
Voorjaar 
 
5 maart, een prachtige dag. Vanuit mijn werkkamer in ons gemeentehuis kijk ik uit over het 
nieuw aangelegde landschapspark en het daarin gelegen nieuwe evenemententerrein welke 
bezig is haar grauwe deken te verruilen voor een fris groene uitstraling. Nu de zon schijnt lopen 
al vroeg, veel mensen door dit gebied te genieten van deze mooie dag. Daarnaast is de sloop 
van ons oude gemeentehuis afgerond en is men druk bezig om nieuwe riolering aan te leggen 
voor de toekomstige bebouwing van het Waterfront, welke binnenkort van start gaat. Dus veel 
bedrijvigheid in Dalfsen.  
Een langgekoesterde wens in Nieuwleusen gaat in vervulling. Daar is men voortvarend aan de 
slag met het bouwrijp maken van de uitbreiding van industriegebied De Grift 3. Het gebied wordt 
klaargemaakt voor nieuwe bedrijven. 
In Lemelerveld is men druk bezig om de nieuwe woonwijk De Nieuwelanden 2 bouwrijp te 
maken. Hiermee is de beschikbare bouwgrond voor de komende jaren gewaarborgd.  
In Hoonhorst en Oudleusen gaat de schop de grond in, in beide plaatsen wordt dit komend jaar 
volop gebouwd, met name jonge mensen gaan zich hier letterlijk en figuurlijk nestelen.  
Kortom er gebeurt dit voorjaar heel veel binnen onze gemeentegrenzen.  
We  weten echter ook dat bij veel mensen zorgen zijn in deze huidige tijd doordat zij hun baan 
verloren hebben en er momenteel geen zicht is dat de werkgelegenheid op korte termijn  
aantrekt. Ondernemers zijn bezig de bakens te verzetten voor zover ze dit al niet hebben 
gedaan om werkgelegenheid te behouden of uit te breiden.  
Vorige week hebben we tijdens de Damitobeurs en de verkiezing van de crinnovatiefste 
ondernemer  (meest creatieve en innovatieve ondernemer) kunnen zien wat onze ondernemers 
momenteel in huis hebben. Dan ervaar je dat wij bijzondere bedrijven binnen de 
gemeentegrenzen hebben waar we best trots op mogen zijn.  
Hoe de nabije toekomst er uit gaat zien is moeilijk te voorspellen, wij als college en 
Gemeenteraad blijven voor u aan het werk om met minder middelen onze gemeente leefbaar 
en vitaal te houden. 
Het enige wat zeker is dat het ieder jaar weer voorjaar wordt. 
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