:13 PM

82 Voortgezet onderwijs 10/6/2020 8:09 PM

83 Hoonhorst heeft niet veel voorzieningen maar wat er is moet behouden blijven 10/6/2020 6:46 PM

84 basisvoedsel 10/6/2020 4:30 PM

85 supermarkt hoonhorst 10/6/2020 11:56 AM

86 Meer variatie in horeca aanbod in Nieuwleusen ipv 3 shoarmatenten... 10/3/2020 12:14 PM

87 Ha 10/2/2020 1:44 PM

88 Openbare scholen, meer afhaal keuzes qua eten, zwembad langer open. 10/1/2020 9:44 PM

89 sportzaak in nieuwleusen 10/1/2020 6:42 PM

90 Holland &Barret , G en W (reformwinkel) goedkopere segment kledingwinkel zoals Jensen er
is nu te weinig keus voor dat soort budgetten Scapino of Bristol Speelgoedwinkel

10/1/2020 5:39 PM

91 Camperpark 10/1/2020 2:20 PM

92 sportschool in lemelerveld, Action winkel in lemelerveld Opticien/audicien in lemelerveld 10/1/2020 11:42 AM

93 Diversiteit aan restaurants. Yogavoorziening los van sportstudio. Hardloopgroep los van
sportstudio. Paramedische multidisciplinair centrum. Waar bijv. Arts Ouderengeneeskunde
Isala 1x per 2weken consulten draait.

9/30/2020 6:17 PM

94 Hei 9/30/2020 4:53 PM

95 Lemelerveld, wat meer gevarieerd winkel aanbod 9/30/2020 4:03 PM

96 Overdekt zwembad 9/30/2020 2:57 PM
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58.17% 203

41.83% 146

V11 Vindt u dat de gemeente Dalfsen meer ruimte moet geven aan
ondernemers

Beantwoord: 349 Overgeslagen: 110

TOTAAL 349

Ja (ga naar vraag 12) Nee (ga naar vraag 13)
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ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Ja (ga naar vraag 12)

Nee (ga naar vraag 13)
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81.58% 124

77.63% 118

58.55% 89

17.76% 27

V12 Hoe kan de gemeente meer ruimte bieden aan ondernemers
Beantwoord: 152 Overgeslagen: 307

ANTWOORDKEUZEN REACTIES

Het realiseren van een nieuwe bedrijventerreinen, waar mag dat wel en waar mag dat niet?

Door het uitbreiden of verbeteren van een bestaand bedrijventerrein, waar mag dat wel en waar mag dat niet?

Door uitbreiding toe te staan in het centrum of op andere plekken in de gemeente? Zoals (waar):

Overig, namelijk:
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# HET REALISEREN VAN EEN NIEUWE BEDRIJVENTERREINEN, WAAR MAG DAT WEL
EN WAAR MAG DAT NIET?

DATE

1 Direct ontsloten vanaf de Hessenweg, eventueel grenzend aan Zwolle 11/12/2020 12:28 PM

2 Nee 11/11/2020 11:08 PM

3 Nee 11/11/2020 9:38 AM

4 Nieuwleusen 11/6/2020 7:57 AM

5 Nee, gemeente moet juist ander soort bedrijven anatrekken. Hoogwaardiger , ICT, etc.
Daarvoor volstaat een kantorenpark/gebouw

10/30/2020 1:54 PM

6 lemelerveld en nieuwleusen wel, Dalfsen niet 10/30/2020 10:43 AM

7 de beste mogelijkheid voor heel Dalfsen is aan te sluiten bij Hessenpoort i.v.m. de 4-baans
verbinding met de rest van Europa, hierbij los de verkeersproblemen met Lemelerveld en
NIeuwleusen in een keer op. Beetje practisch intelligent bezig zijn.

10/29/2020 10:49 AM

8 Niet in Dalfsen. 10/28/2020 9:57 PM

9 werken naar vraag en aanbod 10/28/2020 9:12 PM

10 nee 10/28/2020 9:41 AM

11 niet in de bebouwde kom 10/26/2020 8:52 PM

12 Richting Hessenweg 10/26/2020 9:48 AM

13 Je moet bedrijventereinen altijd kort bij groete wegen leggen dus Nieuwleussen en
lemelerveld zijn daar goede plaatsen voor Dalfsen zou ook kunnen maar dan moet je ze kort
tegen de Hessenweg leggen.

10/25/2020 10:22 PM

14 Grenzend aan bestaande bedrijven terrein 10/25/2020 8:29 PM

15 Niet er ligt genoeg terrein leeg 10/25/2020 6:30 PM

16 Niet in natuurgebied, verder overal. 10/25/2020 5:48 PM

17 Buiten de kern van Dalfsen 10/25/2020 3:10 PM

18 Bedrijventerrein Dalfsen mag wel uitbreiden 10/25/2020 12:31 PM

19 Langs de weg Zwolle - Oudleusen 10/24/2020 7:49 PM

20 In Ankum wel, evnt. Oudleusen 10/22/2020 10:19 PM

21 kort bij goede ontsluitingswegen en op gronden die voor agrarisch gebruik minder geschikt
zijn, desnoods meerdere kleinere terreinen

10/22/2020 11:09 AM

22 wel uitbreiden maar geen grootschalige industrie / geen uitbreiding ten zuiden van de
welsumerweg

10/22/2020 10:18 AM

23 De Grift kan heel goed uitgebreid worden richting Zwolle, door datmen kort aan de A28 zit is
er een snelle ontsluiting en kan men makkelijk de snelweg op. Waar mag het niet, wat is
niet mogen, het is verstandig om met name te kijken hoe men het snelste op de snelwegen
kan komen

10/22/2020 6:07 AM

24 Dalfsen uitbreiden 10/21/2020 9:05 PM

25 Wel: richting A28. Niet: richting Balkbrug. 10/21/2020 6:13 PM

26 Wel aan de Noord zijde van de N377 en aan de noordzijde van industrie terrein van de
Evenboer.

10/21/2020 3:43 PM

27 uitbreiden t febriek 10/21/2020 10:32 AM

28 Op bedrijfsterrein 10/20/2020 11:10 PM

29 niet 10/20/2020 10:07 PM

30 Geen mening 10/20/2020 8:03 PM

31 aan de tibbensteeg 10/20/2020 7:01 PM

32 Ten noorden van Nieuwleusen en aansluitend aan bedrijven terrein aan de oostzijde van
Dalfsen

10/19/2020 10:51 PM

33 Dit gaat altijd ten koste van goede landbouw grond 10/19/2020 10:03 PM

34 Als het een landelijk karater heeft in vrijkomende agrarische bebouwing. Geef agrariër of
direct aanverwanten van een agrarier de mogelijkheid om een andere bedrijfstak op de plek

10/19/2020 9:05 PM
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te beginnen.

35 Richting Zwolle 10/19/2020 2:49 PM

36 Niet in de woonwijken 10/19/2020 1:14 PM

37 Nieuwleusen richting snelweg. 10/19/2020 12:19 PM

38 richting Hessenweg uitbreiden niet richting Vecht 10/18/2020 3:55 PM

39 Geen beperking. Op of nabij bedrijventerreinen. 10/18/2020 3:09 PM

40 vanaf de Grift richting de Lichtmis 10/18/2020 12:04 PM

41 Niet in agrarisch gebied 10/18/2020 8:54 AM

42 Nu leegstaande panden 10/17/2020 11:07 PM

43 Niet in Hoonhorst 10/17/2020 9:08 PM

44 Langs de Jagtlusterallee wel, niet langs de randen van de woonwijken 10/17/2020 4:18 PM

45 Aansluiting herssepoort of lichtmis 10/17/2020 3:55 PM

46 alles aangrenzen aan huidige terreinen 10/17/2020 3:34 PM

47 Rondom de Oude Union en op de grift 10/17/2020 1:20 PM

48 Bedrijventerrein rondom de spil. Maak hier centraal alle winkels. 10/17/2020 1:16 PM

49 Nieuwleusen niet in Dalfsen 10/16/2020 10:55 PM

50 dat een bedrijventerrein ten koste gaat van woongenot 10/16/2020 6:09 PM

51 Geen voorkeur 10/16/2020 1:52 PM

52 Aansluitend op het reeds bestaande industrie gebied 10/16/2020 12:44 PM

53 op de grift verder uit breiden 10/16/2020 11:37 AM

54 Nee dit gaat ten koste van de natuur en de sfeer rondom Dalfsen. Bestaande terreinen
dienen optimaler benut te worden en leegstand dient aangepakt te worden.

10/15/2020 3:47 PM

55 rondom kruispunt driesen of anders aansluitend aan hessenport 10/15/2020 9:12 AM

56 Wel: Zwolse zijde hessenweg. Niet: landgoederen 10/14/2020 10:40 PM

57 Lemelerveld 10/14/2020 8:25 PM

58 Aansluitend bij bestaande bedrijventerreinen of bedrijven 10/14/2020 2:09 PM

59 Gronden aan de noordkant van de weg Zwolle-Ommen hiervoor aankopen en de bestaande
grote bedrijven als Feijen en de kaasmakerij Leerdam daar naartoe verhuizen. Waardoor op
de dan ontstane ruimte, Appartementen complexen opgezet kunnen worden.

10/14/2020 12:43 PM

60 Dalfsen noord bedrijventerrein maken 10/14/2020 11:25 AM

61 op plekken dat er zo min mogelijk overlast veroorzaakt qua verkeer 10/14/2020 11:12 AM

62 Bij de hessenweg / knooppunt Driesen wel. 10/13/2020 10:22 PM

63 Fhjg 10/13/2020 10:20 PM

64 Wel in nieuwleusen niet in hoonhorst 10/13/2020 9:31 PM

65 Aansluitend aan huidige terreinen 10/13/2020 8:08 PM

66 Stoplicht driesen, bij bongers mooi aan de hessenweg geen onnodig vrachtverkeer over de
rondweg

10/13/2020 5:55 PM

67 . 10/13/2020 4:06 PM

68 Alleen buiten Dalfsen 10/13/2020 12:56 PM

69 Eerst maar eens de leegstand opvullen en daar ondernemers in ondersteunen om hun
droom te verwezenlijken

10/13/2020 12:55 PM

70 ten noorden van de N340, omgeving Dedemsweg 10/13/2020 12:42 PM

71 Eerst kijken naar leegstand en opnieuw ontwikkelen. 10/13/2020 12:21 PM

72 Aan het bedrijventerrein vast lijkt me een goede optie 10/13/2020 11:39 AM

73 aansluiting zoeken bij Hessenpoort 10/13/2020 11:25 AM
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74 geen idee 10/13/2020 11:23 AM

75 In en rondom de grotere kernen 10/12/2020 11:00 PM

76 bestaande gebieden zijn voldoende, er komt ook ruimte vrij door verminderen van
bedrijfsgebonden kantooractiviteiten.

10/12/2020 11:54 AM

77 Naast bestaande bedrijventerrein 10/12/2020 11:41 AM

78 Wel uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen, geen nieuw bedrijventerrein in de kleine
kernen.

10/12/2020 8:59 AM

79 Industrieterrein Omgeving Nieuwleusen de Meele wel (mooi langs verbinding naar A28) en
richting Lemelerveld (verbinding N48 Noorden/Twente)

10/11/2020 5:02 PM

80 liever niet, zie overige 10/11/2020 2:31 PM

81 Dalfsen zit wel vol 10/11/2020 1:06 PM

82 De grift verder uitbreiden in westelijke richting 10/11/2020 1:00 PM

83 de vraag moet leidend zijn 10/11/2020 11:19 AM

84 Zoveel mogelijk aansluitend aan bestaand 10/10/2020 8:38 AM

85 ten noorden Vossersteeg wel, westelijk niet 10/9/2020 5:05 PM

86 tegen de bebouwing, niet renkoste van waardevolle natuur, of waar het dat kan worden 10/9/2020 3:33 PM

87 buiten de kernen 10/9/2020 11:02 AM

88 Eind koelmanstraat 10/8/2020 10:37 PM

89 Grift en Lemelerveld 10/8/2020 9:32 PM

90 Op een goed toegankelijke plek, maar het mag niet (te veel) ten koste gaan van het open
agrarische landschap. En zo veel mogelijk gebruik maken van bestaande infrastructuur.

10/8/2020 9:00 PM

91 wel:richting raalte niet:richting dalfsen lemelerveld 10/8/2020 8:33 PM

92 Ten zuiden van 't Febriek 10/8/2020 7:31 PM

93 Lemelerveld, Nieuwleusen wel. Dalfsen, oudleusen niet 10/8/2020 6:39 PM

94 Niet op plaatsen waar natuur voor moet wijken, wel uitbreiding bij bestaand of bv. aan
Hessenpoort vast

10/8/2020 5:14 PM

95 in alle kernen 10/8/2020 4:24 PM

96 Neen 10/8/2020 2:33 PM

97 richting oudleusen is wenselijk 10/7/2020 1:20 PM

98 op bestaande bedrijventerrein t febriek en niet verder naar de woonkern maar in de richting
van Raalte

10/7/2020 12:38 PM

99 aansluiten bij huidige bedrijventerrein 10/7/2020 11:31 AM

100 Er is voldoende ruimte 10/7/2020 10:40 AM

101 Aangrenzend aan huidige bedrijventerreinen 10/7/2020 9:44 AM

102 Aansluitend huidige industrieterrein niet ex agrarische gebied 10/6/2020 8:44 PM

103 Waar nu is, uitbreiden 10/6/2020 8:19 PM

104 Niet binnen de kern. ER zit nu een bedrijf binnen de kern wat m.i. niet de juiste plek is 10/6/2020 7:16 PM

105 rond de kern Dalfsen 10/6/2020 6:29 PM

106 bij bestaande terreinen. niet ten koste van de natuur. 10/6/2020 4:35 PM

107 Aansluitend aan bestaande industrie, bijvoorbeeld zoals in lemelerveld gerealiseerd is 10/6/2020 2:53 PM

108 aansluitend aan de kernen 10/6/2020 12:02 PM

109 Alleen uitbereiding of vervaning van bestaand, geen nieuwe terreinen 10/1/2020 10:59 PM

110 wel tegen het huidige gebied, eventueel ook een strook langs de oostzijde N348 voor lichte
bedrijvigheid

10/1/2020 9:44 PM

111 met meer ruimte bedoel ik niet een bedrijventerrein 10/1/2020 6:50 PM

112 Dedemsweg en Koesteeg/Hessenweg wel. Langs de Vecht niet 10/1/2020 5:50 PM
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113 geen onnodige blokkendozen, eerst oud slopen, dan nieuw 10/1/2020 5:39 PM

114 Door aan te sluiten op Hessenpoort een 4 baans verbinding met de A wegen 10/1/2020 4:54 PM

115 ja 10/1/2020 2:54 PM

116 Ontsluiten nabij Hessenweg wel. In natuurgebied niet 10/1/2020 2:35 PM

117 ja, werk gelegenheid binnen het dorp houden. 10/1/2020 1:23 PM

118 Bsjs 9/30/2020 4:54 PM

119 beperken 9/30/2020 4:09 PM

120 Teat 9/30/2020 3:20 PM

121 Noordkant Dalfsen wel 9/30/2020 3:01 PM

122 richting Zwolle 9/30/2020 10:35 AM

123 Test 9/29/2020 9:09 PM

124 test 9/28/2020 1:46 PM
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# DOOR HET UITBREIDEN OF VERBETEREN VAN EEN BESTAAND
BEDRIJVENTERREIN, WAAR MAG DAT WEL EN WAAR MAG DAT NIET?

DATE

1 Bestaand bedrijventerrein is inmiddels omsloten door woningbouw, leent zich niet voor
verdere uitbreiding.

11/12/2020 12:28 PM

2 Ja 11/11/2020 9:38 AM

3 Nieuwleusen 11/6/2020 7:57 AM

4 Op d ehuidige bedrijventerreinen; transformatie van huidige metaal etc, naar hoogwaardiger 10/30/2020 1:54 PM

5 idem 10/30/2020 10:43 AM

6 Eigen industrieterrein aan sluitend op Hessenpoort. Een practisch bestuur had daar al veel
eerder op geanticipeerd

10/29/2020 10:49 AM

7 Niet in Dalfsen 10/28/2020 9:57 PM

8 zo dicht mogelijk tegen de grotere N wegen 10/28/2020 9:12 PM

9 ja bij het bestaande bedrijventerrein 10/28/2020 9:41 AM

10 reeds betsaande bedrijventerreinnen 10/26/2020 8:52 PM

11 Niet in bebouwde kom 10/26/2020 11:40 AM

12 zijn niet veel mogelijkheden meer 10/26/2020 9:48 AM

13 idem Nieuwleussen en Lemelerveld 10/25/2020 10:22 PM

14 Verbeteren 10/25/2020 6:30 PM

15 Dat mag bij alle bestaande bedrijventerreinen. 10/25/2020 5:48 PM

16 Bedrijventerrein Dalfsen 10/25/2020 12:31 PM

17 Niet te grote bedrijven , afgezonderd van de woningwijken. 10/25/2020 12:25 PM

18 Bedrijven terrein niet uitbreiden op bestaande locatie. 10/24/2020 7:49 PM

19 Bestaande terreinen 10/23/2020 6:54 PM

20 Dalfsen zelf 10/22/2020 10:19 PM

21 niet op plekken die van belang zijn voor agrarische activiteiten 10/22/2020 11:09 AM

22 gekoppeld aan bestaande terreien 10/22/2020 10:43 AM

23 niet ten zuiden van de welsumerweg / noordzijde van dalfsen 10/22/2020 10:18 AM

24 Industrie terrein aan de Rollercate kan wel een opfris beurt gebruiken. Industrie terrein aan
de Evenboersweg uitbreiden.

10/22/2020 6:07 AM

25 Wel aan de Oostzijde van De Evenboer 10/21/2020 3:43 PM

26 uitbrieden t febriek zuidelijk 10/21/2020 10:32 AM

27 Op dezelfde plek 10/20/2020 11:10 PM

28 alle 10/20/2020 10:07 PM

29 Lemelerveld/ dalfsen in verhouding er weining / nieuwleusen 10/20/2020 9:45 PM

30 Geen mening 10/20/2020 8:03 PM

31 nvt 10/20/2020 7:01 PM

32 Bestaand 10/20/2020 2:58 PM

33 Uitbreiden Rollecate 10/20/2020 8:09 AM

34 Bestaande bedrijven terreinen goed onderhouden. Verder als vraag hiervoor 10/19/2020 10:51 PM

35 Op het terrein zelf 10/19/2020 10:03 PM

36 Niet meer aan de kant van Welsumerweg, benut de ruimte bij N340 10/19/2020 9:05 PM

37 nvt 10/19/2020 2:49 PM

38 De Grift 10/19/2020 1:14 PM

39 Verbeteren is altijd goed. 10/19/2020 12:19 PM

40 in Nieuwleusen 10/18/2020 3:55 PM
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41 Overal waar nu een bedrijventerrein is. 10/18/2020 3:09 PM

42 zeker de Grift verbeteren door meer aan en afvoerwegen aan te leggen. De Jachtlusterallee
is een gevaarlijke toegangsweg aan het worden. Als het industrieterrein nog groter gaat
worden en Westerman ook deze weg 100% gaat gebruiken is het niet te dien om veilig over
te steken voor de fietser. En bij Arcabo zijn de gehele dag ook heftruck bewegingen die ook
nog een over moeten steken.

10/18/2020 12:04 PM

43 Niet in natuur 10/17/2020 11:07 PM

44 In alle kernen de bestaande bedrijven kansen geven om uit te kunnen breiden 10/17/2020 9:08 PM

45 Uitbreiding van de Grif wel, de Evenboersweg niet 10/17/2020 4:18 PM

46 Niet verder aan de meeleweg! Zonde van stuk natuur. Meer overleg met buurgemeenten 10/17/2020 3:55 PM

47 teveel natuur opofferen hiervoor 10/17/2020 3:34 PM

48 De grift wel 10/17/2020 1:20 PM

49 Geen mening 10/17/2020 1:16 PM

50 Nieuwleusen en Lemelerveld 10/16/2020 10:55 PM

51 verbeteren! zeker. De niet lopende bedrijven vervangen 10/16/2020 6:09 PM

52 Geen voorkeur 10/16/2020 1:52 PM

53 Niet te kort tegen de bebouwde kom 10/16/2020 12:44 PM

54 Zie antwoord hierboven. 10/15/2020 3:47 PM

55 ruimte is er binnen bestaand bedrijventerrein niet aangezien deze omgeven is door
woningbouw

10/15/2020 9:12 AM

56 Nieuwleusen. 10/14/2020 10:40 PM

57 Lemelerveld 10/14/2020 8:25 PM

58 Beter aan de rand of buiten de kernen 10/14/2020 2:09 PM

59 Door de huidige woningbouw in Dalfsen-Oost gaat er nu een rare situatie ontstaan waar het
tegenwoordige bedrijven terrein in het centrum van Dalfsen ligt.

10/14/2020 12:43 PM

60 Nieuwleusen 10/14/2020 11:25 AM

61 idem 10/14/2020 11:12 AM

62 Lemelerveld en Nieuwleusen hebben mooie terreinen! 10/13/2020 10:22 PM

63 Fhbg 10/13/2020 10:20 PM

64 Wel in nieuwleusen/lemelerveld Beperkt in dalfsen 10/13/2020 9:31 PM

65 Verbeteren bestaande terreinen 10/13/2020 8:08 PM

66 Stoplicht,driesen 10/13/2020 5:55 PM

67 . 10/13/2020 4:06 PM

68 De grift uitbreuden en oude gedeelte ugraden 10/13/2020 1:02 PM

69 Geen idee 10/13/2020 12:56 PM

70 Niet in natuurgebied en dat de huidige bevolking daarvoor moet wijken 10/13/2020 12:55 PM

71 nvt 10/13/2020 12:42 PM

72 Onvoldoende kennis 10/13/2020 12:21 PM

73 aansluiting zoeken bij Hessenpoort 10/13/2020 11:25 AM

74 geen idee 10/13/2020 11:23 AM

75 Zo mogelijk 10/12/2020 11:00 PM

76 geen idee momenteel 10/12/2020 11:54 AM

77 kan ik nier specifiek benoemen 10/12/2020 11:41 AM

78 Alle open plekken goed benutten 10/11/2020 2:31 PM

79 De grift uitbreiden in westelijke richting 10/11/2020 1:00 PM
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80 idem 10/11/2020 11:19 AM

81 Niet in bebouwde kom, wel rondom huidig terrein 10/11/2020 8:06 AM

82 Zoveel mogelijk aansluitend aan bestaand 10/10/2020 8:38 AM

83 inbreiding als dat kan, niet ten koste van natuur, duurzaam 10/9/2020 3:33 PM

84 Oudleusen mogelijkheid om bedrijventerrein uit te breiden waar die nu is. 10/9/2020 10:14 AM

85 Revitaliseren Dalfsen bedrijventerrein 10/8/2020 9:32 PM

86 Geen mening 10/8/2020 9:00 PM

87 bestaand ri raalte mag wel 10/8/2020 8:33 PM

88 t Febriek 10/8/2020 7:31 PM

89 overal, iets verbeteren is altijd oke. 10/8/2020 6:39 PM

90 zie hierboven 10/8/2020 5:14 PM

91 in alle kernen 10/8/2020 4:24 PM

92 zorgen voor voldoende voorraad grond 10/8/2020 4:07 PM

93 Niet van toepassing 10/8/2020 2:33 PM

94 aanpassen in huidige bedrijventerrein 10/8/2020 2:23 PM

95 zie boven 10/7/2020 12:38 PM

96 weet niet 10/7/2020 11:31 AM

97 Niet van toepassing 10/7/2020 10:40 AM

98 Niet als hierdoor natuurgebied verloren gaat 10/7/2020 9:44 AM

99 Alle huidige terreinen 10/6/2020 8:44 PM

100 In het dorp , wel ondernemers , geen bedrijven zonder winkel 10/6/2020 8:19 PM

101 Hoonhorst heeft deze mogelijkheden niet 10/6/2020 7:16 PM

102 in het hoofddorp Dalfsen 10/6/2020 6:29 PM

103 waar ze nu zijn. 10/6/2020 4:35 PM

104 Idem 10/6/2020 2:53 PM

105 Aansluitend aan bestaand 10/1/2020 10:59 PM

106 tussen kanaal en N348 alle ruimte benutten 10/1/2020 9:44 PM

107 moet ik nou alle terreinen gaan opnoemen? dat is wat wordt gevraagd, waar we en waar niet,
Niet handige vraagstelling dus,

10/1/2020 6:50 PM

108 evt voor mij 10/1/2020 5:50 PM

109 minder van belang, goed inpassen wel van belang, dus dat betekent ruimte voor dooradering
van groen en blauw. En niet teveel ruimte voor stenen tuinen voor een kantoorpand. Groen
moet het zijn.

10/1/2020 5:39 PM

110 Hessenpoort 10/1/2020 4:54 PM

111 overleg met bedrijven 10/1/2020 2:54 PM

112 Idem 10/1/2020 2:35 PM

113 dat is postief 10/1/2020 1:23 PM

114 Jeje 9/30/2020 4:54 PM

115 oveal 9/30/2020 4:09 PM

116 Test 9/30/2020 3:20 PM

117 Test 9/29/2020 9:09 PM

118 test 9/28/2020 1:46 PM
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# DOOR UITBREIDING TOE TE STAAN IN HET CENTRUM OF OP ANDERE PLEKKEN IN
DE GEMEENTE? ZOALS (WAAR):

DATE

1 Bedrijvigheid in centrum moet passen in een levendig straatbeeld. 11/12/2020 12:28 PM

2 Nieuwleusen 11/6/2020 7:57 AM

3 kan ook in de kernen 10/30/2020 1:54 PM

4 niet i centrum van de kernen, wel in nwleusen-midden 10/30/2020 10:43 AM

5 Alleen aansluitend op Hessenpoort, stilleggen uitbreiding industrieterreinen Nieuwleusen en
Lemelerveld door slechte bereikbaarheid

10/29/2020 10:49 AM

6 nee 10/28/2020 9:41 AM

7 Richting Hessenweg 10/26/2020 9:48 AM

8 Als de varag er na is moet er altijd naar worden gekeken maar je moet ook niet teveel
leegstand hebben van bestaande plekken dit geeft een rommelig geheel.

10/25/2020 10:22 PM

9 Centrum, veel leegstand 10/25/2020 6:30 PM

10 Niet in het centrum 10/25/2020 3:10 PM

11 Bedrijventerrein Dalfsen 10/25/2020 12:31 PM

12 Langs de grote weg. 10/24/2020 7:49 PM

13 Lemelerveld 10/22/2020 10:19 PM

14 Tussen huisartsenpost en Esso benzinestation 10/21/2020 6:13 PM

15 Diensverlening zou prima passen tussen Oosterveen en het fysio centrum 10/21/2020 3:43 PM

16 Kleine bedrijf moet mogelijk zijn 10/20/2020 11:10 PM

17 niet 10/20/2020 10:07 PM

18 Een tweede winkel gebied meer richting de nieuwbouw en ankum 10/20/2020 8:03 PM

19 niet over nagedacht 10/20/2020 7:01 PM

20 nee 10/20/2020 2:58 PM

21 Nee 10/19/2020 10:51 PM

22 Nieuwleusen Zuid 10/19/2020 2:49 PM

23 Winkelgedeeltes 10/19/2020 1:14 PM

24 rondom het oude politiebureau 10/18/2020 3:55 PM

25 Centrum compact houden en geen lege plekken 10/17/2020 9:08 PM

26 Alleen in de twee winkelkernen van Nieuwleusen 10/17/2020 4:18 PM

27 Centrum toestaan . Industrie niet verder. Past beter op de Herssepoort. Dalfsen meer
investeren in groen en recreatie

10/17/2020 3:55 PM

28 centrum alleen kleine bedrijvigheid 10/17/2020 3:34 PM

29 Rondom de Spil alle winkels en meer ruimte voor appartementen bij de huidigegrote markt.
Winkels zouden ook bij Westerbouwlanden gecreëerd worden. Vanuit mijn makelaardij weet
ik dat er een zeeeeeer grote vraag is naar appartementen of kleine seniorenwoningen met
een klein stukje grond. Ook wonen op platteland is hot item. Senioren makkelijker laten
inwonen bij kinderen zou ook zeer helpend zijn. Nu alleen met uitzondering

10/17/2020 1:16 PM

30 Niet 10/16/2020 10:55 PM

31 mag weer niet ten koste gaan van de uitstraling van de kern 10/16/2020 6:09 PM

32 Middenkern 10/16/2020 1:52 PM

33 in het centrum lijkt mij niet handig , of het moet bestaande bouw zijn , die de mogelijkheid
heeft om uit te breiden

10/16/2020 11:37 AM

34 Zie antwoord hierboven. In het centrum staan veel winkels leeg o.a. die net nieuw gebouwd
zijn bij de Vecht. Eerst deze opvullen voordat er nieuw gebouwd gaat worden.

10/15/2020 3:47 PM

35 kerkplein beter benutten, maar dit gaat dan om winelaanbod 10/15/2020 9:12 AM

36 Centrum dalfsen 10/14/2020 10:40 PM
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37 Lemelerveld 10/14/2020 8:25 PM

38 In het centrum geen bedrijventerrein 10/14/2020 2:09 PM

39 Alleen wenselijk voor de winkeliers in het centrum tot aan de R.K. kerk 10/14/2020 12:43 PM

40 per sector bekijken naar mogelijkheden 10/14/2020 11:12 AM

41 Meer ruimte voor recreatie/toerisme 10/13/2020 10:22 PM

42 Bfgh 10/13/2020 10:20 PM

43 Passende uitbreiding in centrum 10/13/2020 8:08 PM

44 Stoplicht driesen 10/13/2020 5:55 PM

45 . 10/13/2020 4:06 PM

46 Nee 10/13/2020 12:56 PM

47 Nogmaals eerst de leegstand! En luisteren naar de ondernemer. Volgens mij kun je veel
leegstand voorkomen door naar de ondernemer te luisteren en samen te kijken naar een
geschikte oplossing

10/13/2020 12:55 PM

48 nvt 10/13/2020 12:42 PM

49 aansluiting zoeken bij Hessenpoort 10/13/2020 11:25 AM

50 Marktplein Nieuwleusen 10/13/2020 11:23 AM

51 Ook 10/12/2020 11:00 PM

52 Meer winkels aan het kroonplein 10/12/2020 9:56 PM

53 in het centrum alleen voor consumenten producten / diensten, vooralsnog is er voldoende
ruimte, zie leegstand centrum en waterfront.

10/12/2020 11:54 AM

54 In het centrum alleen winkels en/of horeca. Geen grote bedrijven 10/12/2020 11:41 AM

55 Niet doen behalve horeca of cultuur enz. 10/11/2020 2:31 PM

56 Alleen winkels, horeca en kleine bedrijven in het centrum 10/11/2020 1:00 PM

57 idem 10/11/2020 11:19 AM

58 Ja 10/10/2020 8:38 AM

59 binnen de bebouwde kom 10/9/2020 3:33 PM

60 Nee niet in het centrum. Aan de rand van de gemeente. Ten noorden en oosten van dalfsen. 10/9/2020 2:30 PM

61 winkels binnen de kernen en meer gecentraliseerd. 10/9/2020 11:02 AM

62 Op bedrijventerreinen, inbreiding 10/8/2020 9:32 PM

63 Geen idee 10/8/2020 9:00 PM

64 Nieuwleusen 10/8/2020 7:31 PM

65 overal, als dat haalbaar is 10/8/2020 6:39 PM

66 in het centrum alleen voor detailhandel 10/8/2020 5:14 PM

67 waar mogelijk en waar ruimte vrij komt 10/8/2020 4:24 PM

68 Absoluut geen uitbreiding in Centrum 10/8/2020 2:33 PM

69 richting oudleusn 10/7/2020 1:20 PM

70 kleine zelfstandige ondernemers dus geen franchise van grote bedrijven, anders krijg je
weer het zelfde als het saaie plein in Hberg. Franchise winkels maken en geven het gevoel
dat DenHelder binnenstad gelijkwinkelaanbod heeft als Vlissingen , en maastricht gelijk aan
Groningen, de eenheidsworst van dezelfde winkelketens ondermijnt de identiteit van een
winkelstad

10/7/2020 12:38 PM

71 weet niet 10/7/2020 11:31 AM

72 Invulling leegstand 10/7/2020 10:40 AM

73 Bedrijventerreinen 10/7/2020 9:44 AM

74 ? 10/6/2020 8:44 PM

75 Nee 10/6/2020 8:19 PM
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76 N.v.t. 10/6/2020 7:16 PM

77 alleen centrum 10/6/2020 6:29 PM

78 binnen de kernen 10/6/2020 12:02 PM

79 in leegstaande winkelpanden 10/1/2020 9:44 PM

80 Centrum geen extra bedrijven, wel winkels en Horeca 10/1/2020 5:50 PM

81 Hessenweg 10/1/2020 2:35 PM

82 plek maakt niet veel uit. 10/1/2020 1:23 PM

83 Kej 9/30/2020 4:54 PM

84 juist vooral in het centrum on deze leefbaar te houden 9/30/2020 4:09 PM

85 Test 9/30/2020 3:20 PM

86 Nieuwleusen 9/30/2020 3:01 PM

87 Er staat voldoende leeg om in het centrum te ondernemen. 9/30/2020 10:35 AM

88 Test 9/29/2020 9:09 PM

89 test 9/28/2020 1:46 PM
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# OVERIG, NAMELIJK: DATE

1 Geen winkels buiten het winkelcentrum. Op het industrieterrein ontstaan steeds meer kleine
winkeltjes. Die moeten in het centrum om leegstand te voorkomen.

11/11/2020 11:08 PM

2 geen mening/te weinig kennis 10/25/2020 8:54 PM

3 Door het stimuleren van innovatie. Door digitalisering wordt er steeds meer vanuit huis
gewerkt. Kleinschalige bedrijvigheid in een lage milieucategorie toestaan in op het platte

10/25/2020 8:35 AM

4 Melkfabriek verplaatsen 10/21/2020 9:05 PM

5 Zelf ben ik indertijd in Nieuwleusen terecht gekomen. Zoals het daar geregeld is en zoals
het daar loopt kan alleen maar een goed voorbeeld zijn volgens mij!

10/20/2020 8:43 PM

6 Door lege panden te vullen met winkels en/of bedrijven 10/20/2020 8:24 PM

7 weet ik zo niet 10/20/2020 8:07 PM

8 ik vind dat de gemeente meer kleine bedrijven moet aantrekken en bedrijventerreinen veel
meer inpassen in het landschap. Nu rijd je door een blokkendoos naar een dorp of stad.
Zorg dat deze terreinen veel aantrekkelijker worden, zorg dat er veel meer natuur is op een
bedrijventerrein. Dan wordt het voor iedereen aantrekkelijker en ook voor de aarde met al
haar dieren en planten.

10/19/2020 8:28 AM

9 bovenstaande vragen wil ik beantwoorden kijk in mogelijkheden en niet in bezwaren en
verleen meer mogelijkheden die inpasbaar zijn

10/18/2020 1:58 PM

10 Industrie gebied 10/16/2020 12:44 PM

11 Kleinschalige projecten op voormalige agrarische bedrijven 10/14/2020 11:12 AM

12 Geen regels handhaven om het regels handhaven, maar steeds weer kijken waarom regels
bedacht en gemaakt zijn.

10/14/2020 10:48 AM

13 Vfdh 10/13/2020 10:20 PM

14 . 10/13/2020 4:06 PM

15 Zorgen voor een goede infrastructuur met voldoende parkeerplaatsen. De bedrijven en
winkelen clusteren voor een goed overzichtelijk winkelaanbod.

10/13/2020 2:15 PM

16 Ondernemers heb ik in alle soorten en maten. Nu wordt uitsluitend ingegaan op mkb of
industrie.

10/13/2020 12:21 PM

17 Agrarische bedrijven moeten duurzaam kunnen door ontwikkelen, zie punt 1. 10/13/2020 12:04 PM

18 Meer mogelijkheden voor kleine ondernemers in leegstaande panden 10/13/2020 11:24 AM

19 kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied 10/12/2020 11:00 PM

20 Aansluiting zoeken bij de Hessenpoort en in Nieuwleusen langs de N377 10/11/2020 2:31 PM

21 Wellicht een soort kantorencomplex of kantoren-terrein waar kleinere ondernemers kantoor
kunnen houden en gezamenlijk bepaalde voorzieningen onderhouden. Versnippering van
kleine bedrijven tegen gaan.

10/8/2020 9:00 PM

22 grotere bedrijven buiten de kom 10/8/2020 5:14 PM

23 durf je te onderscheiden met winkelaanbod door kleine winkeliers te helpen ondernemen 10/7/2020 12:38 PM

24 ruimte in regelgeving, niet gelijk denken aan bouwen. 10/6/2020 4:43 PM

25 Weet geen antwoord op deze vragen 10/6/2020 12:09 PM

26 recreatieve ondernemers in centrum of buitengebied 10/1/2020 11:54 AM

27 test 9/28/2020 1:46 PM
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V13 In hoeverre bent u het eens met onderstaan de stellingen?
Beantwoord: 290 Overgeslagen: 169
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49.03% 151

36.69% 113

36.69% 113

29.55% 91

19.48% 60

28.90% 89

46.43% 143

10.71% 33

9.74% 30

V14 Gezondheid is een belangrijk thema, ook in de Omgevingsvisie. Wat
kan de gemeente Dalfsen volgens u doen om gezond gedrag en

bewegen te stimuleren in de woonomgeving en op andere plekken in de
gemeente? Kies de drie mogelijkheden die u het meest aanspreken:

Beantwoord: 308 Overgeslagen: 151

Totaal aantal respondenten: 308  
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Meer fiets- en voetpaden aanleggen

Spelen op straat fijner en veiliger maken door doorgaande autoroutes door woongebieden te voorkomen

Meer snelle fietsverbindingen tussen de kernen aanleggen, zodat mensen vaker de fiets pakken

Zorgen voor goede sportvoorzieningen in alle kernen

Meer speelruimte in de kernen en het buitengebied maken

Meer plekken realiseren waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten

Meer plekken die als prettig worden ervaren omdat het er bijvoorbeeld rustig, mooi en schoon is

Geen snackbars toestaan in de buurt van scholen

Anders, namelijk:
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 De uitloopgebieden bij de woonkerken anders inrichten: nu loop of fiets je al heel snel in de
kale weilanden. Sommige bestaande speelterreinen wat meer voor 'alle' leeftijden inrichten,
zowel voor jeugd als voor ouderen (ontmoetingsplaatsen)

10/31/2020 5:24 PM

2 voorrang voor fietsers Rondweg 10/28/2020 8:37 AM

3 Geen fastfoodketens toestaan in Dalfsen 10/25/2020 12:31 PM

4 zorgen voor een veilige omgeving, en goede sfeer in de kernen 10/22/2020 11:09 AM

5 DE Vechtdijk aan de Noord zijde vanaf gemeente huis tot aan de stuw Beeze voorzien van
Wandel- fiets- skeeler- rolstoel pad. zodat een rondje vanuit Dalsen gemaakt kan worden.

10/20/2020 8:43 PM

6 Ook eigen verantwoording 10/19/2020 10:03 PM

7 de auto niet meer als belangrijkste nemen. de mens en de dieren zijn belangrijker.
Landbouwmachines moeten ook minder groot. Is ook beter voor de bodem.

10/19/2020 8:28 AM

8 -alle door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten cateren met biologische gezonde
voeding- meer natuurgebied aanleggen om te wandelen en te fietsen en te zwemmen

10/18/2020 9:41 PM

9 De Mono-cultuur in het Vechtdal zwaar ontmoedigen c.q verbieden en hiervoor natte
gebieden cre-eren voor meer bio-diversiteit en de daarbij toegankelijk voor recreatie( zie bij
Hardenberg en omgeving en Diepenheim) e

10/14/2020 12:43 PM

10 Geen zonneparken 10/14/2020 11:25 AM

11 Gemeentewinkel openen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt waar waar lokale
(verse) producten verkocht worden

10/14/2020 10:48 AM

12 Veiligheid in het verkeer An sich. Gevaarlijke verkeerssituaties oplossen bij bijvoorbeeld
kruising blauwe dijk - heinoseweg.

10/13/2020 12:21 PM

13 De gemeente kan het landelijk gebied aantrekkelijker maken door de transitie naar een
duurzamere landbouw met multifunctioneel gebruik van de ruimte te ondersteunen.

10/13/2020 12:04 PM

14 Autogebruik terugdringen door alternatieven aan te bieden 10/13/2020 11:24 AM

15 brede fietspaden, covid 19 en driewielfiets 10/12/2020 9:08 PM

16 Meer natuur rondom dorpskernen. Tijdelijke natuur en wandelmogelijkheden aanleggen op
gronden al aangekocht door de gemeente voor toekomstige woonwijken

10/11/2020 1:00 PM

17 meer banken in buitengebied 10/8/2020 8:33 PM

18 sluipverkeer aanpakken 10/8/2020 2:23 PM

19 Rechterensedijk verbeteren 10/8/2020 11:42 AM

20 de geluids hinder van de autoweg dwars door de binnenstad van Lveld en die de Lveld in
twee delen scheidt ,aanpakken door ander asfalt te gebruiken en de zijstrookaanduiding
platmaken want het geluid is hinderlijk en storend van het vele vrachtverkeer dat over de
ribbels rijdt die aangebracht zijn

10/7/2020 12:38 PM

21 Oplaadpunten electrische fietsen 10/7/2020 10:40 AM

22 Groentetuinen, fruitbomen, gezond eten promoten, streekproducten. 10/6/2020 10:05 PM

23 Snelheidsbeperking binnen de bebouwde kom, er mag 30 km gereden worden om dit te
realiseren zullen snelheidsbeperkende maatregelen moeten worden genomen

10/6/2020 7:16 PM

24 speeltuinen aanpassen aan deze tijd dmv interactieve speeltoestellen te plaatsen 10/5/2020 12:50 PM

25 Zonnepanelen velden de ruimte geven. 10/1/2020 10:39 PM

26 fietsroutes voor schoolkinderen optimaliseren, ook richting sportpark nu erg onveilig voor
jonge fietsers

10/1/2020 9:44 PM

27 reactie op vraag 13: slechte vragen, waar meer parkeerdruk ? Waar meer geluid van
bedrijven? Overal in de gemeente? Lijkt me toch niet.

10/1/2020 6:50 PM

28 Zwaar inzetten op het terugdringen van suikergebruik (met name door kinderen), aandacht
hieraan geven, scheelt heel veel toekomstige problemen.

10/1/2020 5:39 PM

29 de antwoorden op vraag 13 zijn nogal afhankelijk van plaats, is niet eenduidig op te
antwoorden. Bv meer geluid door ondernemers is op een bedrijventerrein veel minder
hinderlijk dan wanneer het bedrijf in het centrum veel lawaai maakt. Dus de vraagstelling
kan een vertekend beeld geven

10/1/2020 11:54 AM

30 Struinpaden (niet voor fietsen); kleine ommetjes bij de kernen 9/30/2020 10:35 AM
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V15 Ons doel is om van Dalfsen een duurzaam leefbare gemeente te
maken. Om dit te worden zullen we op grote schaal de energie die we
verbruiken duurzaam op moeten gaan wekken. Dit heeft impact op de

leefomgeving. In hoeverre bent u het eens met de onderstaande
stellingen?

Beantwoord: 304 Overgeslagen: 155
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V16 Wanneer er een zonnepark of windmolen in mijn buurt komt vind ik
het prettig als:

Beantwoord: 300 Overgeslagen: 159

Totaal aantal respondenten: 300  
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Ik uitgenodigd word om mee te praten over het proces en de invulling van het project

De eigenaar (deels) lokaal is, bijvoorbeeld een coöperatie of vereniging

Een deel van de opbrengsten ten goede komt aan maatschappelijke doelen

Ik financieel kan deelnemen aan het project
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60.06% 185

51.95% 160

50.65% 156

32.14% 99

50.00% 154
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10.71% 33

V17 KlimaatIedereen krijgt met de gevolgen van klimaatverandering te
maken, zoals: droogte, wateroverlast, hitte, maar ook verduurzaming
energie en landbouw.De gemeente kan Dalfsen beter inspelen op de

gevolgen van klimaatverandering door(kruis maximaal 3 aan):
Beantwoord: 308 Overgeslagen: 151

Totaal aantal respondenten: 308  
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Op meer plekken water te bergen bij zware regenval

Regenwater niet meer via de riolering af te voeren

Meer groen in de kernen en op daken

Minder bestrating toe te passen

Inwoners te stimuleren water te bergen op eigen terrein

Inwoners te verplichtingen water te bergen op eigen terrein

Anders, namelijk:
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 Samen met de boeren een plan maken hoe de landbouw en veeteelt op een duurzame
manier grootschalig kan worden opgepakt, waarbij de boeren hier tevens beter van worden.
Dit kan dan gecombineerd worden met klimaalmaatregelen (bijvoorbeeld opvang water, etc.).
De producten moeten dan op een laagdrempelige manier aangeboden worden aan de
inwoners van de gemeente tegen een eerlijke prijs. De boeren worden dan een soort
klimaatbeheerders.

11/9/2020 10:16 AM

2 Juist de meest-intensieve landbouwgebiedem te transformeren naar energie-opwekking. Een
ander businessmodel. Dan snijdt het mes aan meerdere kanten: minder intensieve
landbouw, minder bemesting, minder CO2, meer energieopweking

10/30/2020 1:54 PM

3 boeren stimuleren milieubewuster te boeren, bijvoorbeeld door financiële tegemoetkomingen
als zij kiezen voor minder intensieve landbouw

10/25/2020 4:51 PM

4 Te streven naar verhoging van het grondwaterpeil waardoor in de zomer minder gesproeid
hoeft te worden. De vrijwel doorslaggevende stem van de agrarische sector in het
Waterschap dient beëindigd te worden

10/25/2020 12:19 PM

5 Ontmoedigen van betegelde tuinen 10/25/2020 11:54 AM

6 Het regenwater langer vasthouden in het buitengebied. Kiezen voor gigantische waterbuffers
in het buitengebied

10/25/2020 8:35 AM

7 Zonneparken op landbouwgrond verbieden. Er zijn nog genoeg dakvlakken en dat is ook
kleinschaliger. Geen grootverdieners voor duurzame energie in ieder geval.

10/23/2020 9:55 AM

8 geen zonnevelden toestaan en maximaal inzetten op zonnepanelen op dak en "verloren
hoekjes" in de openbare ruimte zoals op- en afritten van bijvoorbeeld auto(snel)wegen en
openbaar groen

10/22/2020 11:09 AM

9 gemeenten en waterschappen kunnen nog beter bestaande systemen beheren om droogte
tegen te gaan,gewoon actief beleid verbeteren. al jaren pompt vitens op de
archemerberg(natuur) water weg . dit heeft zeer veel invloed op droogte in het gebied. het
zou goed zijn om te overwegen om droogteschade te beperken door wateraanvoer of door
beperken van water onttrekking in dit gebied en dit elders te ontwikkelen

10/21/2020 10:32 AM

10 Geen zonneparken aanleggen. Alleen stimuleren (met subsidie) zonnepanelen op daken van
woningen en bedrijfspanden.

10/19/2020 10:51 PM

11 de bodem verbeteren, biodiversiteit verbeteren, mensen voorlichten over leefbaarheid als
klimaat niet verandert, een toekomstbeeld schetsen, burgerberaad: zodat alle
bevolkingsgroepen gehoord worden. Met vragenlijsten en ontmoetingen krijg je geen totaal
beeld. Hierdoor voelen mensen zich niet gehoord. Met dit soort dingen bereik je deze
mensen niet, hoe graag je ook zou willen! ik vind een nadeel van deze vragenlijst dat ik
beperkt wordt in het aantal antwoorden dat ik mag kiezen. Ik vind namelijk ook andere
dingen belangrijk wat ik nu niet aankan geven. Dit geldt niet alleen bij deze vraag, ook bij
andere vragen. Hierdoor krijg je nog geen goed beeld van wat ik vind.

10/19/2020 8:28 AM

12 geen idee 10/18/2020 1:07 PM

13 Het gebruik van grondwater te beperken/ belasten dat helpt meer dan de kleine beetjes in de
bebouwde kom.

10/18/2020 12:02 PM

14 Geen zonnneparken waardoor water niet in de grond komt 10/14/2020 11:25 AM

15 Inwoners stimuleren alternatieve energiebronnen op te wekken 10/14/2020 10:48 AM

16 Op meer plekken water te bergen bij zware regenval deze voorraad weer te gebruiken bij
droogte.

10/13/2020 4:52 PM

17 Verbetering van de bodem in het buitengebied, zodat het waterbergend vermogen van de
bodem toeneemt. Stimuleren van grondeigenaren in het buitengebied om water op hun eigen
terrein te bergen.

10/13/2020 12:04 PM

18 Groen stimuleren in de tuinen of misschien financieel aanmoedigen. Nu wordt er heel veel
bestraat zonder ook maar een beetje groen en veel bomen worden gekapt terwijl ze juist zo
verkoelend werken in de hete zomermaanden.

10/12/2020 12:23 PM

19 Meer natuur aanleggen rondom dorpskernen en dit combineren met waterberging 10/11/2020 1:00 PM

20 in ieder geval niet de problemen die er ontstaan af te wentelen op het buitengebied,maar als
kern ook zelf je verantwoordelijkheid nemen

10/11/2020 11:19 AM

21 Behalve waterberging het op grotere schaal toepassen van beplanting die waarde toevoegd
aan de biodiversiteit. Dalfsen heeft al mooe voorbeelden op kleinere schaal. Het informeren
van bewoners en het creeren van draagvlak, mn bij oudere bewoners zal hierbij belangrijk
zijn.

10/9/2020 7:06 PM
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22 Minder bestrating in de tuinen maar tuinen vergroenen, hemelwater van de grote(re) daken
hergebruiken, zuiveren en weer gebruiken, kringloop dus. Geen drinkwater gebruiken maar
hemelwater!

10/8/2020 9:32 PM

23 subsidie voor wateropvang regenwater 10/8/2020 8:33 PM

24 Er is water voldoende als we het op de juiste manier gebruiken 10/8/2020 11:42 AM

25 Stimuleren zonnepanelen op daken. 10/8/2020 11:17 AM

26 houtstook op verantwoorde wijze toe te staan 10/7/2020 12:38 PM

27 Van grijze stenen tuinen naar groen 10/7/2020 10:40 AM

28 Belang van de bodem breed communiceren en faciliteren dat watervasthoudend vermogen
uitgebouwd wordt. Ook landbouwgrond. Zit ook winst in voor agrarische bedrijfsvoering.

10/6/2020 10:05 PM

29 straatverlichting kan minder uitgebreid 10/6/2020 11:18 AM

30 Alle daken voorzien van zonnepanelen, gemeentelijke daken en huurwoning daken.
Nieuwbouw verplichten om zelfvoorzienend te zijn bijvoorbeeld.

10/1/2020 9:50 PM

31 Landbouw afbouwen of verduurzamen 10/1/2020 7:40 PM

32 Stimuleren van het aanplanten van bomen (CO2opslag en verkoeling) 10/1/2020 5:39 PM

33 Bouw van Witte woningen met luiken te stimuleren en water dat is opgevangen weer
beschikbaar te stellen aan de wijk tijdens droogte.

9/30/2020 6:32 PM
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58.19% 174

41.81% 125

V18 Ik ben bereid tijdelijk wateroverlast in mijn straat te accepteren bij
zware regenval:
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47.73% 147

51.62% 159

21.43% 66

57.79% 178

6.49% 20

V19 Gemeente en bewoners kunnen bijdragen aan meer biodiversiteit
door(kruis maximaal 2 antwoorden aan)

Beantwoord: 308 Overgeslagen: 151

Totaal aantal respondenten: 308  
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# ANDERS, NAMELIJK: DATE

1 Gras en kruiden in bermen laten uitbloeien, na de bloei maaien en het mengsel afvoeren. 10/25/2020 5:46 PM

2 Het gras en kruiden in de bermen te laten uitbloeien en daarna pas maien EN afvoeren (
verschralen )

10/25/2020 5:43 PM

3 Als gemeente geen glyfosaat toe te staan op haar terreinen (ook door derden zoals
inwoners, pachters, gebruikers)

10/25/2020 12:31 PM

4 Het ontbreekt de gemeente Dalfsen totaal aan kennis op het gemeentehuis. Burgers zetten
zich voor de biodiversiteit in, maar worden totaal niet ondersteund of gehoord. Met de
huidige werkwijze blijft het een soap. Dure adviesbureaus schrijven zonder onderzoek een
beleidsnota voor de prullenbak. Wat een waardeloos document

10/25/2020 8:35 AM

5 Het tegen gaan van kattebak tuinen. Gras (gazon) is gemakkelijker te onderhouden dan
verharding en minder hitte stress en meer water berging. Hierover communiceren en goede
voorlichting geven.

10/23/2020 9:55 AM

6 Het gras en de kruiden in de bermen en gazons te laten (uit) bloeien en daarna pas te
maaien, echter wel met maximaal aandacht voor verkeersveiligheid! dus in het buitengebied
bijvoorbeeld de directe strook grenzend aan de weg WEL maaien

10/22/2020 11:09 AM

7 schooltuintjes en volkstuintjes stimuleren. Misschien ook stroken gemeente grond of
verloren hoekjes aan publiek beschikbaar stellen als mini natuur gebiedjes.

10/20/2020 8:43 PM

8 Meer groen en variatie in tuinen, op daken en gevels én in openbare ruimten. 10/19/2020 10:51 PM

9 Wij wonen dichtbij het Zuiderpark, hier zou ik graag veel meer bloemen zien en
mogelijkheden om te zitten. De randen van het park zijn mooi, de rest is gras en saai.
Samen met buurtbewoners, misschien hier ook een buurtberaad, het park veel
aantrekkelijker maken voor recreatie, veel meer biodiversiteit. Bovendien leer je hiermee
mensen liefde voor de natuur en biedt het ruimte voor ontmoeting. Samen de bloemen
onderhouden, zaaien, snoeien. Een soort buurttuin/park. Een ontmoetingsplek en
verbindingsplek.

10/19/2020 8:28 AM

10 Alle 4 Goed, zie actie Steenbreek 10/18/2020 12:02 PM

11 Eikenprocessierups met rust te laten en particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen aan
banden doen

10/14/2020 11:25 AM

12 Meer groen en meer variatie in tuinen, op daken, aan gevels en in de openbare ruimte. In
plaats van alleen eiken juist een variatie aan bomen planten.

10/13/2020 4:52 PM

13 Aangepast maaibeheer in het buitengebied. 10/13/2020 12:04 PM

14 Meer natuur aanleggen rondom dorpskernen 10/11/2020 1:00 PM

15 Behoud van het bestaande groen binnen de kernen 10/9/2020 11:02 AM

16 uitdelen zaaizaad voor bermen / tuinen wildmengsel 10/8/2020 8:33 PM

17 een park mist wel in Dalfsen 10/8/2020 2:23 PM

18 Niet belangrijk 10/8/2020 11:42 AM

19 gebruik van pesticiden en roundup van agrariersen particulieren te verbieden 10/7/2020 12:38 PM

20 in te zetten op bestrijding van roofdieren zoals de vele roofvogels, ooievaars, vossen,
steenmarters en (huis) katten die veel vogels en andere dieren in de weiden opeten

10/1/2020 9:44 PM
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V20 hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over
biodiversiteit?

Beantwoord: 305 Overgeslagen: 154
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V21 hoeverre bent u het eens met de volgende stelling over beheer en
onderhoud?

Beantwoord: 305 Overgeslagen: 154
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Ik vind het de verantwoordelijkheid
van de gemeente dat de openbare
ruimte schoon, heel en veilig is
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V22 Wat ik nog aan de gemeente Dalfsen mee wil geven is het
volgende:

Beantwoord: 98 Overgeslagen: 361
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# REACTIES DATE

1 De burgermeester waardeer ik erg met haar inbreng op Facebook 11/25/2020 11:48 AM

2 Bebouwde kom Ankum moet vrijliggende lintbebouwing blijven. 11/22/2020 12:32 PM

3 Om een duurzame gemeente te zijn is het niet noodzakelijk om ter plekke zelf duurzame
energie op te wekken. Dit moet zéker niet gebeuren in de vorm van iets als een
gemeentelijk energiebedrijf! Een onderzoek daarnaar is weggegooid geld.

11/12/2020 12:28 PM

4 - Meer groen in de kernen terugbrengen - in buitengebied niet overal de auto van bezoekers
toestaan - ook ten noorden van de Vecht meer aantrekkelijke wandel- en fietsroutes - iets
moois (natuur, aantrekkelijk voor wandelen en fietsen) maken van het deel van de
Hessenweg dat afgewaardeerd gaat worden - meer aandacht voor de landgoederen die er
ten noorden van de Vecht geweest zijn (kansen bij afgewaardeerde Hessenweg en
omgeving)

11/11/2020 7:10 PM

5 Mijn complimenten voor het feit dat gemeente Dalfsen zo gewoon en puur is gebleven. Het
is een prettige gemeente om in te worden.

11/9/2020 10:16 AM

6 Laat Dalfsen aub een groen dorp blijven. Maak er geen voorstad van Zwolle van, zoals een
aantal wethouders van plan zijn. Als mensen drukte en riante woningen wil, die voor onze
jongeren niet te betalen zijn, dan moeten ze maar verhuizen naar een stad, maar haal de
stad niet naar ons prachtige dorp!!!!

11/8/2020 3:54 PM

7 Doe niet alles in Dalfsen maar ook in de omliggende dorpen 11/6/2020 7:57 AM

8 Meer inzet om leegstaande winkels weer met bedrijvigheid te vullen. Als dat niet kan: meer
woonbebouwing in leegstaande panden, niet alleen in het buitengebied, ook in de kernen.
Prioritiet: eerst leegstaande panden, daarna plannen in het buitengeboed.

10/31/2020 5:24 PM

9 Wees zuing op de prachtige natuur- en cultuurhistorische gebieden. Opwekkin gvan
duurzame energie is belangrijk, maar laat eerst iedereen zijn dak volleggen met
zonnepanelen, en stimuleer een transitie van de intensieve landbouw naar opwekking
duurzame energie.

10/30/2020 1:54 PM

10 Breng de resultaten van elke inspraak of enquete voor het voetlicht en wek geen
verwachting die niet wordt waargemaakt!

10/30/2020 10:43 AM

11 Breng niet alles naar de schreeuwende kleine kernen maar houdt vbooral Dalfsen als
hoofdplaats heel vitaal daar profiteren ook de kleine kernen van. Zo niet dan heb je over
enkele jaren alleen maar dooie kernen zonder voorzieningen. Niet alles naar de grote
schreeuwers

10/29/2020 10:49 AM

12 Veel sport, bewegen en recreëren. Dat is goed voor iedereen! 10/28/2020 9:57 PM

13 Geen groei van wonen in buitengebied. 10/28/2020 10:41 AM

14 Behoud de natuur! Ook als dit ten koste gaat van woningbouw. Maak juist de keuze voor
een wat ruimer opgezette nieuwbouw, grotere tuinen bij nieuwbouwwoningen. Dit ten
behoeve van de natuur.

10/28/2020 9:41 AM

15 Prinsenstraat autovrij 10/28/2020 8:37 AM

16 Dalfsen is een hele fijne gemeente om in te wonen! 10/26/2020 9:09 PM

17 er is een enorme wisseling van ambtenaren op verschillende dossiers. Je krijgt als inwoner
en ondernemer telkens weer te maken met een nieuw iemand en dat beinvloedt de
voortgang van zaken negatief. Dus zorg daarin voor meer continuiteit en werk minder met
tijdelijke mensen. Verder mag de gemeente het qua handhaving wel wat beter gaan doen.
De gemeente komt niet of nauwelijks in beweging als het gaat om handhaving en werkt
zelfs de omgevingsdienst tegen hebben we gemerkt. Burgers lossen veel zelf op, maar op
verleende vergunningen die continue met de voeten worden getreden moet gewoon
gehandhaafd worden.

10/26/2020 6:25 PM

18 Zorg ervoor dat er binnen onze gemeente voldoende werkgelegenheid behouden blijft. Zorg
voor voldoende industrieterrein en ondersteun de plaatselijke ondernemers.

10/26/2020 9:48 AM

19 Maak het niet te ingewikkeld. Natuur en biodiversiteit zijn noodzakelijk voor ons
voortbestaan. Maïs niet.

10/25/2020 10:16 PM

20 Prachtige gemeente, ga zo door 10/25/2020 8:54 PM

21 Blijf luisteren naar de inwoners ook naar degene die weinig lawaai maken met veel kabaal
hun menig verkondigen

10/25/2020 6:30 PM

22 Het maaien van de sportvelden in het algemeen moet naar 2 x in de week, gras in het
weekend meestal te lang.

10/25/2020 5:48 PM
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23 Door de vraagstelling is het soms lastig een antwoord te kiezen. Soms omdat het kader niet
duidelijk of bekend is, soms omdat de vraag wat suggestief of een andere keuze uit sluit.
Zoals bv. bij 15.

10/25/2020 5:46 PM

24 Ik vind sommige vragen onduidelijk, geven al een voorgenomen richting aan; kan helderder.
Agrarische sector minder dominant maken, ruimtgeven gaat nl NIET samen met
verhogen/verbeteren biodiversiteit

10/25/2020 5:43 PM

25 hou het zwembad open 10/25/2020 2:41 PM

26 Zorg dat het dorpsaanzicht van Dalfsen vanaf de zuidzijde niet aangetast wordt en geef de
rivier de Vecht de ruimte.

10/25/2020 12:31 PM

27 Geef niet alleen zon en wind energie voorrang, maar ik denk dat kernenergie minder
belastend is voor de omgeving. Er zijn nu veel te veel windmolens (die ook veel onderhoud
nodig hebben en dan al die zonneparken, waar beter de natuur zijn gang zou kunnen gaan.
Ook deze zonneparken vragen veel onderhoud, zeker naarmate ze ouder worden.
Kernenergie vraagt ook onderhoud qua beveiliging, maar het is schoon en belast de
omgeving veel minder.

10/25/2020 12:25 PM

28 We zijn een groene gemeente en blijven dat graag. Plaats afvalbakken in groene gebieden
en leeg ze regelmatig. Stimuleer mensen hun eigen afval mee te nemen en geen flessen,
blikjes en andere rommel in de natuur achter te laten

10/25/2020 12:19 PM

29 Laat Dalfsen aantrekkelijk blijven door groen en voorzieningen. Meer bewoners van buitenaf
, die niet bewust voor Dalfsen kiezen, maar omdat daar veel woningen worden gebouwd, is
niet wenselijk.Zoals mevrouw uit Rotterdam die eerste sleutel van woning aan
Oosterdalfsersteeg kreeg. Ze had zich in veel plaatsen ingeschreven, maar Dalfsen had het
eerst een huis vrij...

10/25/2020 11:54 AM

30 Stimuleer de bouw van ruimere (luxere) woonruimte voor ouderen in de kern Dalfsen. 10/25/2020 11:04 AM

31 maak de dijk naar rechteren breder voor vracht en auto verkeer dan kan de smalle
rechterensedijk gebruikt worden voor landbouwverkeer en alle tweewielers.

10/25/2020 10:48 AM

32 Niet 10/25/2020 9:00 AM

33 Ik mis in de gemeente Dalfsen het bevorderen van innovatie. Dat geldt zeker voor de
bodemloze put van de jeugdzorg. In de jeugdzorg moeten regionaal gewoon opnieuw
starten. Ophouden met veel geld uitgeven aan foute adviseurs. Die jongeren aan de drugs
helpen. Wegwezen met deze waardeloze organisaties. Meet de effectiviteit maar eens van
etrokken jongeren. Dramatisch resultaat. Om je rot te schamen voor deze foute
jeugdzorgers

10/25/2020 8:35 AM

34 nvt 10/24/2020 7:59 PM

35 De gemeente Dalfsen doet het heel veel gebieden goed. Betere bereikbaarheid door
particulieren van plaatselijke politie in geval van kleine calamiteiten/ongelukken.

10/24/2020 7:49 PM

36 doe heel veel moeite boeren te laten inzien dat biodiversiteit het allerbelangrijkste en
duurzaamste weg voor nu en de toekomst is anders valt er steeds minder te boeren,
verdwijnt ons landschap waar de toeristen voor komen. er verdwijnen steeds meer singels
tussen de weilanden!

10/23/2020 9:09 PM

37 Blijf op niveau van eerste prijs van Entente Florale 10/23/2020 6:54 PM

38 nestkastjes laten maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en deze tegen
een kleine vergoeding aan de inwoners geven

10/23/2020 12:38 PM

39 Zorg voor bio diversiteit in het buitengebied. Te veel wordt de landbouw gefaciliteerd. Ook de
landbouw zelf ervaart de negatieve effecten op lange termijn (geen insecten meer). Meer
productie waar de bio diversiteit centraal staat en minder het gemaximaliseerde verdien
model.

10/23/2020 9:55 AM

40 Zonnepaken???? Windmolens???? VERSCHRIKKELIJK! Ga eerst maar eens beginnen op
daken van de industrie/winkels/woningen!!!

10/23/2020 7:24 AM

41 Probeer de groenste kleine stad van Nederland of ruimer gezien te blijven/weer te worden 10/22/2020 10:19 PM

42 stimuleren aantrekkelijke fiets/wandelroute Nieuwleusen-Dalfsen 10/22/2020 10:43 AM

43 Zorg dat er goed contact is tussen de burger/ ondernemer en de gemeente, dan weet je pas
wat er van jullie als gemeente verlangt wordt.

10/22/2020 6:07 AM

44 Geen verplaatsing jumbo Lidl , zonde van het geld 10/21/2020 9:05 PM

45 Meer woonruimte bieden aan jongeren die na hun studie op zichzelf willen gaan wonen én
die geen woonruimte kunnen veroorloven met een hoge huur. Meer woonruimte bieden voor
starters (2-verdieners).

10/21/2020 6:13 PM
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46 We zijn ooit benoemd tot groenste dorp van Nederland. Laten we dit zien te behouden! 10/21/2020 10:36 AM

47 Niet parkeren op het groen of op de stoep 10/20/2020 11:10 PM

48 Zorg ervoor dat inwoners te allen tijde tijdig en volledig worden geïnformeerd over
toekomstige ontwikkelingen en neem de meningen en argumenten mee voor beslissingen.
Blijf transparant en betrek de inwoners bij plannen zoals nu met de omgevingsvisie.

10/20/2020 10:15 PM

49 Fijne gemeente om te wonen 10/20/2020 8:24 PM

50 weet ik zo niet 10/20/2020 8:07 PM

51 Een hond hebben is stimulerend voor de gezondheid door de beweging en sociale interactie
die dit met zich mee brengt. Natuurlijk mag dit geen overlast veroorzaken maar een
omheind gebied waarmens en dier kunnen genieten zou de noodzaak om de hond los te
laten waar dat niet kan verminderen. Nu liggen losloop gebieden in Dalfsen kern allemaal
vlak langs een doorgaande weg wat een gevaar is voor de hond en de weg gebruiker.

10/20/2020 8:03 PM

52 zorgen dat de jongeren hier ook graag blijven wonen 10/20/2020 7:01 PM

53 Goed 10/20/2020 2:58 PM

54 Succes! 10/20/2020 9:24 AM

55 .. 10/20/2020 8:09 AM

56 Realiseer je hoe mooi het dorp Dalfsen ligt en wat voor prachtige natuur er is. Koester dit en
maak er gebruik van (recreatie, toerisme, maar vooral een heel fijne plek om te wonen)

10/20/2020 8:07 AM

57 Bij beleid over bebouwen van eigen erf van inwoners niet belemmeren, maar juist
maatregelen over verplicht % van het erf moet groen zijn en wateropslag op eigen erf van
alle bebouwingen.

10/19/2020 10:51 PM

58 Laat de natuur wat meer zijn gang gaan. 10/19/2020 10:26 PM

59 Dat n land niet zonder zijn eigen voedsel voorziening kan 10/19/2020 10:03 PM

60 Ga bij rood voor kansen niet ziften over inrichting van het nieuwe erf. Ik kan er nog steeds
met mijn hoofd niet bij dat de gemeente of adviserende instanties voor mij gaan bepalen
watr een mooie erfinrichting is. Maak gelden vrij voor bedrijven of instellingen die jongeren
willen gaan begeleiden, jongeren die dreigen vroegtijdig van school te gaan (vsv) en dan met
name jongeren die qua indicatie net tussen wal en schip vallen. Wij willen heel graag dit
soort jongeren gaan begeleiden maar deze jongeren hebben geen rugzakje met gelden tot
hun beschikking. Als de gemeente hierin nu niet gaat investeren zullen deze jongeren later
als ze daadwerkelijk uitvallen ene veel grotere kostenpost zijn voor de gemeente. We willen
erg graag met gemeente eens om de tafel om onze plannen voor te leggen. Met vriendelijke
groeten, Robert en Tanja Hulsman 06 42837495

10/19/2020 9:05 PM

61 Er zijn nog zoveel daken zonder zonnepanelen, laat geen zonneparken toe. Persoonlijk heb
ik vorig jaar nog een aanvraag gedaan voor 4000 m2 op daken, afgewezen voor de SDE en
de netwerkbeheerder.

10/19/2020 12:19 PM

62 Ik denk en hoop dat mensen betrekken bij hun omgeving hen ook verantwoordelijker maakt
en er met meer liefde gewoond en geleefd wordt.

10/19/2020 8:28 AM

63 de charme van deze gemeente en zeker van Hessum is dat het heel mooie natuur heeft,
met plekken waar weinig horizonvervuiling is. Als je daar niet heel zuinig en zorgvuldig mee
omgaat verdwijnt er sluipenderwijs elk jaar hier een boom, of een bosje en daar een struik,
waar niks voor teruggeplaatst wordt. En wordt er elk jaar wel een zendmast of een klimtoren
of een windmolen bijgebouwd. Er wordt steeds intensiever van de ruimte gebruik gemaakt,
waardoor de natuur die er is veel te verduren heeft. Dat er nog plekken in de gemeente
blijven waar het heel donker en stil en groen is, is belangrijk. Dat je in de toekomst meer
aan bomen hebt die tegen droogte kunnen, dus minder eiken aanplanten , en meer bosjes
aanplanten met onderbegroeiing dan solitaire bomen.

10/18/2020 9:41 PM

64 Ons als inwoners mee laten denken over nieuwe plannen zodat we ons serieus genomen
voelen en ons dan ook verantwoordelijkheid geven om zelf bij te dragen aan onze geweldige
gemeente

10/18/2020 1:58 PM

65 doe wat aan de rondweg afslag over de brug 1e links is zeer en hinderlijk cq. gevaarlijk
legaliseer 2e huizen voor permanente bewoning nu 2 huizen waarvan 1 meestal leeg staat!

10/18/2020 1:33 PM

66 Zorg dat je niet sociale huurwoningen plaatst midden in een woonwijk waar je ook
koophuizen neer wilt zetten. Veel mensen willen er dan niet wonen. Zorg dat je ze aan de
rand plaatst.

10/18/2020 1:07 PM

67 Zorgen dat het verkeer veel eerder al het industrieterrein de Grift op kan rijden, dus vanaf de
Lichtmis net na het spoorviaduct een afslag maken. Ook voor de fietsers die over de

10/18/2020 12:04 PM
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Jachtlusterallee komen zal dit een must zijn. De oversteek bij Arcabo blijft gevaarlijk en het
zal alleen maar drukker worden.

68 Toegankelijk zijn, bij plannen van inwoners pro actief meedenken in oplossingen 10/18/2020 12:02 PM

69 Houd rekening met de agrariërs, veel van de onderwerpen uit deze vragenlijst hebben en
grote invloed op het agrarische bedrijf. Denk aan biodiversiteit - wanneer de bermen niet
meer op tijd gemaaid worden waaien al deze onkruid zaden in het land van de boer waardoor
er meer bestrijdingsmiddelen gebruikt moeten worden. Ook hebben veel onderwerpen direct
invloed op de beschikbaarheid van agrarische grond, etc.

10/18/2020 8:54 AM

70 Betaalbare starterswoningen 10/17/2020 11:07 PM

71 Zorgen dat de gemeentelijke belastingen als laagste van nederland word, het is er prettig
wonen

10/17/2020 9:37 PM

72 Complimenten We zijn op de goede weg 10/17/2020 9:08 PM

73 Alle kernen evenveel aandacht. Extra aandacht en middelen voor museum in Nieuwleusen.
Sport stimuleren en sportaccommodaties op orde houden.

10/17/2020 8:10 PM

74 Meer subsidie voor jongeren om een starters woning te kunnen kopen. Weer subsidie
instellen

10/17/2020 3:55 PM

75 Ik zou graag mee praten over bebouwing van gemeente Dalfsen. Als makelaar weet ik goed
de wensen en behoeften van de inwoners maar ook van mensen buiten de gemeente die in
de gemeente Dalfsen willen gaan wonen.

10/17/2020 1:16 PM

76 Doorgaan vooral doorgaan 10/16/2020 10:55 PM

77 Toerisme is prima, maar geen grote toename van recreatie voorzieningen. Hierdoor komen
andere waarden ( rust, natuur) onder druk

10/16/2020 10:18 PM

78 Wandelaars en fietsers in het donker verplicht geel hesje aan 10/16/2020 9:34 PM

79 Mooi dat dit onderzoek er is en verder woon ik met veel plezier in deze gemeente 10/16/2020 6:09 PM

80 De tegels op de wandelpaden in de kern liggen heel scheef. Om ervoor te zorgen dat
iedereen veilig kan lopen zie ik graag dat de stoep netjes wordt gemaakt. Vooral nu na het
aanleggen van glasvezel. Die mannen kunnen totaal niet straten, jullie gelukkig wel :)

10/16/2020 1:52 PM

81 Laat de gemeente is toe zien op geparkeerde auto’s op de stoepen want er geen Rolstoel
langs op sommige plekken

10/16/2020 12:44 PM

82 Durf te verdichten in de kernen door af en toe een laagje hoger te bouwen en daarmee het
buitengebied te sparen

10/15/2020 8:35 PM

83 Dicht bij de bewoners blijven. Lokale , duurzame initiatieven steunen.. Vooral scholen en
kinderen/ jongeren betrekken bij de duurzame ontwikkelingen. Jongerenraad instellen.

10/15/2020 10:20 AM

84 Meer aandacht voor overlast van rook van houtkachels. Mn door de komst van
warmtepompen komen er steeds meer houtkachel als bijverwarming. En in iedere
overkapping. Dit geeft veel overlast mnd lucht vervuiling. Wij wonen tussen 2 huizen met
houtkachels. Zowel winter en zomer en met astmatische klachten is dit heel vervelend om
opgesloten te worden in je eigen woning zonder te kunnen luchten omdat buren constant
hout stoken. Dit wórdt nooit genoemd in het rijtje van klimaatverandering van schonere
leefomgeving . Tevens een beter beleid op het vergunningsvrij of zonder aanvraag bouwen
van diverse bouwwerken in de achtertuin waardoor andere buren ingebouwd worden en of
zonlicht kwijt raken. Nu mag dat allemaal maar zo . Meer toezicht hierop !

10/15/2020 3:55 AM

85 Meer hoogbouw acceptabel. 10/14/2020 10:40 PM

86 Wees kritisch op duurzame energie. Windmolens en zonnepanelen zijn geen heilige
middelen die het doel van duurzaamheid dienen. Ze kunnen alleen met subsidie draaien
maar zijn niet 100% vervangers van energie op gas.

10/14/2020 2:09 PM

87 in kern Dalfsen woningen woningen voor ouderen. 10/14/2020 12:43 PM

88 Geen zonneparken, oudleusen leefbaar houden door daar te bouwen 10/14/2020 11:25 AM

89 Geen zonneparken op landbouwgrond 10/14/2020 11:12 AM

90 Laat het buitengebied niet in de steek; voor mijn gevoel wordt dat aan het lot overgelaten;
gevaarlijke verkeerssituatie Heinoseweg tnv Witte gans, sluipverkeer Sterrebosweg,
Bosrandweg. Mensen wonen daar voor hun rust! Laat het weinige groen dat er is niet
verpesten door (over) toerisme en doe s winters de camping dicht!

10/14/2020 8:54 AM

91 Meer losloopgebieden voor honden met zwemgelegenheid. Meer voorzieningen met
hondetoiletten (met zakjes erbij).

10/13/2020 10:22 PM
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92 Top gemeente! 10/13/2020 10:20 PM

93 Samen een mooi plan van maken 10/13/2020 9:31 PM

94 Beleid mbt groen in woonwijken is erg onduidelijk. Gras in onze straat wordt lange tijd niet
gemaaid, voor biodiversiteit neem ik aan en vervolgens 2x in 2 weken waardoor het gras
dood gaat. Ook blijft de troep na het snoeien en maaien vaak lang liggen waardoor het zich
weer verspreid. Het onderhoud kan dus zeker niet verminderd worden, maar wel beter
worden gecoördineerd en toezicht op worden gehouden. Mbt woningbouw vindt ik het
jammer dat er heel veel woningen naar mensen van buiten Dalfsen gaan (vaak vanwege
meer budget). Dit beïnvloed ook het karakter van Dalfsen als dorp.

10/13/2020 8:08 PM

95 Deze vragenlijst is lastig in te vullen voor iemand uit het buitengebied, want "ons straatje
samen schoonhouden" is natuurlijk niet te doen aan de wegen hier. Evenwel pleit ik voor
meer vrije natuur in het buitengebied, bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging van veehouders
een deel van de grond teruggeven aan natuur en biodiversiteit. En meewerken/stimuleren
als landeigenaren zelf natuur willen aanleggen op hun grond.

10/13/2020 7:59 PM

96 Doe wat aan de woning te kort onder de jeugd, niemand kan meer een fatsoenlijkfatsoenlijke
woning kopen in dalfsen!

10/13/2020 5:55 PM

97 Ik zie graag dat de bouwstraat in de Esakkers binnenkort wordt vervangen door de
definitieve bestrating en de straat netjes wordt afgewerkt.

10/13/2020 5:01 PM

98 . 10/13/2020 4:06 PM
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V23 Wilt u op de hoogte gehouden worden over de Omgevingsvisie en
andere bijeenkomsten die daarover gaan organiseren? Zo ja, laat dan

hier uw naam en e-mailadres achter.
Beantwoord: 148 Overgeslagen: 311
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V1 In het gebied “groots platteland” vind ik van grote waarde:
Beantwoord: 53 Overgeslagen: 0
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# REACTIES DATE

1 Vrijheid in de ruimste zin 11/5/2020 11:51 PM

2 `landschap en landschapselementen historische bebouwing recreatie: wandelen en fietsen
water: tegengaan verdroging planten en dieren: stabiliseren en vergroten soortenrijkdom/
tegengaan soortenarmoe op peil houden voorzieningen en goed woonklimaat

10/31/2020 4:42 PM

3 Biodiversiteit 10/26/2020 11:24 AM

4 ja 10/25/2020 2:17 PM

5 Hier de landbouw versterken (kringloop) en ruimte creëren voor duurzame energievormen. 10/25/2020 12:34 PM

6 Herstel van biodiversiteit. Inrichten rommelhoekjes, terugdringen gebruik est en de zgn
gewasbeschermingsmiddelen, maken corridors

10/25/2020 11:13 AM

7 Natuur en landbouw!! 10/23/2020 7:02 AM

8 Beplanting 10/21/2020 7:54 PM

9 De rust en ruimte vind ik van grote waarde. 10/21/2020 5:46 PM

10 Lokale voorzieningen 10/20/2020 8:04 PM

11 Nieuwleusen heeft niet echt een 'toeristenstatus'. Wellicht als er meer ruimte is voor
campings in het gebied rondom Nieuwleusen kan dit extra gepromoot worden. Dit biedt
kansen voor de sector en werkgelegenheid.

10/19/2020 11:09 AM

12 natuurwaarden versterken en veel meer wandel- en fietsmogelijkheden, biodiversiteit
vergroten

10/19/2020 7:47 AM

13 Ruimte voor landbouw blijft belangrijk voor een mooi landschap 10/18/2020 11:40 AM

14 Vrijheid en ruimte voor boeren 10/18/2020 8:32 AM

15 Behoud van groen en landschap en agrarische functie. Geen verrommeling, verstedelijking
of nog meer windmolens of energieparken. Agrarisch landschap is ook cultuur erfgoed!!!
Niet verkwanselen.

10/18/2020 12:13 AM

16 Starterswoningen 10/17/2020 10:51 PM

17 Ik vind dat het platteland van Nieuwleusen zeker behouden moet worden, wel met ruimte
voor woningbouw en industrie

10/17/2020 1:11 PM

18 Dat het wijdse uitzicht blijft en niet verstoord word door nog meer windmolens en bebouwing. 10/17/2020 1:00 PM

19 Ruimte voor de natuur 10/16/2020 11:10 AM

20 Bomenrijen, afwezigheid van windmolens en velden vol zonnepanelen, grazend vee 10/14/2020 9:13 PM

21 Dorpse gezelligheid 10/14/2020 9:25 AM

22 Meer natuuromgeving, minder gras en maïs 10/13/2020 7:48 PM

23 ja 10/13/2020 1:33 PM

24 Leefbaarheid, behoud winkelbestand, betaalbaar wonen, vitaliseren kern Nieuwleusen en
industriegebied De Grift.

10/13/2020 1:32 PM

25 Woonkern Nieuwleusen moet geen voorstad van Zwolle worden. Hou het landelijk 10/13/2020 12:49 PM

26 Recreatie sport toerisme natuur 10/13/2020 12:21 PM

27 Duurzame biologisch dynamische landbouw 10/13/2020 11:33 AM

28 Duurzame landbouw 10/13/2020 11:32 AM

29 Natuur ontwikkeling, ruimte voor de natuur’ duurzame landbouw 10/13/2020 11:29 AM

30 landbouwontwikkeling rood voor rood dan naar de kernen te bouwen verplaatsen om
landbouwbedrijven niet op slot te zetten op den duur.

10/13/2020 11:14 AM

31 klopt 10/13/2020 11:13 AM

32 test 10/12/2020 1:48 PM

33 natuur (incl. koeien) en uitzicht. de steeds drukker wordende hessenweg staat me hierin
tegen.

10/11/2020 8:44 PM
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34 Palthebos 10/11/2020 12:36 PM

35 omdat wij hier wonen en graag op de hoogte blijven van de ontwikkelingen 10/9/2020 11:44 AM

36 test 10/9/2020 10:39 AM

37 test joke mobiel nav reactie 10/9/2020 10:39 AM

38 test joke 10/9/2020 10:35 AM

39 Open groen voor landbouw 10/8/2020 7:04 PM

40 een groene omgeving met veel bio-diversiteit 10/8/2020 7:03 PM

41 ja 10/8/2020 9:51 AM

42 Versterken van karakteristieke bebouwing. Dat kan het gebied aantrekkelijker maken om in
te wonen en ook voor recreatie en toerisme - en zo een impuls geven aan de bestaande
gebieden Reestdal en Vechtdal. De huidige tendens om bebouwing neer te zetten die overal
in Nederland al staat (Viersprong!!) mist onderscheidende antrekkingskracht.

10/6/2020 9:45 PM

43 Makkelijke toestemming voor kleine windmolens en zonnepanelen op eigen erf. Bouwblok
én daarbuiten.

10/6/2020 9:39 PM

44 Dat dit gebieden zijn met een eigen sociale kaart en karakter. Onderscheidend van het dorp
Dalfsen, waar de Dalfsenaren wonen. Oproep om mee te denken over hoe 'Dalfsen' er over
10 jaar uitziet klinkt daarom alsof alleen het dorp Dalfsen wordt bedoeld. Dat heeft
waarschijnlijk gevolgen voor de respons en dat is een gemiste kans als respons van alle
inwoners van de gemeente gewenst is.

10/6/2020 9:37 PM

45 Slagenlandschap, bomenrijen noord-zuid, versterken karakteristieke ontginningselementen.
Biodiverse, streekeigen beplanting. Bermen natuurlijk, iedereen moet weten dat zitmaaiers
de berm met rust moeten laten.

10/6/2020 9:29 PM

46 In dit gebied moet eigenlijk de flora en fauna hoger worden gebracht dit kan door grond met
aan tal bosjes te plaatsen zoals de Jaglusterallee. ook zou men in dit gebied halverwege
een duurzaam overdekt zwembad kunnen aanleggen dit samen met een nieuwe
gemeentewerf dan kan dit alles op een duurzame manier gebouwd worden met o.a
snipperkachels zonnepanelenpark dit om alles te verwarmen en dan vervolgens de andere
zwembaden te sluiten. daar woningbouw voor starters.

10/5/2020 8:37 AM

47 de waarde van dit gebied is denk het laagst van alle gebieden. Floran en fauna is daar op
een lager nivau. dus om daar in de toekomst te bouwen lijkt me daar geen bezwaar. Het is
wel jammer dat er bij de oversteek bij de N340 niet gelijk een tunnel is geplaatst zodat men
die kant op kan bouwen. kijk naar Lemelerveld daar is een tunnel en word aan beide zijde
van de weg gebouwd.

10/5/2020 8:30 AM

48 Dat er nog genoeg betaalbare woningen zijn voor mensen die uit Nieuwleusen zelf komen. 10/3/2020 12:04 PM

49 Grootschaliger ontwikkelingen op het gebied van bedrijventerrein en/of energieopwekking
kunnen aan de westkant (richting de spoorlijn) worden ingepast. Er is hier al volop 'stedelijke
beleving' door de Hessenpoort, spoorlijn en het schakelstation. Je kunt jezelf dus ook de
vraag stellen of de meest recente uitbreiding van De Grift wel op de meest logische plek ligt
als je vérder kijkt dan de gemeentegrens. Voor het deel oostelijk van Rosengaerde geldt dat
dit landschap nog redelijk ongeschonden is. Versterk het vriendelijke karakter van dit gebied
door kritisch te kijken naar de maat en schaal van nieuwe ontwikkelingen.

10/2/2020 12:02 AM

50 Bouw van woningen 10/1/2020 5:47 PM

51 test 9/23/2020 4:14 PM

52 test 9/23/2020 4:13 PM

53 test 9/23/2020 4:12 PM
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V1 In het gebied “landelijk Lemelerveld” vind ik van grote waarde:
Beantwoord: 25 Overgeslagen: 0

# REACTIES DATE

1 Ruimte voor toerisme, wonen en natuur 10/26/2020 9:01 AM

2 Versterken biodiversiteit. 10/25/2020 11:13 AM

3 Dat de vijver komende vanaf de vilstersedijk links aan de hoenderweg een opknapbeurt
krijgt . Ik bedoel daarmee de oevers en aan de kant van het feestterrein wat struiken
weghalen , maak daar een paar plekken om te vissen . Vooraan bij de vilstersedijk een paar
bankjes voor passanten of eigen bewoners

10/25/2020 8:52 AM

4 ruimte voor agrarische ontwikkelingen waar kan.en het tegen gaan van versnippering in
buiten gebied door bv. rood voor rood strategisch uit te voeren (clusteren).zodat overlas
word beperkt beter onderhoud van wegen en paden. ruimte geven aan groene energie dus

10/21/2020 9:25 AM

5 Dat er ruimte is en blijft voor de agrarische sector 10/19/2020 9:47 PM

6 Groenstroken/beplanting in het dorp. 10/19/2020 7:59 PM

7 Lemelerveld kan zeker extra aangemerkt worden als 'vakantiegebied' en zou ook als
dusdanig meer gepromoot kunnen worden.

10/19/2020 11:08 AM

8 de landelijkheid, veel meer groen wandelpaden 10/16/2020 4:23 PM

9 bomen, struiken, bloemen. wandel en fietspaden minder veeteelt, minder weilanden 10/16/2020 1:23 PM

10 Meer realisatie van starterswoningen 10/13/2020 11:40 PM

11 Natuur en recreatie 10/13/2020 12:23 PM

12 Duurzame landbouw met herstel natuur ( bloemrijke weiden, ruimte voor weidevogels etc) 10/13/2020 11:32 AM

13 Geen mening 10/12/2020 9:41 PM

14 Dat er ruimte blijft om te ondernemen 10/12/2020 11:54 AM

15 veiligheid en behoud landbouwgrond 10/8/2020 8:36 PM

16 Heidepark 10/8/2020 7:18 PM

17 Onderlinge verbondenheid van alle lagen van onze inwoners! 10/8/2020 3:40 PM

18 De katholieke kerk, de schuurkerk, het oude parochiecentrum, de oude jongensschool, het
kerkhof, het park. Met andere woorden: de hele Kerkenhoek!

10/8/2020 2:46 PM

19 Het Overijssels kanaal 10/8/2020 10:35 AM

20 ja 10/8/2020 9:51 AM

21 Bos en wandelmogelijkheden 10/6/2020 7:48 PM

22 De saamhorigheid 10/3/2020 7:51 PM

23 Natuur rust ruimte 10/1/2020 7:18 PM

24 Groen 10/1/2020 5:47 PM

25 Ruimte en vrijheid 9/30/2020 2:13 PM
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V1 In het gebied “lommerrijke landgoederen” vind ik van grote waarde:
Beantwoord: 49 Overgeslagen: 0
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# REACTIES DATE

1 Natuur en rust 11/9/2020 9:52 AM

2 Natuur en rust 11/9/2020 9:52 AM

3 de landgoederen met hun omgeving mogelijkheden voor rustige recreatie: wandelen en
fietsen handhaven kleinschaligheid: dus ook zuinig zijn op landschapselementen historische
bebouwing De Vecht en directe omgeving Bereikbaar houden of maken Vechtoevers: grens
water/ land is voor recreatie belangrijk kwaliteit lucht en water

10/31/2020 4:47 PM

4 Natuur 10/26/2020 11:25 AM

5 Hier de natuur meer voorrang geven ten opzichte van de landbouw. 10/25/2020 12:33 PM

6 Dorpsaanzicht noord en zuid vergroenen 10/25/2020 12:04 PM

7 Beheer op meer natuurlijke wijze, recreatie aan de randen van de gebieden. 10/25/2020 11:11 AM

8 - creeer mountainbike routes - creeer buitensport parcour vanwege 'corona' om te kunnen
blijven sporten

10/22/2020 3:24 PM

9 Natuur, landbouw en levendige dorpen 10/21/2020 10:39 PM

10 dat het authentieke landschap behouden blijft, dat er goed gekeken wordt of een
nieuwbouwhuis op de desbetreffende plek past en geen afbreuk doet aan het oude
landschap. Geen moderne (witte) woningen, maar onopvallend opgaan in het landschap. Het
platteland wordt te vol en te modern. Verder moet er iets verzonnen worden dat de
plaatselijke jeugd hier kan blijven wonen. Huizen zijn veel te duur, waardoor er alleen maar
60+ westerlingen komen wonen. De oorspronkelijke bevolking verdwijnt steeds meer (door
oa overlijden) en sommige westerlingen hebben moeite met de waarden en normen van het
platteland. Het noaberschap is van grote waarde. Verder zijn buurtbewoners op het
platteland steeds meer afhankelijk van mantelzorgers, om zolang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen. Ombouwen van bijgebouwen tot woningen of vakantiewoningen een
permanente bewoning status geven voor mantelzorgers of jeugd wat betaalbaar is.

10/20/2020 9:39 PM

11 Behoud van de oude landschapselementen, zoals de Oude Vechtsteeg. Het kleinschalige
karakter van het dorp Hoonhorst.

10/20/2020 11:43 AM

12 Iedereen wil wel eens kijken bij de landgoederen; het is belangrijk dat deze toegankelijk zijn
voor inwoners en bezoekers van de Gemeente Dalfsen.

10/19/2020 11:07 AM

13 meer ruimte voor de natuur, stilte, rust, duisternis. Kleinschaligheid, een schone rivier,
hogere grondwaterstanden , handhaving van te hard varende motorboten op de vecht, geen
wegverbredingen, snelheidsbeperkingen op de wegen. omschakeling naar schonere
biologische landbouw.

10/18/2020 7:01 PM

14 Ja 10/16/2020 9:06 PM

15 De groene omgeving 10/16/2020 8:16 AM

16 Het groen 10/16/2020 8:15 AM

17 Historie, rentmeesterschap, rust, wandelen 10/14/2020 1:49 PM

18 Fiets en wandelroutes. Biologisch boeren. 10/13/2020 6:07 PM

19 Behoudt van landschap en gebouwen. Geschiedenis in beeld houden 10/13/2020 5:05 PM

20 Bossen, weilanden, natuur. 10/13/2020 5:04 PM

21 ? 10/13/2020 2:41 PM

22 Dat deze behouden blijven als natuur- en recreatiegebied. Hier mag geen uitbreiding voor
woonbestemming meer op worden vastgelegd.

10/13/2020 2:13 PM

23 Inheemse soorten bevorderen, groen en rust, afgewogen combinatie van natuurbehoud en
recreatie

10/13/2020 11:31 AM

24 Behoud groene omgeving wat toegankelijk is voor wandelaars en fietsers 10/13/2020 11:19 AM

25 Mogelijkheid om rustig te fietsen, ook als je al wat ouder bent. Rust - geen muziek- vind ik
ook belangrijk

10/12/2020 8:56 PM

26 De natuur en ruimte voor natuur en natuur recreatie. 10/12/2020 1:08 PM

27 dat de rust en stilte wordt gewaarborgd en dat Vechterweerd eindelijk zijn pompen isoleert, 10/12/2020 12:24 PM
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zodat het kilometers ver door de aarde dreunen ophoudt en de gemeente Dalfsen in de
toekomst beter toezicht houdt op wat Vitens onderneemt.

28 Natuurlijk landschap, afwisseling van bos, weilanden, boerderijen, landgoederen. 10/12/2020 8:32 AM

29 Huizen bouwen voor starters. Hoog nodig om de huidige bewoners van 20-25 in het dorp te
houden. Anders zijn ze genoodzaakt te verhuizen naar een ander dorp

10/9/2020 7:46 PM

30 biodiversiteit, duurzaamheid historie 10/9/2020 3:19 PM

31 ja 10/8/2020 9:50 AM

32 Het natuurgebied, de zandpaden en bossen. In en om Hoonhorst en Dalfsen. 10/7/2020 1:54 PM

33 Natuur moet behouden blijven 10/7/2020 11:10 AM

34 De rust en natuur. 10/6/2020 10:48 PM

35 Ja, een hoge natuurwaarde geeft rust en ruimte in het hoofd. 10/6/2020 8:34 PM

36 Dat wonen en natuur hand in hand gaan 10/6/2020 6:47 PM

37 rust, ruimte, natuur en saamhorigheid 10/6/2020 4:38 PM

38 In dit gebied liggen volop kansen om natuur en landbouw als een geheel te beschouwen en
daarmee een betere verbinding te maken met de burger.

10/6/2020 4:21 PM

39 ja 10/6/2020 4:01 PM

40 De grote hoeveelheid aan wandelpaden en groen 10/6/2020 2:54 PM

41 Dat hoort bij hoonhorst 10/6/2020 1:18 PM

42 Ja 10/6/2020 11:10 AM

43 Natuur 10/6/2020 10:26 AM

44 Rust, ongerepte landelijkheid. Geen ontwikkeling in bebouwing en beperkte ruimte voor
recreatie.

10/6/2020 10:20 AM

45 De natuur in dit gebied en de wandelmogelijkheden 10/3/2020 7:49 PM

46 Op de eerste én tweede plaats staat het behoud van deze unieke landgoederenzone.
Natuurlijk staan we niet stil en hoeft Hoonhorst niet 'op slot' maar de kernkwaliteit van dit
gebied staat buiten kijf. Het plan om enkele recreatiewoningen langs de Oude Vechtsteeg
toe te staan, mag als dwaling worden beschouwd... Zoiets is écht een no-go. Plan dit liever
op een vab-locatie of tegen de kom van Hoonhorst of in het weefsel van Hessum.

10/1/2020 11:51 PM

47 Groen 10/1/2020 5:47 PM

48 Bos, landschap, veilige fietsroutes, ruimte voor innovatieve initiatieven m.b.t. duurzame
landbouw

10/1/2020 5:15 PM

49 Dat boeren naast burgers kunnen leven. Boeren zijn erg belangrijk voor behoud mooie
omgeving

9/30/2020 10:19 PM


	Omgevingsvisie Dalfsen
	Resultaten Groots platteland
	Resultaten Landelijk Lemelerveld
	Resultaten Lommerrijke landgoederen
	Resultaten Vertier rond de vecht

