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In de vergadering van 28 februari 201
akkoord te gaan met een activiteitenterrein op een gedeelte van het perceel aan de westzijde van het
gemeentehuis in Dalfsen. Binnenkod komt het onderwerp nogmaals aan de orde in een vergadering van
de gemeenteraad. Via deze brief geven wij. de toeristische stimuleringsgroep, onze mening over dit
vraagstuk zodat u dat desgewenst kunt meenemen in uw besluitvorming.
Toeristische stimuleringsgroep, wie wij zijn.
Begin 201 1 is de toeristische klankbordgroep, opgericht in 2004, omgevormd tot de toeristische
stimuleringsgroep. De toeristische stimuleringsgroep, bestaande uit ondernemers en personen die direct
dan wel indirect betrokken zijn bij de vrijetijdssector binnen de gemeente Dalfsen, richt zich op het
stimuleren van recreatie en toerisme in de gemeente Dalfsen in de breedste zin van het woord.
Zo geven wij advies over het concretiseren van de gemeentelijke visie en de verdere on|ikkeling van het
toeristisch imago. Ook organiseren wij thema- en contactavonden voor de vrijetijdssector. Deze avonden
zijn belangrijk om te proeven wat er Ieeft bij de organisaties en ondernemers. Ook ontstaan goede ideeën
die een vervolg krijgen in de vorm van een regionaal project (bijvoorbeeld project Verhalenpunten) of
doordat enthousiaste inwoners van onze gemeente de schouders eronder zetten (bijvoorbeeld Kunst om
Dalfsen).
Activiteitenterrein in Dalfsen
Ten aanzien van de realisatie van een permanent activiteitenterrein onderschrijven wij de mening van de
gemeenteraad dat elk dorp over een dergelijk voorziening zal moeten beschikken. Activiteiten voor jong
tot oud inwoners en toeristen zorgen immers voor levendigheid en sociale samenhang. Tevens
ondersteunen wij de keuze voor een activiteitenterrein naast het gemeentehuis. De locatie sluit in onze
optiek perfect aan op de kern Dalfsen. Met de komst van het Waterfront ontwikkelt Dalfsen zich nog
sterker naar de Vecht. Een activiteitenterrein zal een toegevoegde waarde geven aan het Waterfront en
zorgen voor meer levendigheid in het gebied waardoor meer bezoekers de winkels en horeca in het
Waterfront zullen bezoeken. Daarnaast is de Iocatie naast het gemeentehuis te voet en met de fiets goed
bereikbaar ook voor jeugdige bezoekers. Het treinstation bevindt zich op Ioopafstand en voor het
parkeren van auto's zijn ook voldoende mogelijkheden.
Kortom: de toeristische stimuleringsgroep adviseert uw gemeenteraad te besluiten een
activiteitenterrein te realiseren op een gedeelte van het perceel aan de westz|de van het
gemeentehuis in Dalfsen.
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