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1 Bestuur
Gemeentebelangen is en blijft van mening dat Dalfsen een zelfstandige gemeente dient te blijven.
Immers de financiën, maar ook de processen zijn op orde. Dit blijkt onder meer uit goede scores, die
de gemeente krijgt bij het provinciaal toezicht. Vooral de korte lijnen die er zijn m.b.t. het contact
met onze inwoners, vinden we erg belangrijk. Dat wil niet zeggen dat we tegen samenwerking met
andere instanties buiten de gemeente zijn. Integendeel, daar waar efficiëntie verbeterd kan worden
of financieel voordeel behaald kan worden, zullen we het zeker doen.
Er zijn in de afgelopen raadsperiode veel besluiten genomen en er is veel tot stand gebracht. De
gemeente Dalfsen bruist. Gemeentebelangen wil voortvarend doorgaan op de ingeslagen weg.
Hierbij ontstaan soms knelpunten. Door deze bespreekbaar te maken kunnen we samen naar
oplossingen zoeken.
Inwoners betrekken bij het besturen van de gemeente is voor Gemeentebelangen dan ook erg
belangrijk. Wij staan tenslotte midden in de samenleving. Het burgerpanel kan daarbij een
belangrijke rol spelen. Ook de plaatselijke belangenorganisaties kunnen hieraan een waardevolle
bijdrage leveren.
Burgerparticipatie is een niet meer weg te denken fenomeen in onze gemeenschap. Het moet
duidelijk zijn wat partijen van elkaar mogen verwachten. Tot hoever gaat de participatie en waar
worden uiteindelijk de besluiten genomen?
College
Gemeentebelangen wil constructief blijven samenwerken met de andere politieke partijen in de
nieuwe gemeenteraad. Wij zijn bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen. Voor ons is
het belangrijk dat het College van Burgemeester en Wethouders een breed draagvlak heeft in de
nieuwe gemeenteraad. Het huidige college is laagdrempelig en benaderbaar voor alle inwoners. Dat
willen we graag voortzetten.
Financiën investeren én sparen
De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan verbetering van de inzichtelijkheid van de gemeentelijke
financiën. Hierin zijn grote stappen gemaakt. Er is nog beter inzicht ontstaan in de samenstelling van
de begroting.
Als altijd moet er goed worden nagedacht waar het beschikbare geld aan wordt besteed of
geïnvesteerd. Nut en noodzaak zijn daarbij belangrijke afwegingen. Cofinanciering met provincie of
waterschap kan een win-win situatie creëren. We denken daarbij aan voorbeelden zoals het
Waterfront en het Kroonplein.
Terugkijkend kunnen we stellen dat de gemeente Dalfsen zich op het gebied van de financiën goed
staande heeft gehouden, ook tijdens de recessie. Door de groeiende economie en de hogere
inkomsten van het Rijk, stijgt ook de Rijksbijdrage weer. Een sluitende meerjarenbegroting én een
blijvende jaarrekening met een positief saldo zijn voor Gemeentebelangen het uitgangspunt.
We willen de lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden bij een optimale service en
dienstverlening. Het niveau van voorzieningen hoog houden is voor ons belangrijk. Het zal de
leidraad zijn van onze inspanningen. Gelukkig is Dalfsen voor haar inwoners één van de goedkoopste
gemeenten van ons land en dat willen we zo houden. Gemeentebelangen volgt dit alles nauwlettend
en positief kritisch.
2 Openbare orde en veiligheid
Dalfsen is op dit moment een veilige gemeente. Helaas blijven er incidenten plaats vinden die ons
zorgen baren. Gemeentebelangen wil dat de aanrijdtijden van hulpdiensten binnen de norm blijven
en dat de meldkamer optimaal bereikbaar is.
De gemeente Dalfsen moet een veilige gemeente zijn, waar we veilig kunnen wonen en waar
kinderen zonder gevaar buiten kunnen spelen. Voorkomen van overlast is hierbij van groot belang.
Verkeersregels handhaven en aansturen van veilig eigen gedrag blijft prioriteit, zeker met de
toenemende verkeersintensiteit. Zelf het goede voorbeeld geven is een must.
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3 Beheer openbare ruimte
Dalfsen heeft nationale en internationale prijzen gewonnen voor de openbare ruimte.
De goed onderhouden openbare ruimte (openbaar groen, plantsoenen, wegen, fietspaden en
trottoirs) in de gemeente Dalfsen wordt door onze inwoners zeer gewaardeerd. Voor menigeen is
het zelfs een reden om te gaan wonen in de gemeente Dalfsen. Voor het onderhoud van de
openbare ruimte willen wij ons de komende periode opnieuw sterk maken. Immers een
aangename, goed onderhouden leefomgeving heeft een positieve invloed op mens en gezondheid.
Dalfsen is uitgeroepen tot de groenste kleine stad van Europa. Daar zijn we trots op. Het
natuurschoon, de Vecht, de bossen en de velden in onze hele gemeente kunnen nog beter op de
kaart worden gezet. Dit willen we samen met de andere Vechtdalgemeenten, de provincie en het
Waterschap gaan doen. Toeristen geven drie belangrijke redenen aan om naar Dalfsen te komen:
rust, ruimte en natuur. We willen deze drie kwetsbare kwaliteiten goed bewaken en versterken.
Verkeer en vervoer
De toekomstige werkzaamheden rondom de N340, N348 en de N377 zullen de nodige aandacht
vragen. Hoe wordt de veiligheid van onze inwoners gewaarborgd op het bestaande wegennet?
De inrichting van de parallelwegen, de oversteken die gaan vervallen en het landbouwverkeer dat
steeds grotere afmetingen krijgt leveren veel vragen op die beantwoord moeten worden.
Terecht heeft Gemeentebelangen zorgen uitgesproken over de veiligheid op de parallelwegen van de
N340. Door het afsluiten van een aantal oversteken moet het verkeer, in het bijzonder landbouw
verkeer, langer over deze parallelwegen rijden. Gelet op de steeds grotere tractoren en werktuigen,
ontstaan grote risico’s voor de andere weggebruikers, vooral fietsers zoals schoolgaande jeugd.
Onze kinderen moeten veilig naar de scholen in de regio kunnen fietsen. Veiligheid staat voorop.
Het kruispunt N377 met de Evenboersweg en met de Burgemeester Backxlaan is een grote zorg. De
fietspaden langs de N377 zijn gevaarlijk ingericht. Wij vinden dat de provincie Overijssel moet
investeren in maatregelen, die de veiligheid waarborgen.
Gemeentebelangen is benieuwd naar de uitkomst van het belevingsonderzoek rond het Kroonplein
in Lemelerveld en welke verbeteringen aangedragen worden vanuit de bevolking, waar we mee aan
de slag kunnen.
We vragen aandacht voor het kruispunt bij de Blauwe Bogen Brug als straks de laatste bouwfase van
het Waterfront gereed is en de straten heringericht zijn.
Het huidige openbaar vervoer is met de treinverbinding van de Vechtdallijn aanzienlijk verbeterd.
Het provinciaal beleid is er op gericht om het openbaar vervoer efficiënter te maken.
Gemeentebelangen vindt het belangrijk dat inwoners hierbij worden betrokken.
Onze intentie is en blijft, dat al onze kernen en zoveel mogelijk buitengebied bereikbaar blijven met
openbaar vervoer, auto, (elektrische) fiets en te voet.
Met de herinrichting en verbreding van het fietspad langs de Oude Oever is een grote wens van ons
vervuld. Graag zien we de komende periode dat dit pad doorgetrokken wordt langs de Maneweg.
Via de rotonde op de rondweg bij het kruispunt met de Kampmansweg gaan veel kinderen op de
fiets naar school. Onderzocht moet worden hoe de veiligheid voor de jeugd gewaarborgd kan
worden en welke verbeteringen daarvoor moeten worden aangebracht.
De fiets en vooral de e-bike, zijn steeds belangrijker voor de verbinding met Zwolle en tussen de
kernen. Wij willen dat er onderzocht gaat worden of en hoe een “fietssnelweg” naar Zwolle
gerealiseerd kan worden.
We zijn blij met de invoering van het glasvezelnetwerk in het buitengebied en volgen de vorderingen
op de voet.
Nadrukkelijk neemt Gemeentebelangen stelling tegen de geplande vliegroutes naar Lelystad. Ze
zullen tot gevolg hebben dat vliegtuigen veel te laag over de gemeente Dalfsen heen komen.
De voorgestelde hoogte van 6000 ft (ca. 1800m.), vinden we veel te laag. Dit vormt een bedreiging
niet alleen voor welzijn, volksgezondheid en milieu, maar ook voor de recreatieve- en toeristische
sector. Een herindeling van het luchtruim boven Nederland dient onmiddellijk te worden uitgevoerd.
De hoogte van de vluchten naar Lelystad dienen via de “Constant Descent Approach” te worden
uitgevoerd, in plaats van veel te lang op eenzelfde (te lage) hoogte door het Vechtdal te vliegen.
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4 Economie
Agrarische sector
Deze sector heeft deels een geheel eigen problematiek. We denken dan aan asbest op daken,
prijsvorming van producten, stijgende kosten etc. Tegelijkertijd doen zich ook nieuwe kansen voor.
We zullen mogelijkheden en ideeën om asbestdaken te vervangen door daken met zonnepanelen en
om vrijkomende agrarische bebouwing anders in te richten, zeker positief benaderen.
Ook de combinatie van agrarische activiteiten, recreatie, dagbesteding en toerisme kan voor de
ondernemers nieuwe kansen opleveren, die we indien mogelijk graag willen ondersteunen.
Uitbreiding van agrarische bedrijven en schaalvergroting zullen maatwerk in regelgeving blijven eisen
om de ondernemer en de omwonenden samen de ruimte te gunnen en te geven.
Industrie
Nieuwleusen en Lemelerveld blijven de aangewezen kernen voor industriële bedrijvigheid. Als
gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede infrastructuur en we moeten zorgen dat er
voldoende grond voor bedrijventerreinen aanwezig is. Gemeentebelangen wil dat de ontsluiting van
de bedrijventerreinen goed geregeld wordt en dat er bij de provincie de nodige aandacht voor wordt
gevraagd.
De economie trekt aan en het is dus van belang dat ook Dalfsen hiervan profiteert. Een actief
wervingsbeleid ondersteund door een aantrekkelijk ondernemersklimaat is erg belangrijk.
Ondernemers moeten graag naar Dalfsen willen komen. Indien industriële bedrijven uit woonkernen
vertrekken of stoppen met de activiteiten, dan heeft het onze voorkeur om voor deze locaties een
andere bestemming te vinden en zoveel mogelijk de bedrijven te concentreren op de
bedrijventerreinen.
Goede banden met het bedrijfsleven zijn belangrijk. Als gemeente met het bedrijfsleven praten, in
plaats van over het bedrijfsleven praten, staat voorop.
De Middenstand
Voor de leefbaarheid van de kernen en de lokale economie is een bloeiende middenstand van groot
belang. Wij vinden gratis parkeren in de nabijheid van winkels hiervoor een absolute voorwaarde.
We streven naar compacte winkelgebieden in onze kernen. Daar waar mogelijkheden en zich kansen
voordoen, werken pandeigenaar en gemeente samen aan goede oplossingen. Dit komt de sector als
geheel ten goede. We vragen extra aandacht voor het winkelgebied Nieuwleusen Noord. De ruimte
op de burgemeester Backxlaan is krap voor verkeer. Parkeermogelijkheden zijn beperkt. Samen met
de ondernemers dient het gebied te worden verbeterd. Als naast de kern Lemelerveld behoefte is
aan een zondag openstelling, dan staat Gemeentebelangen daar niet afwijzend tegenover. Met de
plaatselijke ondernemersverenigingen en kerkelijke instanties zou dit dan nader onderzocht moeten
worden. Misschien is een branchegerichte aanpak hierbij wenselijk met respect voor alle
belanghebbenden. Een gedeeltelijke openstelling kan wellicht uitkomst bieden.
Recreatie en toerisme
De economie is gelukkig uit de recessie en dat merkt ook deze sector. Het aantal recreanten en het
aantal dagtoeristen neemt waarneembaar toe. Dit komt ook door de activiteiten die door lokale
initiatieven worden ontwikkeld. Festiviteiten zoals de blauwe bogen dagen, sproeifeest Hoonhorst,
feestweek Lemelerveld, proef Dalfsen, Oranjefeesten in Nieuwleusen en de andere kernen, het
maïsfeest in Ankum enz. trekken veel publiek. Het Waterfront is met o.a. de fontein en het theater
een echte publiekstrekker geworden. Hiervan kan de middenstand de vruchten plukken. Ook de
betere bevaarbaarheid van de Vecht voor de pleziervaart kan hier een belangrijke rol in spelen. Een
grote wens blijft de mogelijkheid tot doorvaren richting de Haandrik, voorbij Hardenberg. Tot op
heden kan men alleen heen en weer varen op de Vecht. Het seizoensgebonden plaatsen van
drijvende steigers aan de overzijde van de Vecht, dient volgens ons nadrukkelijk onderzocht te
worden. De Vecht is ook aantrekkelijk voor de hengelsport. Veel toeristen, ook uit het buitenland,
komen speciaal hiervoor naar het Vechtdal. Lokaal vinden we het belangrijk om samen met het
Waterschap te zorgen voor goede mogelijkheden voor wat betreft de visvijvers en Bellingeweer.

Verkiezingsprogramma Gemeentebelangen 2018-2022

4

5 Onderwijs en vrije tijd
Onderwijs
Voor Gemeentebelangen is goed onderwijs de basis voor een samenleving, waar iedereen tot zijn
recht komt en alle mensen de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Zodat ze volop de kans en
ruimte krijgen zich te ontwikkelen en uit te groeien tot zelfstandige individuen.
Onze kenniseconomie vraagt ook om volwassenen en ouderen die volwaardig participeren en een
leven lang leren. We vragen speciale aandacht voor het onderwijs aan zogeheten statushouders. Het
is belangrijk dat zij snel de taal leren en werkstages volgen.
Een goede samenwerking tussen onderwijs en (jeugd)zorg kan een bijdrage leveren aan het
opgroeien van kinderen en jongeren. Daardoor kunnen ouders gesteund worden bij het opvoeden.
Het is van belang om elk kind zo passend mogelijk onderwijs te bieden.
Gemeente en samenwerkingsverbanden in het onderwijs zijn samen verantwoordelijk voor hulp aan
kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte.
Monitoren en evalueren van het Vroeg- en Voorschoolse Educatiebeleid blijft heel belangrijk. Een zo
groot mogelijke deelname van kinderen moet bevorderd worden.
Bewegen op school vinden we belangrijk. Sporten bevordert de schoolresultaten. Het inrichten van
een sportief schoolplein is hiervan een voorbeeld.
Het behoud en zo mogelijk uitbouwen van voortgezet onderwijs in Nieuwleusen, blijft hoog op de
agenda staan.
We blijven stevig inzetten op het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten om de kans van
jongeren op werk te vergroten. Jongeren zonder startkwalificatie ( voortijdige schoolverlaters)
hebben vaak een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen ROC’s,
werkbedrijven en het bedrijfsleven is voor deze jongeren van belang.
Kunst en cultuur
Dalfsen heeft een rijke schatkamer. Er is ontzettend veel initiatief en ambitie op het gebied van Kunst
en Cultuur. Dit willen we graag verder ondersteunen, stimuleren en faciliteren. Kunst en Cultuur zijn
een verrijking voor de samenleving en behoud van het verleden. Kunst kan een belangrijke impuls
geven aan onze jonge inwoners. We willen hun talenten en creativiteit stimuleren. Daarom moeten
alle kinderen kennis kunnen maken met kunst en cultuur. Het versterkt hun eigen creatieve talenten
en kritisch onderscheidingsvermogen. Volgens Gemeentebelangen onontbeerlijke ‘skills’ in de 21ste
eeuw. Het kunstonderwijs op scholen en het culturele aanbod van culturele instellingen moeten
goed op elkaar aansluiten. Vooral op het gebied van cultuur is het goed dat ook hier verbindingen
met verenigingen worden gelegd en samenwerking wordt gestimuleerd. De inmiddels aangestelde
cultuurcoach doet ook hier prima werk.
De gemeente Dalfsen heeft de laatste jaren meermalen blijk gegeven oog te hebben voor
cultuuruitingen en wij verheugen ons daarover. Wij zijn er tevreden over hoe Dalfsen op dit moment
haar rijke historie koestert en toegankelijk maakt voor publiek. De Schat van Dalfsen heeft hier een
enorme impuls aangegeven. Ondernemende inwoners, bedrijven, culturele instellingen en creatieve
ondernemers zijn allemaal gebaat bij een gemeente, die goede voorwaarden schept. Het Kunst- en
Cultuurweekend in de maand mei biedt veel Dalfsenaren en toeristen de mogelijkheid om kennis te
maken met (plaatselijke) kunstenaars. Wij willen openstaan voor diverse (nieuwe) vormen van
cultuuruitingen, zoals bijvoorbeeld mogelijkheden op de Vecht. De verbinding tussen de instanties
onderling is daarbij van groot belang. Dit kan vooral door de kennis en het netwerk van de
Cultuurmakelaar. Een goede afstemming en jaarplanning zijn gewenst.
Veel vrijwilligers, bij "Ni'jluusn van vrogger” en de Historische Kring Dalfsen met de werkgroepen
Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst, zijn in de hele gemeente actief bezig om de Schatkamer van
Dalfsen te ontwikkelen. Deze grote opdracht kan rekenen op onze steun.
Kunsten Op Straat trekt jaarlijks veel bezoekers en biedt ook Dalfsenaren de mogelijkheid hun
kunsten te vertonen. Deze activiteit kan op onze steun blijven rekenen.
Het in de afgelopen raadsperiode gerealiseerde, nieuwe theater De Stoomfabriek biedt een
gevarieerd programma voor een breed publiek. We onderstrepen de wens van de Stichting om zo
veel mogelijk mensen kennis te laten maken met deze vorm van Cultuur en een podium te bieden
aan artiesten die op een of andere manier binding hebben met Dalfsen en het Vechtdal.
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De muziekverenigingen in onze gemeente spelen een heel belangrijke rol. Zij creëren het
“samenhorigheidsgevoel” tijdens speciale gelegenheden en kunnen van onze steun verzekerd
blijven.
Beeldende kunst is niet weg te denken uit de openbare ruimte. Het gaat niet altijd om nieuwe
kunstwerken. We vragen aandacht voor bestaande kunstwerken, die we (nog) niet terugzien binnen
de gemeente. We denken daarbij aan het gele 3Dklimrek en de Monoliet die bij het oude
gemeentehuis stonden.
Bij de verbeelding van de Schatkamer van Dalfsen is niet persé de artistieke waarde leidend, maar
zeker ook in hoeverre een breed publiek wordt aangesproken door het object.
Evenementen zijn belangrijk voor de gemeente. Evenementen zorgen voor een aantrekkelijke
leefomgeving en een gevoel van saamhorigheid. Het is belangrijk, dat evenementen zelfstandig
bestaan en dat we ruimte bieden aan vernieuwing en ontwikkeling. De gemeente kan positief
ondersteunend zijn in PR en communicatie. Organisaties zijn gebaat bij duidelijkheid en efficiënt
handelen door de gemeente. Met name op het gebied van veiligheid.
Sport
Sporten en bewegen bevorderen onze gezondheid en dragen bij aan een vitale samenleving. In alle
kernen in de gemeente Dalfsen zijn in de laatste jaren sportaccommodaties gerealiseerd.
In Hoonhorst bestaat de wens voor een zogenaamd “hybrideveld”. Hiervoor is een rapport
geschreven door de vereniging en Plaatselijk Belang. We willen de mogelijkheid hiervoor met
voorrang onderzoeken.
Naast het vele plezier, waarmee mensen sport beleven, is sport een vliegwiel voor veiligere buurten,
betere prestaties op school, minder overgewicht, maar ook voor respect en tolerantie. Daarom zien
we graag een verbinding tussen sport, onderwijs, cultuur, eerstelijnsgezondheidszorg, welzijn en de
wijkagent.
Sportverenigingen functioneren ook als sociaal bindmiddel en leveren in brede zin een grote bijdrage
aan het plaatselijke voorzieningenniveau. Veel mensen zijn actief als vrijwilliger van een
sportvereniging. De buurtsportcoaches moeten zichtbaar zijn in de kernen en nuttige verbindingen
maken tussen de verenigingen, organisaties en verschillende doelgroepen, zoals bijvoorbeeld
mensen met een taalachterstand. Leerlingen kunnen door middel van kennismakingslessen tijdens
een gymles zich eenvoudig verbinden met sportverenigingen. De sportraad geeft gevraagd en
ongevraagd adviezen aan de gemeente. Wij stellen die zeer op prijs en waarderen de
maatschappelijke betrokkenheid.
De zwembaden in de kernen zien we als basisvoorzieningen. Zwemmen moet voor iedereen
betaalbaar blijven. Om de exploitatielasten naar beneden te brengen, kijken we nadrukkelijk naar
een besparing op de energielasten en de mogelijkheid van opwekken van eigen duurzame energie.
Gemeentebelangen vindt het de moeite waard om te onderzoeken of het overdekken van het
huidige zwembad in Dalfsen een haalbare kaart is.
Gehandicaptensport mag zich in de breedte verheugen op een toenemende belangstelling. Logisch,
sport en bewegen zijn niet alleen goed voor de gezondheid van gehandicapten, maar kunnen ook
bijdragen leveren aan hun maatschappelijke integratie.
6
Sociaal domein
Gemeentebelangen stelt de inwoners centraal en niet de regels. Toegankelijke informatie en
eenvoudige regels zijn belangrijk. Wij vinden het belangrijk, dat ieder mens mee kan doen in de
samenleving binnen zijn/haar mogelijkheden. Zelfstandig waar mogelijk en met passende hulp waar
nodig.
Door een integrale aanpak beogen we een beleid te voeren, dat er voor zorgt, dat mensen één
aanspreekpunt bij de gemeente hebben voor het hele sociale domein. Onze inwoner en zijn of haar
hulpvraag moeten centraal staan. Hierbij is maatwerk per situatie erg belangrijk. Deze aanpak is
volgens ons uitgangspunt voor het transformatie proces dat nu begonnen is.
Participatieraad
De participatieraad is gegroeid in de beoogde rol. GB hecht veel waarde aan de gevraagde en
ongevraagde adviezen van deze adviesraad. Wij willen er op toezien, dat de raad ook de komende
periode zich verder kan ontwikkelen en de rol optimaal kan invullen.
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Jeugd en Jongeren
Alle kinderen tellen mee is ons motto. Gemeentebelangen vindt het belangrijk, dat alle kinderen
naast goed onderwijs de kans krijgen om te sporten en van een cultureel aanbod kunnen genieten,
passend bij de leeftijd en behoefte. Ook wanneer er binnen het gezin niet voldoende financiële
middelen zijn om dit te bekostigen. Om die reden vinden wij, dat de huidige jeugdsportsubsidie
onaangetast moet blijven bestaan. Gemeentebelangen vindt wel, dat deze subsidie jaarlijks
geïndexeerd moet worden met de inflatiecorrectie en zal zich hiervoor sterk maken. Door een
integrale aanpak bij het minimabeleid kunnen de jongeren toch volwaardig deelnemen aan de
samenleving. Het welzijnswerk speelt een belangrijke rol bij het in beeld krijgen van de jongeren en
hun behoeften. Zij zijn benaderbaar en hebben een goed netwerk binnen de gemeente en
daarbuiten. Voor jongeren met een hulpvraag, achten wij het belangrijk, dat de lijnen tussen het
welzijnswerk en de GGZ kort zijn, zodat passende hulp tijdig kan worden geboden.
Voor jongere kinderen tot 4 jaar wil Gemeentebelangen dat de diensten van de consultatiebureaus in
Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen beschikbaar blijven. Door deze zorg dichtbij de gezinnen te
leveren, kan de preventieve werking gewaarborgd blijven.
Ouderen
De digitalisering neemt toe en steeds meer ouderen vinden hun weg hierin. Gemeentebelangen
vindt het van groot belang, dat zoveel mogelijk mensen wegwijs worden gemaakt op het internet.
Wij steunen dan ook van harte het opzetten van infopleinen in de kernen van onze gemeente. Op
deze manier kunnen de inwoners worden geholpen met hun vragen.
Het mantelzorgbeleid en de inzet van de mantelzorgmakelaar begint zijn vruchten af te werpen. Wij
vinden het belangrijk, dat zoveel mogelijk mantelzorgers in beeld zijn. Wij vragen ook speciaal
aandacht voor de jonge mantelzorgers.
De combinatie wonen & zorg verdient onze speciale aandacht. Zeker nu van ouderen wordt
verwacht, dat zij langer zelfstandig blijven wonen, is het goed om te kijken wat nodig is.
Minima
Beleid kan geen armoede voorkomen, maar de schade wel beperken. Door zo snel mogelijk
begeleiding in te zetten, wanneer er sprake is van schuldenproblematiek, kan de schuldenstress
worden beperkt en van daaruit kan er gewerkt worden aan oplossingen. Gemeentebelangen wil, dat
mensen, zo mogelijk, werken voor hun geld. Aandacht voor goede, begrijpelijke en duidelijke
regelingen is een voorwaarde om armoede aan te pakken. De bekendheid van de regelingen onder
inwoners vinden wij van groot belang. Kinderen mogen nooit de dupe van armoede worden.
Gemeentebelangen heeft zich om deze reden sterk gemaakt voor het ophogen van de
inkomensgrens van 110 naar 120% en wil dit in stand houden.
Gezondheid
Wij ondersteunen het idee, dat door middel van preventieve activiteiten mensen langer gezond
blijven en minder medische zorg nodig hebben. Ook binnen dit gebied geldt, dat wij het belangrijk
vinden, dat mensen de eigen regie en hun zelfstandigheid behouden waar dit mogelijk is.
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Door de transitie in het Sociaal Domein is ook de GGZ ondergebracht bij de gemeente.
Om inwoners met een GGZ-achtergrond goed te kunnen behandelen, is specialistische zorg nodig.
Als Gemeentebelangen zien wij graag, dat aan elk Sociaal Kern Team een GGZ specialist wordt
gekoppeld, zodat signalen in een vroeg stadium kunnen worden opgepakt. Zo willen wij
bewerkstelligen, dat mensen passende hulp krijgen en voorkomen, dat mensen vereenzamen,
dakloos raken of bijvoorbeeld overlast veroorzaken. Het Sociaal Kernteam staat tussen de mensen en
kan als geen ander signalen opvangen en in actie komen.
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Welzijn
Eén welzijnsorganisatie voor alle generaties is volgens ons een positieve ontwikkeling. Wij
ondersteunen dan ook de fusie tussen de drie welzijnsorganisaties, die in de gemeente Dalfsen
werkzaam zijn.
Het platform gehandicapten levert een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de positie van
mensen met een beperking. De adviezen van het platform vormen een onmisbare bijdrage voor de
integratie van de doelgroep in de samenleving.
Persoonsgebonden Budget
In speciale gevallen is het PGB een goed (en soms het enige) middel om de juiste zorg te genereren.
Gemeentebelangen vindt, dat mensen, die met een hulpvraag komen bij de gemeente naast Zorg in
Natura (ZIN) over deze mogelijkheid moeten worden geïnformeerd en zo nodig ondersteund moeten
worden bij het aanvragen. Misbruik van het PGB, door malafide zorgaanbieders, dient stevig
aangepakt te worden.
7
Participatiewet
De invoering van de participatiewet is in Dalfsen goed verlopen. Daar zijn we trots op. Bij de stichting
“Dalfsen Werkt” zijn ongeveer 40 mensen werkzaam. Wij vinden maatwerk voor de deelnemers
belangrijk. WEZO en Larcom zullen ook de komende jaren hierbij een belangrijke rol spelen. De
financiële kaders die de Rijksoverheid hier voor aanreikt, moeten zorgvuldig bewaakt worden.
Maatwerk enerzijds, efficiëntie anderzijds moeten de leidraad zijn. De nota re-integratiebeleid is voor
Gemeentebelangen de goede basis voor het participatie beleid. Niet het automatisch recht hebben
op een uitkering, maar het zoeken naar werk of een zinvolle tijdsbesteding is het uitgangspunt. Deze
omslag in denken is van groot belang ook voor de medewerkers van de gemeente, die de wet
uitvoeren. Wij vragen speciale aandacht voor taalstages, die Statushouders goed kunnen helpen bij
het leren van de taal.
Met de komst van Road2Work naar Dalfsen is een grote stap gezet op het gebied van het
voorbereiden op werk van uitkeringsgerechtigden. De regionale opzet vinden we een sterke formule.
Door de proef “Lemelerveld Werkt” is een prima methode ontstaan op het gebied van preventie.
Hierbij worden mensen, die nog niet in de bijstand zitten al vroegtijdig gesignaleerd en ondersteund
bij het zoeken naar werk. Gemeentebelangen vindt dit een goed initiatief en ondersteunt het
gemeente breed inzetten er van.
8
Milieu en duurzaamheid
Op het gebied van milieubeleid wil Gemeentebelangen in Dalfsen actief zijn. Gemeentebelangen
heeft samen met anderen in het verleden het initiatief genomen. Op het gebied van afval en een
milieubewuste leefstijl, zoals omgekeerd inzamelen, zijn we ondertussen een “gidsgemeente”
geworden. Hierbij moeten overigens bestaande goedwerkende methoden, denk aan inzamelen van
oud papier door verenigingen en stichtingen, oud ijzer acties en dergelijke, in stand worden
gehouden zo lang de verenigingen dit willen uitvoeren.
Duurzaamheid voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder die van de toekomstige
generatie in gevaar te brengen. Deze gedachtegang is onze bron van inspiratie. Daarom willen we
doorgaan met het huidig duurzaamheidbeleid en dit zo mogelijk versnellen. De ontwikkelingen op
het gebied van duurzaamheid en milieu volgen elkaar in hoog tempo op. Het neerzetten van een
heldere visie en het daadkrachtig aanpakken van kansen vindt Gemeentebelangen belangrijk. De
focus moet meer liggen op daadwerkelijke realisatie van vooruitstrevende projecten dan op het
zoveelste onderzoek of adviesrapport. Gewoon aan de slag. Onze voorkeur gaat eerst uit naar zonneenergie. Windenergie is ook mogelijk, echter in een vorm waarbij inwoners kunnen meeprofiteren.
Dit laatste geldt ook voor zogenaamde zonneparken, indien ze goed inpasbaar zijn en op draagvlak in
de buurt kunnen rekenen. Zonne-energie op daken, door Gemeentebelangen al sinds 2006 bepleit, is
inmiddels een groot succes. Gemeentebelangen is voorstander van het vergroenen van
schoolpleinen, we rekenen op medewerking vanuit de gemeente.
Gemeentebelangen pleit voor openbare oplaadpalen voor e-bikes. Deze dienen op groene stroom of
zonne-energie (zogenaamde eco-taps) te werken
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Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Het voeren van een verstandig grondbeleid heeft ons gebracht, waar we nu staan.
De woningmarkt trekt weer behoorlijk aan. Projectontwikkelaars en lokale aannemers zien meer
mogelijkheden om te investeren en oude panden worden omgevormd naar mooie appartementen,
die weer snel verkocht zijn. Het Beatrixgebouw is hier een mooi voorbeeld van. Voor de locatie “Het
Kleine Veer” staat hetzelfde te gebeuren. Er staan meer projecten op stapel of ze zijn al in aanbouw,
zoals de locatie Jansen in Lemelerveld en de Pniël locatie in Dalfsen. We verwachten, dat ook de
beschikbare gronden en inbreidingslocaties in alle kernen, in de komende jaren volledig tot
uitvoering zullen komen.
Het Waterfront gaat zijn laatste bouwfase in. Als die gereed is, moet de nodige aandacht worden
gegeven aan de inrichting van het openbare gedeelte. De cichoreifabriek heeft een prachtige
bestemming gekregen en is met theater en horeca een waardevolle aanwinst. De aansluiting tussen
het centrum en het Waterfront vraagt onze speciale aandacht om het dorp een unieke uitstraling te
geven, waar we nog lang van kunnen genieten.
De Centrumvisie dorp Dalfsen is vastgesteld. Voor de uitvoering wordt een notitie opgesteld.
Gemeentebelangen wil dat in elk geval de wateroverlast in de Prinsenstraat wordt opgelost. Ook zijn
er diverse straten die een “upgrade” nodig hebben.
We stellen voor om de looproute van - en naar het station, te voorzien van tegels die een themapad
vormen.
Het bouwen van de Spil en de inrichting van het middengebied zullen Nieuwleusen een ander beeld
en een andere beleving brengen. Deze veranderingen zullen zeker invloed hebben op de invulling van
het winkelbestand en op de vraag naar nieuwbouw van woningen.
We zullen betrokken blijven, de plannen goed volgen en waar mogelijk onze bijdrage leveren voor
een goede of nog betere invulling.
Al met al timmert Dalfsen flink aan de weg en daar zijn we trots op.
Woningbouw
De woningbouw in onze gemeente is na een terugval in de afgelopen periode, volop in beweging. Het
is belangrijk om in alle kernen het evenwicht te behouden in vraag en aanbod van nieuwe en
bestaande woningbouw. Gemeentebelangen streeft er naar om voor iedere doelgroep voldoende
huisvesting te creëren, zowel in het sociale-, midden- en hogere huursegment, als in het sociale- en
vrije sector koopsegment. Levensloopbestendige woningen mogen hierbij niet ontbreken.
Gemeentebelangen is voorstander van vraaggericht bouwen. Aandacht voor voldoende woningen is
belangrijk, maar ook de zorg voor duurzaam en veilig wonen is een speerpunt.
De ingeslagen weg om gasloze en duurzame woningen te bouwen, willen we voortzetten. We willen
maatregelen treffen om eigenaren van bestaande woningen te stimuleren, hun woningen
energiezuinig en toekomstbestendig te maken.
Wij vinden, dat er bij verbouwing / uitbreiding volop aandacht moet blijven voor betaalbaarheid en
kwalitatieve uitstraling, zodat er ook in de toekomst vraag blijft naar deze woningen.
Wonen in de gemeente Dalfsen is een genoegen en dat willen we graag zo houden.

Tot slot
De raadsleden en wethouders van Gemeentebelangen zetten zich dagelijks met veel enthousiasme in
voor het continue verbeteren van de leef-, werk- en woonomstandigheden in de hele gemeente
Dalfsen.
De komende periode blijven we ons -voor én met onze inwoners inzetten met betrekking tot de
gestelde doelen en willen we graag voortvarend doorgaan op de ingeslagen weg!
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