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Van de voorzitter, Hans de Boer 
In deze najaarsnieuwsbrief treft u als lid van Gemeentebelangen nieuws aan van de fractie en van het bestuur. Sinds 
de ledenvergadering in april van dit jaar is met het aantreden van Jolande Onderdijk- Schroten het bestuur weer op 
een aanvaardbare sterkte. Wel blijft de wens aanwezig om het bestuur uit te breiden tot 7 personen en om 
geografisch goed geïnformeerd te zijn, door bij voorkeur kandidaten uit Nieuwleusen en Lemelerveld. Een oproep 
aan alle leden om ons daarbij te helpen. Neem daarvoor contact op met de voorzitter Hans de Boer, tel: 0529  
431385 het  mag ook via de mail hansdeboer38@planet.nl of met een van onze andere bestuursleden. 
 Het bestuur kwam een aantal malen bijeen waarbij ook aanwezig de voorzitter ( of vervanger) van onze fractie 
Gemeentebelangen. Naast uiteraard de activiteiten van onze fractie wordt er ook alweer aandacht geschonken aan 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. In de eerstvolgend jaarvergadering, in april, zullen wij u 
daarover nader informeren. 
 

Van Jolande Onderdijk-Schroten, bestuurslid  
Sinds april ben ik een nieuw bestuurslid van Gemeentebelangen. Daarom is het tijd voor een kleine kennismaking 
met mij. Mijn naam is Jolande Onderdijk-Schroten. 38 jaar geleden geboren en getogen in Dalfsen, nu wonende met 
mijn man; Martie Onderdijk en onze twee jongens Roy en Mark in het mooie Ankum. Samen hebben we een 
plantenkwekerij en kweken we eenjarig zaai- en stekperkgoed zoals geraniums, fuchsia’s, begonia’s, violen enz. Ik 
houd van eerlijke en oprechte politiek. De laatste jaren heb ik veel contact gehad met de gemeentelijke en de 
provinciale politiek in verband met de N340. Bij de raadsleden van de gemeente Dalfsen heb ik toentertijd aandacht 
gevraagd en kritische opmerkingen gemaakt hierover. Van alle Dalfser politieke partijen, was Gemeentebelangen de 
enige die reageerde en in gesprek met me gingen.  Teleurstellend dat maar één partij reageerde, maar dit geeft ook 
gelijk het verschil weer tussen Gemeentebelangen en de overige politieke partijen. Gemeentebelangen is oprecht 
geïnteresseerd in wat de mensen bezig houdt en wat het beste is voor de gemeente Dalfsen. Dit zie je ook duidelijk 
terug in onze raadsleden en wethouder Agricola, ze praten met mensen over wat hen bezig houdt.  
Mijn jongens zijn 11 en 12 jaar en dan krijg je ook altijd leuke discussies. Ik probeer ze dan vanuit een ander 
standpunt te laten kijken met als voorbeeld een kopje koffie. 
 
Twee mensen zitten tegenover elkaar met een kopje koffie tussen hen in. Als je ze de vraag stelt: Aan welke kant zit 
het oortje van het kopje? Dan zal de ene links zeggen en de andere rechts. Als ze bereid zijn om op de stoel van de 
andere te gaan zitten, zullen ze zien dat ze allebei gelijk hebben. Het gaat er dus om of je bereid bent iets verder te 
kijken dan je eigen situatie. 
Gemeentebelangen kijkt verder, kijkt naar het algemeen belang. Ze zijn gewoon betrokken! 
 
Ik ben dan ook blij dat ik als nieuw bestuurslid misschien een kleine bijdrage kan leveren aan een betere gemeente 
Dalfsen. De volgende ledenvergadering zal bij ons op het bedrijf zijn.  
Zullen we dan samen een kopje koffie drinken? Want het is belangrijk dat u als lid ons vertelt hoe u dingen ziet. 
Want we moeten het oortje van het kopje van alle kanten kunnen bekijken en dat kan alleen met u! 

 
Van de penningmeester, Piet Minnema 

Goed communiceren leidt tot resultaat 
De eerste helft van de periode 2010-2014 in de gemeentepolitiek heeft voor ons als Gemeentebelangen opnieuw 
duidelijk aangetoond dat goed met elkaar communiceren zeer belangrijk is. Elkaar snel begrijpen op een wijze, 
waarbij eenvoud een sleutelwoord is in deze dagelijks wijzigende, voortsnellende maatschappij. Na een kleine 
gewenperiode en op elkaar afstemmen kan gesteld worden dat de fractie o.l.v. Jos Ramaker  “lekker draait”. Samen 
met onze wethouder Klaas Argicola loopt de afstemming prima. In het algemeen kunnen we stellen dat  “het team”  
Gemeentebelangen zich prima manifesteert, overal aanwezig is en zeer betrokken is. Uiteraard zal dit ook zijn 
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weerslag hebben op onze leden, resp. kiezers en belooft alle goeds voor de nabije toekomst. De 
gemeenteraadverkiezingen in maart 2014 komen echter ras naderbij. Vandaar dat bestuur en fractie zich nu al 
buigen over de verkiezingscampagne en die kan alleen goed slagen als wij ons SAMEN voor ons aller belang inzetten. 
Wij hebben dat bewezen in de afgelopen verkiezingscampagne waarin wij met “geringe” geldmiddelen” maar met 
groot enthousiasme en inzet een geweldig resultaat hebben bereikt. Het kan echter altijd beter. Daarom vragen wij 
u, maak ook uw buurman, kennis of familie lid van onze partij en/of help bij de verkiezingscampagne 2014. SAMEN 
kunnen wij de …….. worden; goed communiceren, eenvoud en elkaar goed begrijpen zijn in deze de sleutelwoorden. 
De fractie en het bestuur treden graag met u in overleg. 
In de gemeente DALFSEN zijn wij de enige ONAFHANKELIJKE partij. 
Kloppen uw adresgegevens nog? Geef wijzigingen door aan de Ledenadministratie  p.minnema@home.nl 

 

 
Van de wethouder, Klaas Agricola 
Wat gaat de tijd snel! Nog anderhalf jaar en we gaan met z’n allen weer naar de stembus. Ik hoop dat u positief 
gestemd bent over het beleid van dit college, waar ik namens Gemeentebelangen zitting in mag hebben. Mijn 
doelstelling is om het gedachtegoed van Gemeentebelangen zo goed mogelijk, in het te voeren beleid, tot zijn recht 
te laten komen. Ik kan u zeggen dat hierbij het goede contact dat ik met de fractie onderhoud voor mij erg belangrijk 
is. 
 
De afgelopen twee en half jaar hebben wij als college en Raad in goede collegiale samenwerking onze gemeente 
positief op de kaart weten te zetten. We hebben meerdere malen verschillende Gedeputeerden maar ook Tweede 
kamer leden op bezoek gehad die benieuwd waren hoe wij het samen doen binnen onze gemeentegrenzen. 
Voorbeelden zijn o.a. het nieuwe Kulturhus in Oudleusen, Duurzaam Hoonhorst, Synergie Nieuwleusen, de 
duurzame nieuwe wijk Nieuwe landen 2 in Lemelerveld, een wijk met grote ambitie en niet te vergeten de 
onderlinge saamhorigheid binnen dit dorp. Ook de projecten van ”Symfonie aan de Vecht”, waarmee het dorp 
Dalfsen een recreatieve impuls krijgt, zijn een aanwinst. 
Daarnaast zijn de vele projecten binnen onze gemeente ook een inspiratie bron voor andere organisaties. 
Motiveren, stimuleren en faciliteren zijn onze belangrijkste kernwoorden. Mensen zelf de ruimte geven om ideeën 
en zaken op te pakken is erg belangrijk en je ziet dat er prachtige initiatieven tot stand komen, maar wat nog 
belangrijker is, ze zijn blijvend en van onschatbare waarde voor de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen en ons 
platteland. 
 
Ook onze middenstand en ondernemers bezitten de nodige veerkracht, innovatie en creativiteit om hun hoofd 
boven water te houden in deze moeilijke tijd, zij verdienen respect en waardering, want zij zijn verantwoordelijk 
voor een groot deel van de werkgelegenheid in onze gemeente. Ook hier proberen wij als college ons steentje aan 
bij te dragen want werkgelegenheid is de kurk van onze samenleving. 
 
Doelstelling van het college is, blijvend werken aan een financieel gezonde, maar bovenal mooie gemeente Dalfsen 
waar het goed werken, wonen en recreëren is. Ik hoop dat u ons daarbij kritisch volgt.  

 

 
Van Hans Ellenbroek, fractielid 
Op het moment dat ik dit stukje schrijf ben ik bezig met de voorbereidingen van de behandeling van de begroting 
2013/2016 en de najaarsnota. 
Een dossier dat na 2,5 jaar raadslid zijn toch iets makkelijker te begrijpen is dan de eerste keer. 
De boekhouding van een bedrijf ziet er toch wel heel anders uit. 
Maar het is niet alleen de ervaring die ik heb opgedaan in de afgelopen jaren, de stukken worden ook beter leesbaar 
en begrijpelijker. We hebben als Gemeentebelangen erg ingezet op een betere “Planning en Control”, zodat we onze 
controlerende taak nog beter kunnen uitvoeren.  
Als rechtgeaarde Lemelervelder ben ik natuurlijk erg ingenomen met het feit dat de reconstructie van het Kroonplein 
in Lemelerveld raadsbreed is aangenomen. 
De komende tijd zal ik in mijn portefeuille veel te maken krijgen met de wet Werken naar Vermogen, de 
overheveling van delen van AWBZ naar de WMO en de decentralisatie van de jeugdzorg. Door de val van het kabinet 
zijn al deze dossiers geparkeerd, maar de verwachting is dat het volgende kabinet hier zeker mee verder gaat. Er 
komt dus nog veel op ons af de komende tijd en al deze decentralisaties zullen in de toekomst ook een groot deel 
van de gemeentelijke begroting gaan uitmaken. Wat onze fractie betreft, de onderlinge verhoudingen zijn goed. 
Naast de serieuze zaken zijn we goed in staat om op zijn tijd te relativeren. 
 



Van de fractievoorzitter, Jos Ramaker 
We hebben de begrotingsvergadering weer achter de rug! Deze was verdeeld over twee avonden. De 
eerste was op maandag 29 oktober voor het voorlezen van de reactie op de begroting richting het College 
van B&W. De tweede avond, op donderdag 1 november, was de besluitvormende fase om de begroting en 
ook de najaarsnota vast te stellen. Het is altijd een hele drukte om de reactie op deze begroting in elkaar te 
vlechten maar dankzij onze fractiesecretaris Inge is het weer gelukt om het netjes in te leveren. Vanaf deze 
plaats een compliment aan Inge voor het resultaat. De moties en amendementen waren ook al gemaakt  
maar het college heeft onze voorstellen overgenomen, dus indienen was niet meer nodig. Dat betrof met 
name: het onderzoeken of er een sociale duurzaamheidlening voor glasvezel in het buitengebied 
beschikbaar gesteld kan worden, het voorstel om een liquiditeitsplanning te hanteren en het minder 
reserveren voor aankoop van gronden. U kunt onze reactie nalezen en vinden op onze website. Ik wens u 
veel leesplezier en hoop dat u zich er in kunt vinden. 
 

Van Inge Snijder- Haarman, fractielid, -secretaris 

Heeft u onze vernieuwde website al eens bekeken?  www.gemeentebelangendalfsen.nl  
De website wordt zo actueel mogelijk gehouden d.m.v. verslagen van de raadsvergaderingen en de columns 
van onze wethouder.  Op die manier kunt u ons dus volgen. 
 

Maar…  door ons te volgen via twitter, @gbdalfsen.nl, bent u nog sneller op de hoogte van alles waar we 
mee bezig zijn of wat er behandeld wordt in de raadscommissie of raadsvergadering. Meestal voegen we 
ook een fotootje toe. De laatste 4 tweets van Gemeentebelangen worden tevens getoond op de website.  
Het is dus niet beslist noodzakelijk om zelf twitter te hebben of zelf te twitteren. 
Wethouder Klaas Agricola is te volgen via @klaasagricola.nl 
 
Wist u trouwens dat twitteren, letterlijk kwetteren betekent? Vandaar dat het logo van twitter een 
vogeltje is.   
Zoals u weet hebben politici altijd wel wat te “kwetteren”, hieronder als voorbeeld de meest actuele 
tweets van Gemeentebelangen. 

 

21u Gemeentebelangen Dal  @GBDalfsen 
Kanteling vd WMO in raadscom. #Dalfsen Van recht hebben op!  naar nodig hebben naast hulp v eigen 

omgeving #vanaanbodgerichtnaarvraaggericht 

 

7 november Gemeentebelangen Dal  @GBDalfsen 

Weth @klaasagricola bedrijvencontactavond #Dalfsen  "Ondernemers mogen minder bescheiden zijn. 

Motoren lokale economie" pic.twitter.com/7hvfDER7 

 

5 november Jos Ramaker  @JosRamaker 

Volop publieke belangstelling op de tribune in Raadszaal Gemeente #Dalfsen voor de tussenrapportage 

van de Trefkoele! pic.twitter.com/f3Z9Teua 

 Geretweet door Gemeentebelangen Dal 

 

 30 oktober deStentor_Vechtdal  @ds_Vechtdal 

'Flinterdunne marge' spekt discussie: DALFSEN - De terughoudende wijze van begroten die burgemeester 

en wethoude... http://bit.ly/Rps60P  

 Geretweet door Gemeentebelangen Dal 

 

29 oktober Gemeentebelangen Dal  @GBDalfsen 

Wethouder gaat n.a.v. vraag van GB onderzoeken of t mogelijk is n sociale duurzaamheidlening 
beschikbaar te stellen #glasvezel #buitengebied 
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