
Afstemming met duurzame dorpen over 
beleidsplan 
 

Mail van gemeente Dalfsen aan Duurzame dorpen – februari 2017 

 
----Origineel Bericht---- 
Van : t.mosterman@dalfsen.nl 
Datum : 23/02/2017 15:58 
Aan : brakk029@planet.nl, info@thogenkamp.nl, h.luning@hccnet.nl, 
thomas_klomp79@hotmail.com, l.broere@gmail.com, michel@koenadvies.nl, 
jan.bijker@boost4b.nl, levina@planet.nl, gerard@brakkee.com, lars@vandervegt-oba.nl, 
antje@duurzaamhoonhorst.nl, ghulsman@hulsmaninstallaties.nl, swinggard@zonnet.nl  
Cc : i.vanoenen@dalfsen.nl, m.borkent@dalfsen.nl 
Onderwerp : vier concept plannen Meer Lokale Kracht 

Dag allemaal,  
Bijgevoegd de vier concept-plannen onder het hoofddoel Meer Lokale Kracht.  
Vers van de pers. Ze zijn intern nog niet beoordeeld door het college en financiën.  
Graag jullie reactie op deze stukken voor volgende week woensdag.  
Dat kan digitaal, telefonisch of a.s. dinsdagavond.  
   
Alle reacties verzamelen wij en proberen dit zo goed mogelijk te verwerken in het definitieve 
beleidsplan. Let op: op basis van het beleidsplan wordt een uitvoeringsplan uitgewerkt.  
In het uitvoeringsplan is meer ruimte voor details.  
   
Graag hoor ik van jullie of een overleg dinsdagavond gewenst is.  
Ondertussen zijn wij ook druk met de uitwerking van de negen andere concept-plannen.  
Deze plannen zijn meer gericht op de gemeentelijke organisatie.  
Laat maar weten als je hier ook interesse in hebt.  
   
Met vriendelijke groet,  
Irene, Marco en Thijs 06-14578077  
 
 
Vervolg: gepland overleg 28 februari 
Namens Groen gebogen en Duurzaam Hoonhorst had een drietal vrijwilligers zich opgegeven 
voor dit overleg. 
Na afstemming met hen is besloten dat overleg op zo’n magere basis onvoldoende zinvol was. 
Het is vervolgens omgezet in afstemming via mail.  
Toen reacties uitbleven, is ambtelijk getracht iedere vrijwilligersgroep telefonisch of 
persoonlijk te benaderen voor een reactie. Tijdens deze gesprekken is ook een toelichting 
gegeven op de overige plannen. 
Hieronder een samenvatting van deze gesprekken.  

Reacties 
 
Leefbaar Lemelerveld (telefonisch) 
De plannen waren globaal gelezen. 
Na een korte uitleg werd positief gereageerd. 
Enkele suggesties en praktische tips zijn gedeeld. 
In het beleidsplan en uitvoeringsplan wordt hier rekening mee gehouden. 
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Duurzaam Hoonhorst (email) 
De reactie was kritisch, ondanks begrip voor het proces. 
Met name over de integraliteit, communicatie en samenwerking en de ruimte die de dorpen 
krijgen van de gemeente. Men vond het jammer dat zo weinig tijd en gelegenheid beschikbaar 
was om de kadernota en beleidsnota meer gezamenlijk in te vullen. Dit had het draagvlak 
kunnen versterken. 
Diverse aandachtspunten zijn gedeeld. In het beleidsplan en uitvoeringsplan wordt hier 
rekening mee gehouden.  
 
Nieuwleusen Synergie (gesprek) 
De plannen waren globaal gelezen. 
Telefonisch is het niet gelukt om op tijd contact te krijgen. 
Later zijn tijdens een ganggesprek de plannen kort toegelicht. 
De reactie was positief. 
Ze willen graag aan de slag. 
 
Groen Gebogen (telefonisch) 
De plannen zijn uitgebreid telefonisch besproken. 
In de basis zijn de plannen goed en komen ze overeen met de wensen van de Duurzame 
Dorpen. 
Ze hadden een meer gezamenlijke uitwerking van de kaders en het beleid verwacht. Hierdoor 
wordt meer draagvlak en integraliteit gecreëerd.  Nu ervaren ze teveel een top-down 
benadering, ondanks het proces met de werkconferenties. Het uitvoeringsplan vormt een 
mooie gelegenheid om meer gezamenlijk op te trekken en aan de slag te gaan. 
 
Duurzaam Oudleusen (gesprek) 
In zijn algemeenheid zijn ze positief over de samenwerking en de ondersteuning. Momenteel 
is een HBO-afstudeerder namens de gemeente actief bij deze groep vrijwilligers. Hij heeft 
diverse gesprekken gevoerd, maakt met hen een plan voor energieneutraal en experimenteert 
met hoe een gemeente het faciliteren van een duurzaam dorp kan invullen. Duurzaam 
Oudleusen is hier enthousiast en voortvarend mee bezig en als jonge groep wat minder in de 
gelegenheid om het algemene duurzaamheidsbeleid te beoordelen.  
 
  


