Bijlage 2. Inventarisatie bestaande voorzieningen in de kernen
Reikwijdte begrip ‘voorziening’
Voorzieningen die fysiek aanwezig zijn per kern, die toegankelijk zijn voor inwoners van de gemeente
Dalfsen en die structureel bijdragen aan de leefbaarheid van een kern.
Fysiek aanwezig:
a) voorzieningen die over een ruimte in de kern beschikken (of direct aansluitend op de kern): de
voorziening beschikt over een eigen pand/gebouw, huurt een gebouw of huurt op vaste tijden een
ruimte of maakt op vaste tijden gebruik van een ruimte.
b) voorzieningen met ruimtebeslag in de fysieke leefomgeving (in kern of direct aansluitend op de
kern), niet zijnde een gebouw
Toegankelijk: open toegankelijk of toegankelijk na aanmelding (al dan niet tegen betaling),
lidmaatschap
Uitgangspunten te inventariseren voorzieningen
Wel inventariseren
Doelgroep: inwoner (mogelijkerwijs ook benut
door bezoeker)
Publieke voorzieningen, dan wel voorzieningen
met matig commercieel karakter/gemeentelijk
bijdrage

Niet inventariseren
Leefbaarheid/gastvrijheid sec voor bezoeker
Bijv. geen verblijfsaccommodaties
Geen commerciële voorzieningen (met sterk
verdienmodel), met uitzondering van winkels
voor dagelijkse levensmiddelen.

Vaste voorzieningen of activiteiten met
terugkerende aanwezigheid
Bijv. weekmarkt

Tijdelijke voorzieningen
Bijv. geen standplaatsen

Geïndiceerde zorg  2e lijns zorg
Bijv. geen psychotherapeuten, zorgboerderijen,
woonzorgcentra
Belangenorganisaties
Bijv. geen ouderenbond/ vrouwenvereniging
Hinderthema’s: geluid/geur/luchtkwaliteit/externe
veiligheid
Bijv. geen brandpunten, brandweer of wadi’s
Monumenten/gebouwen
Bijv. geen gemeentelijke monumenten
Inventarisatie geeft zicht op beschikbaarheid/aanwezigheid van voorzieningen.
Inventarisatie bevat geen informatie over staat van een voorziening, dan wel exploitatie/financiële
uitgangspunten
Voorzieningen naar categorieën (niet uitputtend)
Algemene maatschappelijke voorzieningen
 Kinderopvangvoorzieningen
 Basisscholen
 Voortgezet onderwijs
 Bibliotheek
 Sport
 Culturele verenigingen
 Jongerencentra
 Welzijnsvoorzieningen
 Servicepunten/gemeentelijk loket
1e lijnszorg/laagdrempelige voorzieningen
 Fysiotherapie
 (spreekuur) Consultatiebureau
 Maatschappelijk werk
 Huisartsen
 Tandartsen

Verkeer en vervoer
 Openbaar vervoer/abri’s
 Doelgroepenvervoer
 Vrijwillig vervoer.
 Treinstation
 Regiotaxi
 Buurtbus
 Fietsenstallingen
 Parkeergelegenheden
Schone, veilige en gezonde omgeving
 AED’s
 Apotheek
 Hondentoiletten
 Losloopterreinen en uitlaatstroken
Milieu en duurzaamheid
 Afvalbakken
 Ondergrondse containers (omgekeerd inzamelen)
 Oplaadpunten voor elektrische auto’s
Speelruimte
 Speelvoorzieningen voor kinderen (0-18 jaar): formele speelruimte (o.a. speeltuintjes)
 Speelvoorzieningen voor kinderen (0-18 jaar): informele speelruimte (o.a. speelvelden)
Voorzieningen recreatie en toerisme
 Vrijliggende/utilitaire fietspaden
 Recreatieve paden (waar dit het geval in de kernen): fietsen/wandelen
 TOP
 Parken
 Rustpunten
 Kinderboerderij
 Schuilhutten
 Musea
 Passentenhaven
 Evenemententerreinen
 Kunst
 Sportterreinen: sportvelden en sporthal
 Zwembaden
Overig
 Begraafplaatsen
 Brievenbussen
 Pinautomaten
 Servicepunten
 Jongerenontmoetingsplek
 Straatmeubilair
 Winkels voor dagelijkse levensmiddelen


Overweging: digitalisering (bijv. glasvezel)

