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Bijlage, open antwoorden

Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Dalfsen dan zie ik iemand die…

- een praktische man of vrouw, die middenin de gemeente staat en zichtbaar is

- die luistert naar wat er speelt (zowel in de gemeente als daarbuiten)

- die oplossingen zoekt waar mogelijk, maar het niet schuwt om hardere maatregelen te nemen indien nodig

- die goed overweg kan met het bedrijfsleven, maar ook bekwaam is in het politieke veld

- die niet alleen kijkt naar het economisch gewin, maar vooral ook de vraagt blijft stellen: willen we dit wel, hebben we dit wel nodig 

(maatschappelijk en sociaal betrokken)

(type) Agricola

. . . ook sportief is.  Die bij voorkeur fan is van PEC Zwolle of anders van Ajax. 

En die niet steeds een column hoeft te schrijven in het plaatselijke krantje, want het is verspilde tijd om steeds een min of meer 

onzinnig verhaaltje te moeten schrijven. Dus alleen als hij/zij echt iets te zeggen heeft een column.

Bij voorkeur in Oud- of Nieuwleusen gaat wonen, zodat het niet altijd Dalfsen is.

.... zich gemakkelijk beweegt in onze plaatselijke samenleving, maar eveneens in (politiek) bestuurlijke kringen ingang en invloed kan 

krijgen, die dus ook in Den Haag bijvoorbeeld geen doetje is

.... de belangen en de ontwikkelingsmogelijkheden van gemeente en regio duidelijk ziet en zich daar volop voor wil inzetten

.... de aard van de gemeenschap respecteert en die staat voor behoud en versterking van de natuurlijke kwaliteiten van de gemeente 

.... niet schuwt om kwalijke uitwassen in de gemeente met krachtige en effectieve maatregelen te bestrijden

.... het bedrijfsleven ondersteunt en daarbij de belangen van burgers niet schaadt

...oog heeft voor de details en tegelijk de grote lijnen in de gaten houdt.

...zich niet alleen focust op het dorp Dalfsen, maar ook aandacht heeft voor de omliggende dorpen binnen de gemeente.

Aan een vrouw leeftijd 35-45 jaar, met bestuurlijke ervaring, enthousiast, de ambtenaren durft aan te sturen en zaken daadkrachtig 

durft aan te pakken. Enige  brutaliteit of ongehoorzaamheid is gewenst, er mogen best eens  buiten de regels zaken worden geregeld, 

als het maar in alle openheid gebeurd. Niet dat benauwde.

Aandacht heeft voor problemen in de kernen en waar nodig handhaven op treedt of op laat treden. Met name m.b.t. verkeerssituaties.

aanwezig, betrokken, belangstellend, benaderbaar voor iedereen.

actie onderneemt wanneer "het westen" beslist dat vliegtuigen wel laag over zijn gemeente kunnen vliegen. Terwijl er een alternatief 

beschikbaar is, zoals een herindeling van het luchtruim.

Af en toe op belangrijke momenten zich laat zien en door de week op kantoor de bestuurder is

Affiniteit heeft met plattelandsgemeenten in het algemeen en Dalfsen in het bijzonder.

Openstaat voor allerlei stromingen in de dorpsgemeenschap.

In staat is samen met de gemeenteraad een uitdagende toekomstvisie te ontwikkelen en deze vorm te geven.

Primair beleid wil voeren dat het woon- en leefklimaat in Dalfsen ten goede komt.

Kortom, een burgemeester met een luisterend oor, die dicht bij de burgers staat en van Dalfsen een bruisende gemeente weet te 

maken, ook op zondag!

Als ik de vragen beantwoord, merk ik pas hoe lastig het is om zo’n profielschets te maken en hoe tegengesteld de verwachtingen en 

belangen kunnen zijn.

Ik ga voor een betrouwbaar, stevig persoon,  die anderen respecteert en zaken in goede banen weet te leiden.

Iemand die zich profileert als een burgermoeder of -vader. Een vrouw heeft mijn voorkeur.

Als u de kenmerken van de huidige burgemeester hanteert komt u vast een heel eind . representatief , daadkrachtig , boven de 

partijen , toegankelijk, realistisch , betrokken, nuchter ,  oprecht en eerlijk.

Als voorzitter van het college van B. en W.en de Raad: Zorgen dat de wethouders hun taak zorgvuldig uitvoeren, uitleggen naar en 

goed communiceren met de burgers is belangrijk. Vóór verkiezingen beloven partijen van alles en vinden ons als burger en/of 

vereniging erg belangrijk , ná de verkiezingen, als het college / Raad is beëdigd, horen we er niets meer van terug of te vaak : Ja 

maar..........

André Schuurman...,
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begrijpt wat nodig is in een plattelandsgemeente. Vooral niet een jonge carrièremaker die Dalfsen wel 's even op de kaart zal zetten 

als groeigemeente. Die begrijpt dat Dalfsen gebaat is bij de huidige schaal en gemoedelijkheid en niet een soort mini Zwolle wil laten 

zijn.

Benaderbaar is.

Bereikbaar is voor burgers. Veiligheid en milieubeleid hoog in ' t vaandel heeft. Christelijke normen en waarden respecteerd.

Bestuurlijk ervaren is, een goed en breed netwerk heeft, sport en cultuur een warm hart toedraagt, professioneel is, kennis heeft van 

de lokale situatie en geen grootheidswaanzin heeft.

Betrokken bij Dalfsen en zijn inwoners,  Dalfsen gaat promoten in de provincie en Nederland, maar ook vooruitstrevend is m.b.t de 

politiek in Nederland. Dalfsen moet wakker blijven.

Betrokken bij de gemeente is en weet waar die voor staat.

Betrokken bij de gemeente, visie op klimaat, weet wat er speelt bij inwoners, zichtbaar is, besluitwaardig is.

Betrokken en sociaal met oog voor detail. Iemand die oude tradities in ere houd en zonodig in een nieuw jasje zet.

Betrokken is bij alle inwoners, zich laat zien bij belangrijke evenementen in de gemeente (in alle kernen). Een goede 

vertegenwoordiger is voor de gemeente.

betrokken is bij alle kernen van de gemeente en toegankelijk is voor iedereen.

Betrokken is bij alle lagen in de gemeente. Staat voor ons Dalfsen. Op de hoogte is van laatste zaken en ontwikkelingen in de 

gemeente. Vriendelijk, open, sociaal is maar ook recht door zee, verantwoordelijk en bestuurlijk.

betrokken is bij alles wat er speelt, zonder het naadje van de kous te weten

die mee kan gaan met innovaties

die de mens voorop stelt en niet het systeem

die ervaring heeft met besturen maar best ervaring uit het bedrijfsleven mee mag nemen

die lachend op de foto gaat bij een diamanten huwelijk, maar ook doorpakt in noodgevallen

Betrokken is bij belangrijke zaken die er spelen in de gemeente, die net als Han Nooten mensen gedag zegt wanneer hij door het 

dorp fietst, maar die ook bestuurlijk en politiek inzicht heeft.

Betrokken is bij de burgers en onze gemeente, enthousiast en toegankelijk

betrokken is bij de burgers, geen "Erfenis" achter wil laten en verder kijkt dan zijn termijn.

Betrokken is bij de gemeenschap, maar wel een bestuurder is. Een goede burgemeester hoeft geen "echte" Dalfsenaar te zijn.

Betrokken is bij de gemeenschap, verstand heeft van besturen en toegankelijk voor iedereen,

betrokken is bij de gemeenschap.

betrokken is bij de gemeente en de inwoners.

iemand die zichtbaar is in het dorp, ook buiten functie, al is het maar omdat je hem/haar ziet fietsen

heeft een netwerk waar we als gemeente wat aan hebben vanuit zijn/haar vorige functie

betrokken is bij de gemeente en er ook veel in wil steken om de gemeente mooi en veilig te houden

Betrokken is bij de gemeente, een burgervader met een zakelijke inslag, doortastend is en bestuurlijk inzicht heeft.

Die zich bedient van algemeen, beschaafd nederlands. We hebben aan burgemeester Noten  een uitstekend bestuurder gehad. Als 

we voortgaan op deze manier is dat oké.

Betrokken is bij de inwoners jong en oud bij blijdschap, zorg en verdriet.

Betrokken is bij de mensen die hier leven/werken.

Betrokken is bij de mensen en oprechte belangstelling heeft.

Bestuurservaring heeft en deze zowel lokaal als regionaal inzet.

Betrokken is bij het Buiten gebied!

Zoals binnenwegen en bouwen en verbouwen makkelijker te maken in het buiten gebied.

Betrokken is bij het verenigingsleven e.d.

Betrokken is bij iedereen die dat nodig heeft.

betrokken is en tussen de mensen staat

Betrokken is en woord houdt

Betrokken is in de samenleven en open staat voor vernieuwing. Dalfsen is een prachtige gemeente en is onder Noten flink 

vooruitgegaan! Iets meer betrokkenheid en enthousiasme maar niet te extreem is wat ik denk het best voor Dalfsen!

betrokken is met de mensen en i.p.v. welvaart het woord welzijn op zijn voorhoofd heeft, dus iemand die niet steeds meer wil, maar de 

leefomstandigheden gaat verbeteren.

betrokken is op de gemeenteleden.

betrokken is op de mensen binnen Gemeente Dalfsen. En de HEERE God kent als zijn/haar Hemelse vader. 

Als volgeling van de Here Jezus  zijn/haar werk wil doen.

Betrokken is, weet wat er leeft in de gemeente. Benaderbaar is en makkelijk kunnen switchen tussen formeel en informeel.

Betrokken is, weet wat er speelt in het dorp en oog heeft voor,- en rekening houdt met alle gezindten binnen de gemeente.

Betrokken is. Goed de raad kan voorzitten. Geen of weinig nevenfuncties heeft. Mag graag een vrouw zijn.

betrokken is. Hij of zij heeft levenservaring en kan zich inleven (empathisch vermogen) in een individu of een groep mensen. 

De burgemeester is daadkrachtig binnen de gemeente, maar weet ook wat er landelijk 'speelt'.

betrokken op onze gemeenschap is, boven alle partijen staat, iemand die Dalfsen vertegenwoordigt, goed leiding kan geven aan het 

college

Betrokken; weet wat er gaande is binnen de gemeente; sociaal; En vooral aandacht voor de zorg en veiligheid; En ouderen. 

Chronisch gebrek aan appartementen in de gemeente dalfsen

betrokkenheid en wijsheid uitstraalt

betrokkenheid toont aan de burgers, zowel in prive- als in zakelijke aangelegenheden. Hij/zij is een "niet opvallende doorzetter."Hij/zij 

is een meelevend christen en ondersteunt de inzet van de verschillende plaatselijke kerken op Blauwe Bogendagen, op Kerstmarkten 

en bij Tentvieringen. Hij/zij heeft affiniteit met de jeugd om drugs- en alcoholoverlast goed aan te kunnen pakken. Hij/zij heeft goede 

contacten met de middenstand, zodat die in Dalfsen kan floreren.

betrokkenheid toont bij de inwoners. Open staat voor meningen en ideeën van de inwoners
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Betrokkenheid toont naar alle kernen

Betrokkenheid, weten wat er speelt onder de bevolking, in gesprek gaan, niet bang zijn voor vernieuwing en de nieuwe generatie.

Bevlogen is en met uitstraling het gezicht van de gemeente. Dalfsen is met recht een prachtig dorp waarin de laatste jaren positieve 

ontwikkeling mogelijk werden gemaakt. Dat moet vooral blijven gebeuren. Daarnaast bewaken van de heerlijke rust en ruimte die hier 

is. De burgemeester kan hier een bepalende rol in spelen.

bij een crisis er voor kiest om of burgervader te zijn of zitting neemt in het Gemeentelijk Beleids Team en niet beide.  Lastige en 

ingewikkelde beslissing durft te nemen en kan uitleggen aan de raad en inwoners.

bij voorkeur een kundige vrouw met de duidelijke visie voor de toekomst.

Bij voorkeur een vrouw die voelt en weet wat er leeft! Van invloed is in de regio en vernieuwend is maar ook weer niet te ver voor de 

troepen uitloopt. Gevoel voor humor is een must!

Bij voorkeur van het vrouwelijk geslacht is.

Relatief jong is.

Toegankelijk is voor iedereen.

Charisma heeft.

Bij voorkeur vrouw is. Een goede voorzitter van de raad en geen of weinig nevenfuncties heeft.

Boven de partijen staat en opkomt voor de burgers.

Boven de partijen staat, het beste voor de Gemeente wil en niet gevoelig is voor beïnvloeding door ondernemers e.d.

Boven de partijen staat, het geheel van het dorp in het vizier heeft

Bruggen bouwer, hij dan wel zij heeft de juiste inborst voor een gemeente zoals Dalfsen is en hopelijk kan blijven!

burgemeester van der Laan uit Amsterdam. 

Spijkers met koppen slaan en verbinden waar nodig, oplossingen zoekt op creatieve manier. Doortastend is. En absoluut niet het 

lintjes knippen als grootste taak ziet.

christen

daadkrachtig handelt; hart heeft voor de gemeente; humor heeft; een positieve uitstraling heeft en vanuit dit perspectief de gemeente 

op de kaart zet; sportief is; creatief; er is voor alle leeftijdsgroepen; zich sterk maakt voor de leefbaarheid en voorzieningen ( denk aan 

de middenstand; geestelijke en medische gezondheid) woonklimaat. Modern denkt en handelt richting de 24 uurs economie; 

duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Vanuit zijn levensovertuiging dient de beleidsman/vrouw neutraal en objectief in het leven te staan.

daadkrachtig is maar ook weet wanneer hi/zij moet geven en nemen. Iemand die er staat voor zijn ambtenaren maar ook voor zijn 

burgers

Dalfsen en zijn inwoners een warm hart toedraagt, weet wat er speelt en waar de inwoners behoefte aan hebben en wat er in Dalfsen 

moet veranderen voor optimaal woon- en leefcomfort. Iemand die van deze tijd is en ook met de tijd meegaat. Iemand die 

vooruitstrevende beslissingen durft te nemen en een breed perspectief heeft, lokaal, regionaal en landelijk maar ook zicht heeft op de 

wensen en behoeftes van elke leeftijdsgroep. Iemand die ook eens heel goed naar het scholenbeleid en -bestand gaat kijken in 

Dalfsen en de kleinere scholen niet de dupe laten worden van de grote scholen doordat hun deuren maar open mogen blijven staan.

Dalfsen kent, dus Dalfsenaar is! Beslist niet iemand uit het westen die het allemaal zo goed weet en het wel eventjes aan ons "boeren 

uit het oosten" komt vertellen. En nee, ik ben zelf geen agrariër.

Dalfsen ook landelijk op de kaart (blijft) zetten. We moeten het ook hebben van toerisme, dus regelmatig in het landelijk nieuws graag

Dalfsen op de kaart zet. De belangen van Dalfsen goed vertegenwoordigd maar ook een samenwerker die de regio belangrijk vindt 

en goede relaties met buurgemeenten aangaat. Een krachtige figuur die bestuurlijk leiding kan geven. Een man/vrouw (bij voorkeur) 

met visie die mensen in het gemeentehuis en in de gemeenschappen kan stimuleren. Iemand die de manier van besturen kan 

veranderen.

Dalfsen vooruit brengt als gemeente in de Vechtdalregio en de provincie Overijssel. Aanwezig is in de gemeenschap, maar niet te 

populair, omdat hij/zij ook hard moet kunnen optreden, indien nodig.

Een persoon met een visie op de ontwikkeling van de gemeente voor de komende 10 à 20 jaar. Intelligent, maar ook sociaal.

De baan niet als deeltijdbaan ziet, zoals de huidige burgemeester.

de burgemeester is er voor de inwoners van dalfsen die zijn het belangrijkste hijzelf komt op de tweede PLAATS

De burgemeester is iemand die luistert naar de wensen van de gemeenschap en die wensen meeneemt in de overwegingen om 

koersen te kiezen, besluiten te nemen. Het belang van de provincie is ondergeschikt aan het belang van gemeente. De burgemeester 

is er -evenals de gehele overheid- om mensen te dienen en nimmer staat zijn of haar eigen belang voorop. 

De burgemeester is een vrouw of man en iemand die vanuit haar of zijn diepste wezen denkt vanuit vrijheid van keuze voor geloof of 

niet geloven, en vrijheid van seksuele voorkeur.

de Christelijke identiteit heeft,

geen voorstander van uitbreiding regelgeving,

Met de burgers meedenkt en niet vanuit de ambtenarij de zaken bekijkt.

De gemeenteambtenaren zijn er voor de inwoners, de inwoners zijn er niet voor de gemeenteambtenaren!

de duurzame weg die Dalfsen is ingeslagen volledig ondersteund!!!

De kernen hun eigenheid laat behouden maar wel verbinding legt.  Een goed bestuurder is en ook naar de menselijke  praktijkkant 

kijkt. Met hart voor milieu en leefomgeving. Niet vandaag beslist en morgen uitvoert zonder goed nadenken. Maar wel stevig kan 

beslissen als de situatie dat vereist. Niet eindeloos gaat onderzoeken wat gezond verstand al lang weet. Niet alles alleen kan, die zijn 

eigen grenzen en talenten kent en dit wil inzetten in een landelijk gebied! Het evenwicht zoekt!

democratie hoog in het vaandel heeft, maar  zich niet al te populair  hoeft voor te doen.  Bindend van onder af aan  en zich 

samenwerkend met gelijkgestemden in de regio   solidair  de toekomst tegemoet durft te treden.

Dicht bij de bevolking staat, een verbinder is, voor de inwoners zijn en vooral zichtbaar is
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Dicht bij de mensen staat maar toch keihard optreed als het moet...  Daarin deed Han noten het niet slecht!

Dicht bij de mensen staat. En niet alleen bij de hoge piefen, maar ook bij de gewone burger. Zich kan inleven in mensen die om wat 

voor reden dan ook moet rondkomen van een minimum inkomen.

Dichtbij de mensen staat. Niet aan vriendjespolitiek doet.

Die besluitvaardig, doortastend is en veel gevoel voor stijl en fatsoen. Op een figuur met populistische opvattingen zitten we niet te 

wachten.

Die betrokken en zichtbaar is in alle kernen

Die betrokken is bij alle kernen, niet alleen Dalfsen

Die betrokken is bij de gehele gemeente Dalfsen dus ook de kleine kernen. Een man of vrouw die doortastend kan optreden. Humor 

is altijd belangrijk.

die betrokken is bij de inwoners en zorg heeft voor alle groepen in deze woongemeenschap. En wat zou het mooi zijn dat er eens een 

vrouw op deze mooie plek komt.

Die betrokken is bij haar inwoners, die weet wat er leeft binnen de gemeenschap. Die zichtbaar is en niet teveel nevenfuncties heeft. 

Die niet voor eigen eer gaat maar voor het geheel.

die betrokken is, enthousiast is, verantwoordelijkheid neemt, en problemen oplost.

Die betrokken is, niet afstandelijk, maar vooral vriendelijk naar de mensen

Die bii de mensen betrokken is ,alle  lagen van de bevolking .

Die boven de partijen staat, zakelijk , bevlogen en een mensen mens is.

Die denkt aan de inwoners en bedrijven en betrokken is bij alles wat er in de gemeente en de kernen gebeurt.

Slagvaardigheid en daadkracht naar de landelijke overheid tonen, geen meeloper zijn.

Een jong en ambitieus persoon die de mouwen op stroop en er wat van wil maken.

Die dienstbaar is aan de gemeennte.

Die een verbindende factor kan zijn, een groot netwerk heeft en boven partijen staat. De voorkeur gaat uit naar een vrouw

Die er is voor ALLE inwoners van de gemeente Dalfsen

Die klaar staat voor de gemeente. Onder de mensen komt , gewoon een man/vrouw die gezien mag worden( een han noten / leo 

elfers persoon)

Die lijkt als 2 druppels water op Han Noten

Die luistert naar de mening van mensen die niet altijd op de voorgrond staan, want het blijkt in onze Gemeente wel dat mensen die 

maar genoeg klagen hun gelijk krijgen.

Die net zoveel capaciteiten als onze huidige burgemeester heeft en ook makkelijk te benaderen is.

die op een moderne manier invulling geeft aan het vak. Iemand die gemakkelijk midden in de samenleving staat, maar vooral ook een 

goede bestuurder is.

Die op zijn / haar fietsie door Dalfsen gaat. probeert veel mensen te noemen bij naam  dus niet boven de bewoners uitsteekt. Wel op 

tijd zijn/haar verantwoording neemt. gastvrij en vriendelijk is dat kost weinig en daar doe je in dalfsen veel mensen een plezier mee !

Die politiek overeenkomt met de verkiezingsuitkomst ( CDA of Gemeentebelangen) en uit de buurt komt. De taal spreekt.

Die sociaal en rechtvaardig is.

Die toegankelijk is voor de burgers, daadkrachtig en  echt een leider !

Die toegankelijk is, liever geen vrouw!

die tussen de burgers staat

Die tussen de mensen staat en goed leiding geeft aan het bestuur.

die tussen de mensen staat, en zichtbaar aanwezig is .

die weet hoe de hazen lopen

Die weet van aanpakken

Die zijn sporen verdiend heeft op alle vlakken

Die zijn taak goed uitvoert.

Doet wat de burger verlangen

Doet wat hij belooft- boven de partijen staat en niet links georiënteerd is. Geen slappe knieën heeft,doortastend optredend

doortastend en toch meelevend en weet wat nodig is.

Duidelijk communicatie

Echt betrokken is bij de inwoners van alle kernen

Echt betrokken is, goed kan luisteren en niet de hele dag achter zijn of haar bureau zit.

Een betrokken vrouw is 

En zorgt dat het beleid zo als door de raad wordt af gesproken

Ook wordt uit gevoerd

Dat ontbrak het er de laatste tijd nog weleens aan

een betrokken, rustig/beheerst, invoelend mens is, die weet wat er leeft, zichtbaar is in de dorpen en goed kan bemiddelen. Dus wel 

betrokken, maar toch onafhankelijk.

Een burgemeester die zich aan afspraken houdt

Een duidelijke politieke achtergrond heeft vanuit een landelijke partij!

een duidelijke visie heeft

een echte burgervader is, meeleeft met wat er speelt in de gemeente, komt kijken, luisteren en praten met de betreffende inwoners, 

bij onrust (snippergroen) en bij vreugde (jubileum, volksfeesten enz.), geen baantjesjager, geen bijbanen met een geldelijke 

beloning,niet zomaar 3 maanden met onbetaald verlof gaan en de rest van de gemeenteambtenaren met extra werk opzadelen!

Kortom een betrouwbare burgervader.

Pagina 4 van 17



Een eigen mening heeft en zijn werk met gevoel doet.

Een eigen persoonlijkheid inbrengt

Een excellente ambassadeur is voor de gemeente en zijn bevolking op zowel micro- als macroniveau.

een flinke drive heeft, knopen durft door te hakken, zichtbaar is, dynamisch, sportief, groen, duurzaam, visie heeft, pragmatisch, 

duidelijk is, langere tijd wil blijven, bestuurlijke ervaring, vernieuwend, "eigenzinnig", de omgeving (mentaliteit van de mensen) kent en 

bovenal eerlijk.

Een goed netwerk heeft in politiek en maatschappij, vernieuwend is en een 'verbinder'. Hij hoeft geen 'knuffelburgemeester'te zijn, 

maar vooral een goed en betrouwbare bestuurder!

een goede huisvader is voor Dalfsen en frisse ideeen heeft

een goede opvolger is van de huidige burgemeester, die - wat mij betreft - net zo'n uitstraling heeft. Han: bedankt voor je 

burgemeesterschap!!

Een mensenmens is met veel bestuurlijke ervaring en een groot netwerk.

Een perfecte vervanger is mevr. L Sievers, momenteel Burgemeester van Volendam.

zij kent de gemeente en is een zeer goede bestuurder.

Een toegankelijk en oprechte burgervader die bestuurlijk orde en respect verdiend door rechtvaardige afwegingen waar een ieder zich 

in kan vinden. Zeg maar een tweede heer Noten: luisterend oor, juiste afwegingen en besluiten durven nemen.

Een verbinder

Een verbinder, kent zijn dossiers, is in gemeenteraad leider en begeleider, betrouwbaar, weet wat nodig is voor gemeentelijke 

ontwikkeling en belangrijk voor de gemeenschap, heeft goed luisterend oor, heeft humor, waar zinvol vernieuwer

Een visie heeft over de situatie van de gemeente over 25 jaar en daaraan een tijdlijn verbindt die wordt aangehouden. Betrokkenen 

informerend en gezamenlijke besluitvorming. Milieu hoog in het vaandel heeft en zorg draagt voor veiligheid (van burgers) en 

ontwikkeling(werkgelegenheid) in de totale gemeente. Die beslissingen durft te nemen en leiderschap als een tweede natuur kan 

uitdragen en daardoor tot verbinding komt. Dalfsen is maar een onderdeel van onze totale samenleving.

Een vlot woordje spreekt bij grote activiteiten maar zich ook meer mag laten zien bijv. Stukjes in de krant of media om te laten zien 

waar hij mee bezig is. Ik weet nu eigenlijk niet zo goed wat de burgemeester doet en zou dat wel leuk vinden om nu en dan een stukje 

van hem te lezen.

een voorbeeld moet zijn voor iedereen.

Een vrouw

Een vrouw als Burgemeester

een vrouw is,  betrokken is bij het personeel van de gemeente, een mensenmens, zichtbaar aanwezig is in de hele gemeente, jonger 

is dan 45 jaar, de mensen en cultuur hier begrijpt. Liefst opgegroeid in deze omgeving dus de Sallandse mentaliteit kent.

Een vrouw is.

Een vrouw met visie, die het proces naar kerngerichte aanpak van participatie en zelfredzaamheid  van allen in onze samenleving kan 

helpen vormgeven!

een vrouw zou wel leuk zijn ...

een vrouwelijke bestuurder die ook kan verbinden en streng is waar nodig

een zus is van Han Noten en veel van zijn goede eigenschappen mengt met haar prima kwaliteiten.

eensgezindheid bevordert op alle niveau's van de samenleving: de burgers, wijken, kernen, het dorp, de regio.

eigenlijk een combinatie heeft van alle gevraagde kwaliteiten: bij dreigend gevaar ook wel met de vuist op tafel kan slaan om besluiten 

te nemen, maar daarbij wel goede afwegingen kan maken van alle verschillende belangen die er zijn. Het grootste belang is de 

gemeenschap i.h.a. ondanks alle tegenstrijdige belangen die daar deel van uitmaken. Lijkt me moeilijke klus om het voor iedereen 

goed te doen. Onze beide vorige burgemeesters waarin daarin elke op hun eigen wijze goed in.

Enthousiasme uitstraalt, die mensen binnen de gemeente met elkaar kan verbinden, die tussen de burgers staat en niet erboven.

Enthousiast en verfrissend is, maar ook stabiel en betrouwbaar.

Enthousiast, inspirerend, geduldig en kennis van zaken heeft. Iemand die in de samenleving staat en weet wat er speelt.

enthousiast, meelevend en mensenmens is

Er is als het nodig is voor groot en kein oud en jong, met respect en waardig onbesproken gedrag een moeder figuur EEN VROUW

Er is voor jongeren . die meedenkt en meedoet als de jongeren iets willen organiseren ..

er staat voor het dorp en zich inzet voor de belangen van de bewoners.

De burgemeester komt op voor alle dorpen die bij de gemeente horen.

er voor alle inwoners is en niet alleen voor de inwoners met de grootste mond en de grootste zak met geld.

er voor de Dalfsenaren is

Er voor iedereen staat en betrokken is bij de gemeenschap.

De puntjes op de i .

Zijn werk serieus neemt.

Ervoor zorgt dat Dalfsen een levendige gemeente wordt.

faciliterend en stimulerend leiding geeft zodat wethouders, gemeenteraad en andere organen op een effectieve en evenwichtige 

manier bij kunnen dragen aan het ontwikkelen en handhaven van onze prachtige gemeente.

Geen aardappel in de keel heeft en opkomt voor alle inwoners van de gemeente en met name van de kerkdorpen en daar heel dicht 

bijstaat

Geen andere functie,s bekleed,maar zich volledig inzet voor onze mooie gemeente.
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Geen lid is van de splinterpartij PVDA. Iemand die niet vanuit de baantjescaroussel een burgermeesterspost krijgt aangeboden. 

 Het liefst een burgemeester die geen lid is van een politieke partij. Maar als dit een voorwaarde is, dan een CDA politicus,  dat doet 

recht aan de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing. 

Het liefst iemand die bestuurlijke ervaring in het bedrijfsleven heeft opgedaan. 

Iemand met 1 paspoort. 

Iemand die ongevoelig is voor lobbyisten. 

Iemand van onbesproken gedrag.

Geslacht is niet belangrijk.

Goede bestuurder die doet wat hij zegt.

Die naast de bevolking staat en weet wat in grote lijnen in zijn gemeente gebeurd.

Een man of vrouw is voor mij geen punt.

Het moet wel iemand zijn die bij onze gemeente past.

Graag onder de burgers is maar ook in de gemeenteraad zijn of haar mannetje staat en een teamplayer is !

Han Noten in vrouwelijke vorm

Hart en hoofd heeft voor de gemeente

Hart heeft voor de héle samenleving,rijk/arm gezond en niet zo gezond.

Hart heeft voor het bedrijfsleven in de gemeente en een gezicht geeft aan Dalfsen

Hart heeft voor mensen en vlot en benaderbaar is.

Heel duurzaam is en geen verdere uitbreiding van veestapel en landbouw wil!

het beste voorheeft met de bevolking en de ondernemers. Steunen.

het hart op de juiste plaats heeft (menselijke maat), die verbindt en daarbij gebruik maakt van de kracht die culturele instellingen 

bieden. Liever bij een evenement dan langs een sportveld. De burgemeester kan de lokale politiek ontstijgen, ziet de ontwikkelingen 

en trends die op ons afkomen en weet college en raad te inspireren

Het is voor mij belangrijk dat een nieuwe burgemeester:

- Integer en betrouwbaar is,

- enthousiast is en zijn werk met een bepaalde flair uitvoert waardoor hij ook in conflictsituaties boven de verschillende standpunten 

staat en het voor elkaar krijgt uiteenlopende meningen bij elkaar te krijgen

- in noodsituaties kordaat op kan treden,

- een mensen-mens is,

- doorgaat met Dalfsen op de kaart te zetten door Dalfsen te promoten, trots te zijn op Dalfsen,

- zich maximaal inzet om de overlast van vliegtuigen, mocht vliegveld Lelystad door gaan, tot een maximum te beperken

- zich inzet voor het behoud van het groen in de gemeente Dalfsen en de natuur in de omgeving

- een gezonde, financiele huishouding waarborgt.

Het welzijn van onze gemeente een warm hart toedraagt en die geloof en politiek gescheiden houd

iedereen betrekt bij het proces om de vragenlijst in te vullen. ook die groep die geen internet heeft en 

niet naar de bijeenkomst (kan) komen. een persoon die ervoor zorgt dat op de informatiekaart ook de mogelijkheid wordt aangegeven 

om de vragenlijst telefonisch op te vragen / toegezonden te krijgen en kosteloos retour te zenden.

Iemand die betrokken is bij zijn bewoners terwijl hij banden heeft met de regering en ook daar kan lobbyen voor een beter Dalfsen. 

Geen old boys netwerk maar vanuit een open betrokkenheid met beide. Liever een geschoold bestuurder, niet zo zeer via 

bedrijfsleven als wel via universitair inzicht. Het bedrijfsleven verkwanseld erfgoed ten koste van het lange termijn inzicht wat we goed 

aan Ommen kunnen zien, niets is daar meer over van het erfgoed. Dat waar Dalfsen juist bekend om staat, groen en histories. 

Partijen als de Libertijnse partij weet te weren maar open is voor alle bewoners, vluchteling of 3e generatie Dalfsenaar.

Iemand die de gemeente voor opstelt en niet primair denkt aanzijn eigen toekomstperspectief

Iemand die de mensen om zich heen kan coachen, motiveren en ondersteunen, zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen. Zowel in 

de wijken als op 't gemeentehuis.

Iemand die de verraders en huichelaars op het gemeentehuis durft aan te pakken

Iemand die dynamisch is. 

Het bureaucratische omlaag weet te brengen. 

Eerst kijkt en luistert naar de burgers i.p.v. regels hanteren. Dus voor de oplossing gaat....

Iemand die makkelijk contact maakt met de bevolking maar Dalfsen ook kan vertegenwoordigen in de regio. Toegankelijk is

Iemand die met alle lagen vd Dalfser samenleving uit de voeten kan, een verbinder is, maar ook kan doorpakken. Een sterke 

persoonlijkheid maar wel een mensen mens. Ik hoop dat hij de ambtelijke organisatie laat zoals zij is. Ik heb louter goede ervaringen 

met de ambtenaren op diverse beleidsterreinen.

Iemand die positiviteit uitstraalt. Vernieuwend is. Makkelijk meegaat in veranderingen. Die dingen durft te veranderen. Openstaat voor 

jong en oud en openstaat voor basisinkomen voor iedereen vanaf 18 jaar. 

Dan zal de gemeente een megaboost krijgen in energie, blijheid,  creativiteit, saamhorigheid, flexibiliteit en een geluksgevoel onder de 

mensen. Dit zorgt voor gelukkige mensen in de gemeente, o.a. door de creativiteit die weer zal gaan stromen bij de mensen. Het 

geeft een gevoel van vrijheid. en dit draagt bij aan een samenleving met een megaontwikkeling en een gezonde samenleving. Hierbij 

vallen de uitkeringen weg en alle rompslomp, verplichtingen en administratieve lasten.. vallen weg.het levert zelfs heel veel op, want 

veel mensen gaan (nieuwe) dingen ondernemen, en hierdoor zal ook de economie enorm gaan ontwikkelen in positieve zin!! Het zou 

fantastisch zijn dat wij zo'n gemeente zijn met zulke creatieve mensen met een megapositieve ontwikkeling. Wij zijn dan echt 

inspirerend voor heeeel veel anderen!! Want...wat je aan energie uitzend, krijg je terug! En dat zal dan mega zijn!  Dus burgemeester 

welkom met jouw vernieuwende energie!

Iemand die sociaal is en goed met mensen om kan gaan. die tussen de mensen staat er niet erboven.Iemand die goed kan luisteren 

naar wat er speelt in de gemeente.

Iemand die tussen het volk staat en er niet boven

Iemand die zichtbaar is in de gemeente, hart heeft voor mensen die er wonen, luistert en betrokken is.
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iemand die zijn afspraken na komt en niet zo als meneer noten die de afspraken niet na komt en ze dan maar uit de weg gaat als je 

kerel bent durf je op te treden en ben je terug houdt in de media ik schijf dit omdat meneer noten een afspraak met ons heeft gemaakt 

omtrent het woonwagenkamp lemelerveld maar hij komt het niet na dan stuurt hij maar een ander die het op moet lossen waar de 

loos noemen wij dit

Iemand met dezelfde uitstraling en inzet als de huidige.

Iemand tussen de mensen en boven de partijen, verbindend, samenwerkt, zich niet laat ringeloren door het bedrijfsleven/de 

agrarische sector. waar duurzaamheid breed is, ook sociaal

in de voetsporen van Han Noten kan treden. Betrokken bij de samenleving en recht voor z'n raap maar wel deskundig en politiek 

verstandig.

In de zelfde lijn doorgaat, als onze aftredende burgemeester

Innovatief is en durft te vernieuwen (jong van geest), zelf het goede voorbeeld geeft bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en 

het landelijke politieke landschap kent (niet enkel richt op Dalfsen).

Integer is en blijft, maximaal 6 jaar burgemeester is en dan weer plaats maakt voor een opvolger.

Geen eigen belang of partij belang vooropstelt en handeld zoals de wetgever het heeft bedacht.

Nevenactiviteiten heeft op basis van vrijwilligheid.Geen wachtgeldregeling kent of aanspraak daarop makend.

Bij het niet functioneren of vroegtijdig ontslag geen recht heeft op een vergoeding.

Interesse heeft in de inwoners op allerlei gebied. Aanwezig is in de gemeente

Inwoners in positie brengt om initiatieven te ontplooien. Iemand die verbind en het gezicht van de gemeente is op straat. Een 

frisdenker

Is een betrokken persoon, sociaal vaardig, sluit niemand buiten, formuleert standpunten die leven binnen de gemeente en regio waar 

het gaat om natuurbehoud, werk, bouw van woningen terwijl Dalfsen en omgeving toch 'groen' blijft. Durft te innoveren, gaat in 

gesprek met nieuwkomers ( van waar ook vandaan),  is  creatief en artistiek waar het gaat om onderhandelen, bouwen, natuurschoon 

behouden, aantrekken van culturele festiviteiten. Boven alles is h/zij in staat te luisteren naar wat er leeft in zijn gemeente/regio en 

kan eventuele weerstand wegnemen door helder en duidelijk daar iets tegenover te stellen. H/zij is transparant, zowel qua 

persoonlijkheid als in de doelen die worden nagestreefd. H/zij heeft een natuurlijk overwicht, zonder dwingend te zijn. Een 

menslievend iemand die begrijpt dat mensen in al hun diversiteit allemaal hetzelfde zoeken: ruimte, plezier, het een bijdrage willen 

leveren in welke vorm dan ook, prettig wonen en een vorm van stabiliteit nodig hebben om verder te ontwikkelen en mensen kunnen 

enthousiasmeren voor innovatie, ook als daarvoor in de buidel moet worden getast. Die mensen een kans geeft te zijn wie ze zijn, en 

hun talenten te benutten voor het geheel. Ik wens de nieuwe burgemeester heel veel inzicht, succes en saamhorigheid in zijn nieuwe 

functie. Dalfsen is een top gemeente!

jong spontaan betrokken bij de gemeente. en de voor alle inwoners aanspreekbaar .

kan zorgen voor een sterke verbinding met de regio Zwolle en de leefbaarheid van de gemeente hoog in het vaandel heeft staan.

Kennis, kunde en Visie  heeft en dat koppelt aan besluitvorming en doortastendheid.

Niet vergaderd om te vergaderen maar korte lijnen hanteert die doelmatig zijn.

Die een prettig persoon is en ook makkelijk benaderbaar.

Organisatorisch en op Financieel gebied sterke persoonlijkheden naast zich dulden waardoor

het totale apparaat Gemeente Dalfsen effectief is in al haar vezels.

Die in Dalfsen woont en er voor gaat , niet overladen door nevenfuncties.

Kortom een schaap met 5 poten?

Kunnen we Han Noten ook klonen?

Laat zien dat hij/zij indien nodig hard op kan treden maar verder tussen de mensen staat met oog voor de mensen. Hij of zij moet 

duidelijk de burgemeester zijn van alle kerndorpen en dus ook zichtbaar betrokken.

leeft en  woont in Dalfsen tussen en met alle soorten inwoners en die een VROUW  is.

leiding geeft aan de raad. Er is voor de burgers. Zichtbaar voor iedereen.

Leiding geeft aan het college van B&W

lijkt op de huidige burgemeester

lijkt op de huidige burgemeester

Lijkt op Job Cohen

lijkt op Maurits von Martels

meedenkt ,luistert ,ziet en zich inzet voor de gemeente Dalfsen zowel particulier als voor ondernemers.

mogelijkheden bied en in gesprek gaat.

Meedenkt over de toekomst van NU. Niet dat zielige 'zondag rustdag'. Iemand die meer open staat voor evenementen. Iemand die 

weet dat het leven al duur genoeg is.

Meegaat met de tijd, daadkrachtig is, niet verzandt in details maar deze wel kent, een duidelijke visie heeft waarin hij/zij anderen mee 

kan nemen.

Meelevend persoon.

Meer doet voor het bedrijfsleven. Meer affiniteit met de gemeenschap. Meer het type Leo Elfers.

Mens onder de mensen is,zakelijk en bestuurlijk goed uit de voeten kan. Empatisch vermogen heeft ook voor de minderbedeelden in 

onze gemeente.

met de mensen meeleeft

Met hart en ziel betrokken is bij het welbevinden van de inwoners van zijn gemeente, vol begrip en  met een luisterend oor voor hun 

wensen.

met iedereen wil praten

Midden in de gemeenschap staat, begrip en overwicht uitstraalt en een luisterend oor heeft.

Hij/Zij moet geen vernieuwingen willen die de kern en de sfeer van de gemeente aantasten.

Geen bomen en/of groen verwijderen voor nieuwe wegen of verkeer.

Kortom, zorgvuldigheid betrachten waar het om het erfgoed gaat, of het nou gebouwen en huizen betreft of bomen en groen.

midden in de samenleving staat, die betrokken is bij de bewoners en weet wat er speelt in de gemeente.
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Minder betuttelend is dan de huidige

misschien moeten we gaan klonen. Burgemeester mag nl. wel erg veel op Han Noten lijken.

Moet vooral openstaan voor voortschrijdende inzichten en flexibel omgaan met regels die achterhaald zijn en vooral als deze zijn 

niets meer met de werkelijkheid te maken heeft. Dus een flexibele opstelling.

Naar buiten uitdraagt dat Dalfsen een dorp liggend in het prachtige Vechtdal, voorzien van goede voorzieningen; ruim aanbod 

sportverenigingen, mooie sporthal, theater, restaurants, fietsrijke omgeving, veel groen, goede treinverbinding met elk half uur een 

trein. Aardig winkelbestand en vrij parkeren.

Aandacht voor meer sociale huurwoningen!

Naast en tussen de mensen staat, in is voor vernieuwing en verandering en buiten de lijnen durft te denken en handelen. En 

daarnaast ook in staat is om een dorp sterk en gezond en veilig te houden en zorgt voor verbondenheid tussen de inwoners

natuurlijk overwicht heeft. Die het hoofd koel houdt als het spannend wordt en weet waar die over praat en goed voorbereid is (geen 

slap gelul). Benaderbaar is maar ook niet te amicaal. Professionaliteit en bezieling hebben voor het vak en de gemeente Dalfsen.

Niet aan carriëreplanning doet en bereid is minimaal zes jaar burgemeester van Dalfsen te zijn. Dit uiteraard bij goed functioneren.

Niet alleen zijn eigen linkse visie uitdraagt, maar ook oor heeft voor andere  meningen. Deze groep wordt steeds groter en wordt te 

snel bestempeld als populistisch. Luister serieus naar deze groep, hun mening doet er toe.

Iemand die geen 2 paspoorten heeft. Iemand die echt integer is,  en niet handelt zoals zoveel landelijke politici (Rutte: liegen, 

Pechthold: penthouse Ollengren: anti democratie.

 Een burgemeester die ervoor zorgt dat de authentieke Dalfsenaar niet eindeloos op een huurwoning hoeft te wachten. Geen 

wegkijker,  maar een realist.

Niet autoritair is en gemakkelijk contact met de bevolking legt.

Hij dient goed te luisteren naar meningen van anderen.

Hij dient een bindende factor in het Gemeentebestuur te zijn.

Impulsieve houding ongewenst.

Hij dient een goede voorzitter van de Raad te zijn, met veel bestuurlijke ervaring.

niet godsdienstig is. maar zakelijk overkomt, weinig heeft met z.g. gelukzoekers uit Afrika of Balkan landen

Niet het een of het ander is, maar iemand die uit een breed scala van eigenschappen en vaardigheden kan kiezen en over de 

ervaring en het gevoel voor tact beschikt daaruit per situatie een goede keuze te maken.

Bijvoorbeeld: praten en overleggen zolang de situatie daar naar is en doortastend optreden en/of handhaven wanneer een afweging 

van belangen dat nodig maakt. Een bovengemiddeld bedeeld schaap dus.

Niet populistisch is en niet gericht is op makkelijke en korte termijn oplossingen, die niet conservatief en formalistisch is, die buiten 

kaders weet te denken, ruimte weet te maken, ambitie tot beleid weet te maken. Daarbij de wethouders helpen en coachen en de 

ambtelijke organisatie nieuwe en sterke richtpunten bieden. De burgemeester is niet van het volk die het de mensen naar de zin wil 

maken, maar weet de horizon tot leven te brengen. Hij draagt bij aan een sterke regio Zwolle.

Overigens: waardering voor deze actie, maar ik vind het niet niet allemaal slimme vragen: je kunt toch ook tegelijk een stabiele factor 

en een enthousiaste vernieuwer zijn?!! Of zorgen voor een sterke gemeente en een sterke positie in de regio!?!  De antwoorden 

daarop gaat je niet veel zeggen.

niet sollen met de wet b.v zondag morgen Carbid schieten ontheffing tegen de wettelijke regels

Niet te formeel is. Die verrassend is en uitzonderingen maakt waar nodig.

niet van de VVD of van de CU is

Niet van de VVD, PVDA, D66, CDA, CU is!!

Niet van teveel linkse regels. Bedrijfsleven accepteren. Ondernemerschap stimuleren.

Objectief boven de partijen staat

Onder de mensen zichtbaar is

Onder de mensen, vriendelijk, getogen in deze streek, ruimte gevend aan de gekozen wethouders en raad in plaats van eigen ego als 

ondemocratisch benoemde, geen serie bijbanen die niks met de gemeente van doen hebben, geen stokpaardjes als een duur 

volkslied of te duur theater, iemand als Leo Elfers.

oog en oor heeft voor de dorpen, kernen rondom Dalfsen, en die zich kan vinden in de tradities, gewoonten in die dorpen en kernen

oog heeft voor groen en leefbaarheid. Iemand die partijen bij elkaar weet te brengen en er voor zorgt dat Dalfsen een veilig en 

gemoedelijk plattelandsdorp kan blijven en onze belangen uitstekend weet te behartigen bij de Provincie en het Rijk

Oog heeft voor maatschappelijke ontwikkelingen en voor alle groepen uit de bevolking, en voor belangrijke zaken op het gebied van 

milieu en duurzaamheid.

ook denkt aan zaken als regelen via via zijn medewerkers zoals: 

1. toezicht op te lang geparkeerde aanhangers op pleinen en parkeerplaatsen

2. huizen in het dorp waarbij  zoveel dingen en spullen langdurig staan opgeslagen te sommeren tot opruiming

3.te zorgen er te zijn voor de inwoners van Dalfsen en niet voor eigen belang of groeperingen van elders

4. plattelandse ideeen meebrengt en geen westerse of stadse denkt door te drukken

5. makkelijk omgaat met de hier geldende normen en waarden

6. ook denkt aan woonruimte creeren voor de oudere dalfsenaar.

ook zelfspot aan de dag legt

Op de hoogte is van alles wat er leeft onder de bevolking en probeert een betrokken, bindende, enthousiaste en belangstellende 

burgervader te zijn die echt luistert naar de bevolking en niet alleen maar aanhoort.

Op Han Noten lijkt!!

op komt voor zijn burgers, veiligheid handhaaft maar bovenal een Christelijke visie heeft en de zondagsrust handhaaft door  de 

winkels niet open te stellen in Dalfsen.
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Open- minded is. Betrokken, vernieuwend, sociaal, daadkrachtig . Met humor

Open staat voor vernieuwing en luistert naar zijn/haar burgers. Blijft het dorp ontwikkelen zorgt voor veiligheid. Het zou leuk zijn als 

het een burgermoeder wordt deze keer. Iemand uit de regio graag.

Open, transparant maar waar nodig hard

Oprecht betrokken is bij de samenleving en werkelijk geïnteresseerd is in het wel en wee van de inwoners en niet alleen op komt 

draven op het juiste moment .Maar ook geen betaalde bijbanen heeft met als gevolg het burgemeesterschap er even bij te doen.

Oprecht betrokken is en zich inzet om oets op te lossen. Bij huidige burgemeester ontbrak dit  helaas

Oprecht betrokken is, eerst luistert en dan oordeelt, laagdrempelig en toegankelijk voor de inwoners, ambitieus is w.b. de uitstraling 

van Dalfsen, goed zorgt voor de kwetsbare mensen in de samenleving, ondernemers stimuleert, burgers laat participeren en inwoners 

(mede-) eigenaar durft te laten zijn van hun buurt.

Optimistisch maar zeker ook realistisch! Geen woorden maar daden. Staat boven de partijen.

Optreed tegen verloedering zoals in van Lentestraat.

optreedt als het nodig is, voorstander is van de politie op straat,geen zwabberende voorstellen doet,

vluchtelingen aan normale arbeid helpt  en duidelijk is.

Overzicht heeft, kan enthousiasmeren, initiatieven kan ontwikkelen, kan doorzetten

Past in de nuchtere Gemeente Dalfsen, geen kapsones heeft en een oog voor de agrarische sector !

Persoonlijk een handtekening kan zetten onder de verrichtte zaken, en te lezen wat er in de gemeente speelt, en geen stempel van 

dit is de handtekening van de burgemeester,

ook voor de gehandicapten, die uit andere gemeente komen, een rustig na gelezen document, van bezwaren die dan in gevult en 

besproken worden, vanwege een handicapte kaart , met de nodige toeschouwers, links en rechts, graag een rechts streeks antwoord 

in een gemeente , voor dit burger beleid.

Plezier in zijn werk heeft :)

Politiek neutraal is en op durft te treden tegen criminaliteit, wangedrag en illegale personen.

Positief christelijke instelling.

Positief in het leven staat. 

Een type Bas Verkerk of misschien wel Bas Verkerk !

Pragmatich is

rechtvaardig de gemeente bestuurd, 

vernieuwend en ruimdenkend is,

de verenigingen de ruimte geeft die ze nodig zijn om te blijven bestaan ,en niet vastzit aan allerlei regels en wetten die dit onmogelijk 

maken.

iemand die in de maatschappij staat en hierdoor ook begrijpt wat er in onze kern speelt, en dan is iemand uit het bedrijfsleven 

misschien een hele goede optie ! heel veel succes met het kiezen van een nieuwe burgemeester .

representatief is

Respect heeft voor mens,dier en omgeving

Weet wat er speelt in de omgeving

Korte lijnen in de politiek

Daadkrachtig maar met gefundementeerde argumenten

Iemand die er gelukkig van wordt in Dalfsen een kundige en betrokken burgemeester te kunnen worden:)

richting geeft aan de kwaliteit van de samenleving

Roots in onze gemeente heeft.

Rustig, betrouwbaar, adequaat. Practixe what you preach en belangen van een veerkrachtig Dalfsen voorop

Sociaal   Betrokken iemand tevens een goed bestuurder

Sociaal betrokken is bij zijn gemeente en een goed bestuurder is.  Geen dik betaalde bijbanen heeft. Bereikbaar is voor de inwoners 

(inloop ochtend/middag). Sociale lasten goed verdeeld binnen zijn gemeente. Open staat voor opbouwende kritiek. Zich gedraagt als 

een burgervader waardig.

sociaal betrokken is voor alle lagen van de bevolking zonder de realiteit uit het oog te verliezen.

Sociaal betrokken is,zonodig daadkrachtig kan optreden,empathisch kan zijn en niet na de eerste termijn alweer vertrekt. D.w.z. 

Dalfsen als ervaring ,opstapje ziet naar een grotere gemeente.

Sociaal en betrokken is, liefst een vrouw ,iemand die minstens twee termijnen blijft en doortastend kan zijn.

sociaal is, zich overal laat zien in de gemeente en die knopen kan doorhakken

Sociaal vaardig maar ook een goede bestuurder is en die toegankelijk is. Iemand die de gemeente op een positieve en duidelijke 

manier weer uit te dragen en waar nodig kordaat kan optreden. Het mag een keer een vrouw zijn.

sociaal, past bij de gemiddelde Dalfsenaar, inlevend, humor

Maar wel een gewoon mens

sprekend lijkt op de huidige burgemeester

Staat dichtbij de burger. Is een verbinder. Weet wat er  in de gemeente gebeurd maar ook in Nederland en daarbuiten. Is volhardend , 

doortastend en rechtvaardig.

Laat zich "niet uit het veld slaan" en loopt niet met alle winden mee.

Is een prettige teamspeler.

Staat voor Dalfsen.

Staat voor zijn burgers, samenleving veiligheid, en doorzetting vermogen, want zijn burgers is zijn gemeente.

Staat voor zijn inwoners en zich laat zien bij verschillende activiteiten/gebeurtenissen in de gemeente en bijbehorende kernen. Zich in 

kan leven in wat er onder de inwoners leeft.
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Te slim en te ervaren is voor Dalfsen, oftewel overgekwalificeerd. Maar tegelijkertijd begrijpt dat het hier zo heerlijk is om te wonen en 

te werken dat hij/zij het als verplichting ziet en als verantwoording ervaart om die kennis en ervaring in te zetten zodat het hier op z’n 

minst blijft zoals het nu is én eigenlijk het nog wat beter wordt. En er vooral voor zorgt dat zaken gewoon op orde zijn. Een ervaren 

burgemeester kan deze gemeente in drie tot vier dagen prima aansturen en dan nog 1 of 2 dagen per week ambitie regionaal of 

landelijk invullen. Vervul die ambitie vooral verder dan gemeentegrenzen en ga geen onnodige risico’s binnen de gemeentegrenzen 

aan. Het karakter van de gemeente Dalfsen laat zich vertalen in nuchter regionaal ondernemerschap en gemoedelijk sociale 

verantwoordelijkheid en onze nieuwe burgemeester zal dit kunnen koesteren en benutten.

toegankelijk en wijs is. Hij/zij moet de cultuur kennen en begrijpen van de bewoners. Zo nodig moet hij/zij de leiding kunnen nemen en 

actief optreden.

Hij/zij moet het 'gezicht'van Dalfsen zijn/worden.

Toegankelijk is

toegankelijk is voor de burger, daadkrachtig optreed, zich laat informeren door de burger, tussen de mensen staat, geen poeha heeft, 

zijn of haar zaakjes op orde heeft, niet te langdradig is, doortastend, het belang van vrijwilligers inziet.

Toegankelijk is, empathisch, visionair, daadkrachtig en verbindend. 

De som is meer dan..............

Toleranter  parkeer vrachtwagens los lopen van honden (losloopgebied moet veel vaker gemaaid worden )noot was nee nee en 

ongewenst nee

trots is op zijn/haar gemeente

Trouw zijn werk doet, zichtbaar in alle kernen is,

Tussen de mensen staat en weet wat er leeft en die alle kernen even  belangrijk vind. Dalfsen is zo groot als de gehele gemeente.

Uit de kern zelf komt...

Van linkse signatuur is. Beslist geen VVD'er!

Veel geeft om de mensen in de omgeving, hij/zij heeft een vriendelijke persoonlijkheid maar kan streng zijn

Veel kan betekenen voor de jeugd, geen hangplek ergens ver buitenaf.

Cultuur en festivals stimuleren.

Evt zondagopenstelling op vrijwillige basis voor winkeliers

Verbindend is, weet wat er de bevolking leeft, die Dalfsen blijft ontwikkelen op de manier zoals we de laatste jaren gewend zijn.

Verbindend werkt en met humor ontspannend kan optreden.

Verbindt

verbindt en vernieuwt. En milieubewust is.

Vergelijkbaar met de huidige burgemeester

vernieuwend is, oog heeft voor de jeugd en daarop initiatieven ontwikkelt; minimaal HBO-niveau, strategisch inzicht en daarnaar 

kunnen handelen; politiek gevoel en gericht op goede bestuurlijke verhoudingen met antennes voor wat er leeft in de gemeente; een 

goed sociaal EQ; doorzettingsvermogen en slagkracht; humoristisch met een positief gevoel voor ontwikkelingen van cultuur en kunst

vernieuwend is, weet van aan- en doorpakken, een mensenmens is, empathisch is, houdt van gezelligheid, tussen de mensen staat

vernieuwend, duurzame initiatieven, groene energie

Vertegenwoordiger van dr gemeente zichtbaar

Vlot, makkelijk in de omgang, gewoon, betrokken, verstand van zaken en niet te conservatief. Heel veel succes!

Vol gaat voor zijn gemeente en lef heeft en een goed netwerk.

Voor de bevolking opkomt en sterk naar buiten treed.

voor iedereen klaar moet staan.

Voor zijn burgers en medewerkers staat

Vrolijk en spontaan is en geen blad voor de mond neemt.

vrouw is

vrouw is, past bij de cultuur van Dalfsen en bestuurlijke ervaring heeft bij de overheid

vrouw

zorgt voor teamsamenwerking binnen het college

oog voor de lange termijn ontwikkelingen en samenhang van ontwikkelingen

verbindend

Vrouw, die samen met de bevolking is en 2 termijnen vol kan maken als burgemeester.

Weet wat er in de kernen van de gemeente Dalfsen speelt, en stuurt daar ambtenaren naar toe om te luisteren en hem nog meer te 

vertellen wat in de kernen belangrijk is. Om dat vervolgens in de gemeenteraad te agenderen.

weet wat er speelt in Dalfsen en goed op de financiële uitgaven let.

weet wat er speelt in de samenleving en bij problemen samen naar oplossingen zoekt in plaats van zich achter regels verschuilen.

weliswaar boven de partijen staat maar toch via kritisch vragen de standpunten beïnvloedt in een positieve richting.

Welzijn en dialoog hoog in het vaandel heeft staan. Wijsheid heeft vergaard, niet snel van de kook is en niet bang is om stellig te 

nemen.
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Werk maak van wijkbeheer. Niet de politie langs probleemgezinnen sturen, maar een sociaal wijkteam problemen laten aanpakken. 

Voorkomen dat de misdaad groeit in Dalfsen. Kijk naar Ermelo. Ook een veilige gemeente, die heeft zitten slapen. Enorme 

ontwikkeling criminaliteit. Wij moeten een actieve burgemeester hebben tegen de misdaad. Want een veilige gemeente zijn is 

prachtig. Maar de veilige gemeente blijven is de uitdaging. Want de criminelen komen juist naar de veilige gemeente. Daar is veel te 

halen. Wij zoeken een krachtdadige bestuurder met een goed netwerk in Den Haag. Anders worden de yuppen in Den Haag de maat 

voor de ontwikkelingen in Den Haag. Neem de burgers tellen mee. De burgemeester moet hun vertegenwoodiger in Den Haag zijn. 

Gemeentebelangen heeft geen netwerk in Den Haag. De partij doe het prima in Dalfsen,. Maar er is meer nodig. Een echte 

bestuurder, die weet wat er speelt. Succes gewenst.

Wijs is, goed kan luisteren, integer is en de ontwikkeling van lange termijnwaarden kan stimuleren.

zich betrokken voelt bij Dalfsen en het beste voor de gemeente wil.

Zich durft uit te spreken, en minder politiek correct is dan in het Haagse.

Zich enthousiast en betrokken inzet om Dalfsen mooi te maken en te houden. Daarbij denk ik aan de mensen (alle inwoners) maar 

zeker ook aan de natuur!

Zich hard maakt voor de rust en mentaliteit die hier heerst. Niet meepraat met de landelijke politiek maar een vuist durft te maken 

wanneer nodig. Denk daarbij aan de aanvliegroute airport Lelystad.

zich herkent in de aard van de lokale bevolking. Mensen verbindt in hetgeen in ons aller belang is maar ook staat voor duurzaamheid 

en inclusie binnen de gemeente.

Zich in alle kernen laat zien en betrokken is bij de inwoners.

zo min mogelijk nevenfuncties is en zich helemaal inzet voor de gemeente

zich inzet voor alle lagen van de samenleving en innovatief kan denken voorstander is van het basisinkomen en zich inzet voor 

participatie van mensen met een beperking.

zich inzet voor een leefbaar zelfstandige gemeente Dalfsen.

Zich naar eer en geweten gedraagt. Op komt voor de belangen van de gemeente; zich inzet voor duurzaamheid, natuur en toerisme 

(dossier vliegveld Lelystad), onderwijs, gezondheid en sociale gelijkheid. Zich op een formele wijze laat zien, het burgervader-zijn 

waardig is, het goede voorbeeld geeft en trots is op zijn gemeente. Liefst afkomstig uit de regio.

Zich onder de mensen begeeft zich niet verheven voelt. Doe maar normaal.Gevoel voor het leven in het oosten van het land. 

Tradities en gebruiken in ere wil houden. Zich sterk maakt voor de kernen en Dalfsen.Een sociaal meelevend persoon

Zich snoeihard inspant om de laagvliegroutes Lelystad Airport tegen te houden.

Zich sterk maakt voor de hele gemeenschap, duidelijk zichtbaar, toegankelijk, aanspreekbaar. Iemand die zich sterk maakt voor 

Dalfsen. Iemand die ook durft op te treden wanneer nodig.

Zich zichtbaar beweegt in alle deelkernen. Inlevingsvermogen toont in elke voorkomende situatie. Heel goed kan verwoorden wat hij 

denkt wat goed is voor de gemeente. Hij moet belangstelling tonen voor elk individu en elk organisatie binnen de deelkernen.

Zichtbaar aanwezig is voor en in de gemeente, durft aan/door te pakken met hart voor mens en gemeenschap

Zichtbaar betrokken en enthousiast is. 

Iemand die steunend is waar nodig en doortastend bij het nemen van beslissingen. 

Overleg en een luisterend oor van mensen uit de gemeente is van belang. Een sociaal bewogen persoon die midden in de 

samenleving staat !

Zie ik niet iemand, maar specifiek een deskundige vrouw. Het kan niet zo zijn dat het dagelijks bestuur van Dalfsen na 8 jaar uit 

mannen te hebben bestaan weer 4 jaar zonder vrouwelijke inbreng verder gaat!  De top van het ambtelijke apparaat bestaat ook al 

alleen uit mannen.

Zijn voetsporen in de gemeenschap verdient heeft. Iemand die de gemeente kent en herkent wordt door de gemeente. Geen 

bestuurder die na een Haagse/provinciale politieke carrierre nog namens een landelijke politieke partij nog even benoemd wordt. Wij 

willen een participatieve samenleving, daar hoort een participatieve burgemeester (man/vouw) bij.

Zijn/haar aandacht verdeelt over de verschillende kernen. Oog heeft voor wat er speelt in de samenleving, maatschappelijk 

betrokken. Bestuurlijke ervaring heeft. Open staat voor de verschillende culturen binnen de kernen en deze kan verbinden. Zich zowel 

informeel als zakelijk kan opstellen naar gelang de situatie. In is voor vernieuwing en "out of the box" kan denken en doen.

Zo  als han nooten

Zoals altijd een schaap met vijf...............

zorgt dat Dalfsen met zijn tijd meegaat, maar het mooie dorp met de mooie natuur daar omheen weet te behouden
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Als u de nieuwe burgemeester van Dalfsen mee mag nemen naar één plek in de 

gemeente, welke plek zou u hem/haar dan laten zien?

30 Km zone in Nieuwleusen zuid. Om hem/haar te laten zien dat bijna iedereen daar te hard rijdt

Alle plekken zijn mooi in de gemeente

Alle wegen waar veel te hard wordt gereden

Als het goed is hoeft dat niet want de burgemeester is ook een inwoner van Dalfsen en kent het dorp op zn duimpje.

Als inwoner van Oudleusen: Naar ons dorp, om te laten zien waar we behoefte aan hebben, hier en nu !!

Anjerpunt Hoonhorst

Ankum en het belang van het behoud van het buitengebied benadrukken.

Bedrijventerrein Nieuwleusen, waarom er geen mogelijkheid is voor wonen en werken, terwijl dat in Dalfsen zelf wel wordt gerealiseerd

Bekeuringen uitschrijven aan mensen die de honden overal laten poepen.

Bellingerweer

Bellingeweer met uitzicht op het kasteel.

Bestuursoverleggen van FC Dalfsen, waar een club met mensen laat zien dat je met goede inzet en motivatie allerlei mensen met 

totaal verschillende achtergronden (geloof, opleiding, kennisniveau) hard kan laten werken voor een gezamenlijk doel (de jeugd 

lekker laten voetballen).

Biogas installatie aan de veldhoeveweg.

buitengebied, dus ons mooie agrarische natuurlandschap.

centrum

centrum

dak van Foreco, vol met zonnepanelen

Dalfsen

Dalfsen is bij uitstek een gemeente met ongekend veel natuur- en landschapsschoon. 

Groen overheerst!

Binnen de bebouwde kom geldt dat met name voor een van de mooiste straten, de Ruitenborghstraat.

Karakteristiek voor het “oude Dalfsen”, met veel variatie in “oudere” woningen en een ongekende hoeveelheid monumentale bomen.

Dalfsen is zo divers, de burgemeester kan het best langs alle knooppunten van het knooppunten fiets netwerk fietsen!

Dalfser winkelstraten op zondag. Vooral in de winter een dooie bedoeling..

dat is moeilijk; ik zou graag met hem fietsen langs de vecht maar ook bezoekje brengen aan de Hulstkampen, aan bedrijven, boeren 

en gewoon een kop koffie bij mij thuis. Ik vind het belangrijk dat hij/zij veel van het leven in Dalfsen ziet en van daaruit evenwichtig en 

sensitief bestuurt.

Dat kan voor iedereen anders zijn.

-dat kun je positief en negatief waarderen natuurlijk: ik zou hem het mooie van het dorp Dalfsen langs de vecht laten zien (nu 

natuurlijk nog niet helemaal klaar, maar dat komt goed). Ontevreden: eigenlijk alleen over het feit dat de supermarkten op zondag niet 

open zijn gedurende een beperkt aantal uren.

De basisscholen

De bijeenkomsten van ouderen en jongeren.

De Blauwe BogenBrug; daar bruist het van het leven!

de boerderijen rond Dalfsen en dan zou ik zeggen hoe belangrijk ik het vind dat er een goed leefklimaat is voor de boeren in en rond 

Dalfsen

De brug met het gezicht op kasteel Rechteren en het ooievaarsnest

De Bruinleeuwstraat.  Daar wordt érg hard gereden ondanks dat daar een minder speelplaats is. Ik heb hierover al een bevredigend  

overleg met de wethouder gehad. Maar wanneer de busroute wordt opgeheven,  zou herinrichten zinvol zijn!! 

De combinatie overstekende kinderen en hardrijders is geen goede combinatie!

De buitenlessen van de Vechtruiters op de Bellingeweer.

De buitenplaatsen, die zo bepalend zijn voor de aantrekkelijkheid van het dorp.

De dijk bij de Bellingeweer. Als je daar op de dijk staat kijk je enerzijds naar het dorp, zie je de Vecht en tegelijkertijd de overkant met 

het Rechterense Veld en de landelijke omgeving. Dat karakteriseert de kern Dalfsen. Hiermee doe ik uiteraard de andere dorpen in 

de gemeente te kort, maar zo zie ik het.

De dijk naar de stuw vechterweerd.

de fietspaden in Nieuwleusen ( die wel nader bekeken mogen worden ivm veiligheid)

De gevaarlijke, drukke situatie op de rondweg /Vechtdijk.

De hele Gemeente Dalfsen is MOOI.

De hele gemeente is belangrijk.

de kerk

De Kern Nieuwleusen

De kern van Dalfsen ( incl. waterfront) als verbindend element voor al onze kerndorpen (allemaal even belangrijk)

De kern van het dorp Dalfsen

De kernen

De minder  verzorgde buurten en of straaten met veel kuilen en of verzakkingen, dat is erg hindelijk.

De mooie bossen achter/bij huize den bergh, bij de rietmansweg

De mooie fietspaden rondom Dalfsen. De stuw bij Broekhuizen, maar ook richting Vilsteren

De mooie natuur.

de mooie natuurgebieden in en rond de kernen
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De natuur

De nieuwbouw van sociale huur en koopwoningen in Oosterdalfsen ( Middeleeuwen) . Niet van deze tijd zulke lange blokken , overlast 

ligt om de hoek door getto vorming. Gerner Marke is een voorbeeld van hoe het wel moet

De 'nieuwe' kade. Je ziet de vecht, blauwe bogen, het gemeentehuis, Zwevende kei, station, haven en het Waterfront. Je ziet de 

prachtige natuur maar ook de ontwikkelingen.

de nieuwe woningen aan de Middeleeuwen en omgeving

De omgeving m.n. ten zuiden van de Vecht.

De ondoordachte verkeerssituaties in Nieuwleusen

De passantenhaven Dalfsen

De Prinsenstraat, waar heeel nodig onderhoud en vernieuwing nodig is.

De Rechterensedijk daar is al veel over gesproken en het is en blijft een lachertje, daar moet daadkracht worden getoond en een 

echte oplossing komen. Hier word te veel geluisterd naar de mensen die er niet dagelijks over heen moeten rijden.

De spil

de Spil en de Prins Bernhardlaan in Nieuwleusen, waar oneerlijk wordt omgegaan met de voortuinen van de bewoners, terwijl de 

huizen er al vanaf 1971 staan en nu ineens gedeeltelijk van de gemeente Dalfsen  zouden zijn en de bewoners er flink voor moeten 

betalen om hun eigen tuin te kunnen behouden terwijl ze er al die jaren voor hebben gezorgd, gewied, gesnoeid en beplant.

De spil in nieuwleusen

De Spil in Nieuwleusen.

De Spil in Nieuwleusen.

De Stokte

De stuw (Vechterweerd), mooie plek, maar fietspaden moeten beter daar mogelijkheden en waterkrachtmogelijkheden

De toegangswegen tot de dorpskernen tijdens de ochtenden dan wel de avonden, dit om het maar al te vaak hufterig gedrag van 

mede bewoners op de kaart te krijgen. Het gedrag van het woon werk  verkeer per auto / motor dan wel de fiets is helaas maar al te 

vaak onnodig gevaarlijk en geeft ergernis.

de toeristische plekken in het vechtdal zoals het pontje bij Vilsteren.

de Trefkoele+

De uitkijk toren

De uitkijk toren.  Niet als symbool van iemand die onbereikbaar is maar iemand met een goed beeld van zijn/haar gemeente en met 

oog voor wat er in zijn/haar omgeving speelt

de uitkijktoren nabij de oude vuilnisbelt.

De uitkijktoren.

De vecht

De Vecht bij landgoed de Leemcule.

De Vecht met de sluizen

De Vecht tussen Dalfsen en Oudleusen

De Vecht, de levensader van onze gemeente.

De Vecht, kade, waterfront

De vecht.

De Vechtbrug.

De vele gevaarlijke verkeerspunten voor kinderen in Dalfsen

De verenigingen in de gemeente

De Viersprong Nieuwleusen, Palthebos

De volleybal vereniging flash 50 jaar! En het nieuwe pand/sporthal.

de wijk in, bij de mensen thuis.

De windmolens die we niet wilden en waar we de hele dag tegen aan moeten kijken en het vervelende nooit stoppende geluid van 

horen. Bedankt gemeente.

de zorgboerderij/Philadelfia

De zuidelijke vechtdijken.

De zwevende kei

de zwevende steen. ik zou hem wijzen op de solide constructie ervan, het uitzicht op het gemeentehuis, de brug...de diversiteit aan 

woningen en dito mensen,...het landschap...., de vecht als metafoor van steeds vernieuwend en verfrissend leven brengen...

Donderdag op de markt onder de bewoners van dalfsen

door er 1 te kiezen zou je de andere plekken te kort doen, een bezoek aan alle kernen

Dorpsfeest Lemelerveld, op de zondagmiddag

Een adres waar vluchtelingen leven, in een van de kernen.

Een bedrijf waar gebruik wordt gemaakt van lokale kracht, dat aandacht heeft voor circulaire economie en dat een sociale instelling 

heeft. Bijvoorbeeld de brouwerij.

Een fietstocht door het mooie bosrijke bosgebied.

Een gesprek met de eigenaren van en bij Op den Pas, de wijnstate te Lemelerveld.

Een huis rond het festival terrein als dit op het hoogtepunt van lawaai en asociaal gedrag  is. En dan kijken of hij/zij dit ook goed voor 

de samenhorigheid vindt.

Een locatie is te weinig om de nieuwe burgemeester te laten zien. Er is meer moois te tonen in deze gemeente.

Een mooie boottocht over de vecht.

Een mooie wandeling door het buitengebied van de Gemeente. Dat is zeer de mooite waard!

een plek langs de vecht

Een rondje fietsen vanuit Dalfsen naar de Stokte en via pontje en Rechteren weer terug,, om te laten zien hoe makkelijk je hier (nu 

nog) de rust op kan zoeken.
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Een wijntje drinken op het terras bij de Fabriek.

eens in de maand laten zien wat er in nacht op zateravond gebeurt.

Elisabeth Hoeve in Lemelerveld. Hier wonen agrarisch ondernemers die erg betrokken zijn bij de gemeenschap en een mooi bedrijf 

runnen. De koffie staat er altijd klaar ;)

Er zijn meerdere plekken binnen de gemeente die een bezichtiging waard zijn. Zelf ben ik woonachtig in Nieuwleusen. 

Ik denk aan het nieuwe buurthuus de Spil in Nieuwleusen, de kringlopen en Nieuwleusen synergie.

Er zijn te veel mooie plekken in Dalfsen om een goede keus te maken.

Er zijn zo veel mooie plekken dat dit voor mij lastig is.

Maar ik zou hem/haar dan uitnodigen voor een fietstochtje rond Lemelerveld.

Er zijn zoveel mooie plekken binnen  onze gemeente maar als het dan toch moet dan ga ik voor het laatste stukje Oosterveen of 

Ruitenveen  in Nieuwleusen

Ergens langs de Vecht, ter hoogte van de Stokte, laten genieten van de mooie natuur

Fietsen door en om Dalfsen.

Fietsend over de dijk bij de bellingrweer richting de stuw

Fietspad bij Hoonhorst waar in de oorlog een vliegtuig is neer gestort.Een van de mooiste plekjes in de gemeente dalfsen.

gedenkteken 2e wereldoorlog schaapskooiweg

Gemeentehuis, hoeveel afstand dit naar de burgers opwekt

Gevaarlijke rotonde aan de Wilhelminastraat

Gewoon bij iemand thuis en met hem/haar/hen praten over wat de inwoner van Dalfsen bezighoudt

Grote kerk Dalfsen

Hart op goede plek, rechtvaardig, sociaal, zoekt verbinding, creatief in oplossingen

Hem/Haar  een fiets aanbieden en zijn partner en door de gehele gemeente laten rondrijden zodat hij doordrongen raakt voor al het 

moois wat er is en dat de nieuwe burgemeester daar verantwoordelijk voor gaat worden.

Het dient geen jonge persoon te worden die tijdelijk hier is en weer hoger op wil t.z.t.

Zie het vorige Hij / zij  moet ook echt GEEN persoon zijn die alleen op de winkel komt passen maar ook initiatief

neemt ter verbetering en daarbij wel kosten bewust is.

Hessum

Het "pontje" bij de stokte.

Het abominabele slechte wegdek (voor fietsers) van de Ruitenborgstraat.

het agrarisch buiten-gebied

Het bankje op de dijk!  Hier kijk je uit over de haven en de vecht

Het bijwonen van een kerkdienst op zondag

Het buiten  gebied van Dalfsen waar nog geen spoortje van straat verlichting  aanwezig  is ,

wat als gemeente dacht ik 1 moet en zou kunnen zijn.

Maar wel de avond 3 daagse voor Gehandicapten, waar de burgemeester de medailles uit reikt, heel geweldig.!!!

Het buitengebied van Dalfsen die zo mooi is en gelukkig  niet verstoort is door overlast van teveel recreatie.

het buitengebied van de gemeente; ook daar wonen inwoners, die graag de burgemeester hun leefomgeving willen laten zien.

Het centrum

Het centrum van Dalfsen

Het centrum.

het gebied naast het gemeentehuis, dat weer teruggeven wordt aan de natuur.

Het gebied rondom het pontje

Het kerkplein

Het kerkplein met de vele auto's, de verkeerschaos rond de Jumbo Dalfsen, de lelijke gevels van Kruidvat en Rabo.

Het middengebied in Nieuwleusen. Het centrum van het verenigingsleven.

Het mooie landschap , met het verzoek hiervoor op te komen

het mooiste sportpark van de gemeente Dalfsen met de meeste en beste vrijwilligers; Sportpark Hulsterlanden.

Het nieuwe waterfront, een voorbeeld van een geslaagd project. Cultuur, horeca, wonen en toerisme gecombineerd op een van de 

mooiste plekjes van Dalfsen

Het Palthebos Nieuwleusen

het pontje over de Vecht

Het Ruitenveen en de Koedijk in Nieuwleusen.

Het Sterrebos en engelsewerk

Het 'strand' bij de vecht in Ommen. Zoiets zou in Dalfsen een echte aanwinst zijn én meer toeristen / lokale inwoners naar het 

centrum van Dalfsen trekken (ook uit andere dorpen in de gemeente Dalfsen).

Het stuk van Dalfsen dat, als het tegen zit, onder de laagvliegroutes van AirPort Lelystad komt te liggen. Om te laten zien waar de 

heerlijke rust dan gaat verdwijnen.

Het uitdelen van de deelpakketten voor minimagezinnen. In Dalfsen komen maar weinig mensen in aanmerking voor de voedselbank, 

maar des te meer adressen vallen net buiten de criteria. De gezamenlijke kerken voorzien meer dan 100 van deze gezinnen iedere 

maand van een voedselpakket. 40 adressen halen deze pakketten zelf op en drinken gezamenlijk koffie zodat er ook een sociaal 

moment is. De andere pakketten worden huis aan huis bezorgd. Alles draait op vrijwilligers. Dit laat de kracht van de gemeenschap 

zien en de belangrijke rol die de kerken in Dalfsen nog steeds in het sociale leven innemen.

Het uitzicht bij De Stokte is fantastisch!

Het Vechtdal

Het wandelpad van de moestuinjes aan de Stokte naar de Vecht, achter de Bellingerweer langs, met zicht op kasteel Rechteren.

Het Waterfront
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Het waterfront

het woonwagen kamp lemelerveld is woon bestemming geen industrie

Het zweefvliegveld in Lemelerveld

hij moet alles zien

Hoezo een plek, laat hij of zij op fiets stappen en ervaren hoe mooi gemeente is.

Echter laat hij of zij ook beseffen dat het fietsvriendelijke Dalfsen niet overal zo fietsvriendelijk is. Een rondweg met rotondes waar de 

auto’s voorrang hebben, terwijl in meerdere gemeenten fietsers voorrang hebben. Dit kan anders en gelijkluidender. Doe als Zwolle, 

doe als Leeuwarden om iets te benoemen.

Honden uitlaat plaatsen.

Hoonhorst

hoonhorst

Hoonhorst en haar gemeenschapzin

Hospice

htfhfghf

huize Den Berg, wandelen in de omgeving, schaatsen in de winter

Ik word altijd erg gelukkig wanneer ik na een werkdag in Zwolle weer terugkeer naar Dalfsen. Ik zou de nieuwe burgemeester dat ook 

gunnen. Mijn favoriete plek is dan waar ik op de Ruitenborghweg de bebouwde kom betreed.

Ik zou de burgemeester kennis leren maken met de schatten van Dalfsen. Ik zou samen op wandelen van de vindplaats van de 

schatten die zijn gevonden naar het kunstwerk wat erdoor ontstond.

Ik zou de burgemeester willen meenemen naar de Rosengaardeweg op een mooie zomerse dag om te laten zien  hoe de bewoners 

hun best doen om er een mooie leefbare straat van te maken.

Ik zou de nieuwe burgemeester graag Hoonhorst laten zien, erg vernieuwd, veel betrokkenheid en erg gezellig.

Ik zou de nieuwe burgemeester meenemen naar èèn van de kerken

Ik zou HAAR meenemen naar de grenzen van de gemeente en HAAR uitnodigen om over die grenzen heen te kijken en 

mogelijkheden voor Dalfsen en daarbuiten te zien en te benutten.

Ik zou hem Het Palthebos en het Palthemuseum laten zien. Geheel te danken aan de gemeenschap van Nieuwleusen. Het enige 

echte museum in Dalfsen. Mooie cultuurhistorische kwaliteiten. Daar moeten wij zuinig op zijn. Beide ontstaan door schenkingen. 

Daar zijn de inwoners trots op. Mooie plek voor een gezellig evenement. Bv. Op Koningsdag. Echt Nieuwleusen. Geen gedoe. En 

iedereen doet mee.

Ik zou hem meenemen op een wandeling achterlangs kasteel Rechteren.

Daar ben je vanzelfsprekend verbonden met vroeger, natuur, landerijen en schoonheid daarvan. De pijpen van de melkfabriek 

vormen van zichzelf al een dissonant.

ik zou hem of haar graag de mooie natuur en historie van Dalfsen meegeven: een lettelrijke en figuurlijke achtergrond waar we trots 

op mogen zijn, onze basis die we niet moeten vergeten en niet kwijt moeten raken.

Ik zou hem willen uitnodigen in een klein vliegtuig, om de schoonheid van Dalfsen en de regio vanuit de lucht te overzien. Op dat punt 

waar het overzicht totaal is, zonder de details uit het oog te verliezen.

Ik zou hem willen uitnodigen in mijn gezin. Wij zijn het/een gezicht van Dalfsen. We zijn een gezin met een zorgintensief kind en we 

vinden het belangrijk dat bestuurders zien hoe dat is. Hoe zwaar, maar ook hoe leuk. We kunnen dan samen naar de speeltuin aan 

de Bruinleeuwstraat gaan en kan ik laten zien hoe het voor ons is om op deze prachtige plek te zijn samen.

Ik zou met hem/haar een wandeling met mijn hond over de dijk maken langs onze mooie rivier de Vecht

In het theater tijdens de verfilming van ‘schat van Dalfsen’.

In mijn achtertuin daar waar het stil en rustig is en waar je amper iets anders hoort dan de vogels die fluiten

industrieterrein

industrieterrein De Grift

is niet van toepassing met zoveel kernen.

Jagtlusterallee in  Nieuwleusen

Hier heeft een actiegroep, gevormd door bewoners van dit gebied, uiteindelijk met succes ongeveer 500 bomen weten te behouden .

Belangrijk hierbij: Veel en intensief contact met de politieke partijen.

Kievitsbloem e.o. ofwel de straten waar niemand z'n kinderen graag wil zien opgroeien

Koffiehus De Kletsmajoor in Lemelerveld!

Kroonplein Lemelerveld

Kroonplein lemelerveld

GEVAARLIJK........

Kroonplein. Ziet er treurig uit

Kruispunt julianalaan beatrixlaan en beatrixlaan. Vanwege de veel te hoge verkeersdrempels.

kulturhus de mozaïek in lemelerveld

Kulturhus Lemelerveld

Kulturhus Trefkoele+

Langs de Mataram met het zicht op Hoonhorst

Langs de Vecht, de Stokte

Lemelerberg

Lemelerveld

Lemelerveld

living village festival in Dalfsen

Maakt me niets uit, als Burgemeester Dalfsen dien je alle plaatsen te kennen/zien die onder de gemeente Dalfsen vallen.
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Meenemen naar de hangplek bij de driepuntsbrug in lemelerveld,om te zien hoeveel rommel ze daar achterlaten, er wordt niets aan 

gedaan.

meerdere plekken

mensen die weinig hebben en of hulp nodig hebben   de gewone burger dus

Met een kano over de Vecht, genieten van de natuur in onze omgeving.

migapad met uitzicht op de Lemelerberg

Mijn achtertuin.

Mijn straat en hem/haarzeggen dat het zo moet blijven met de mooie grote beuken

Molen Massier. Door het op de stelling gaan staan heb je overzicht van naburige deelgemeenten. Dat is waar Eem burgemeester 

voor staat: supervisie.

Monument van de gevallenen van de laatste WO.

Mooie vraag, als agrariër zou ik de nieuwe burgemeester graag thuis uitnodigen, waarom? Bij ons thuis kun je in 1 oogopslag de kern 

van de gemeente zien, een agrarisch bedrijf, de vecht, natuur , recreatie en het wegennet. Kortom de juiste balans tussen Landbouw, 

natuur en recreatie....De kern van onze mooie Vechtdal gemeente.

Naar de haven en daarna naar Ommen, om te laten zien hoe het wel kan.

Naar de Trefkoele+ op vrijdagavond voor de informele bijeenkomst van vluchtelingen.

Gezellig koffie drinken en horen wat er leeft onder de statushouders.

Naar de Vecht, mooie plek om tot rust en reflectie te komen. Met uitzicht op boerderijen als reminder voor gezond boerenverstand en 

als relativering dat we allemaal op de schouders van onze voorouders staan. Voorouders die ook aan de Vecht zaten, hun leven 

leidden en beslissingen namen

Naar een mooi plekje in de natuur rond Dalfsen

Naar een plattegrond om al die andere prachtige plekken aan te wijzen

Naar een plek in het dorp waar, naar mijn idee vaak soms gevaarlijke situaties ontstaan.

Ik vind dat daar wat aan moet gebeuren. Dat heb ik al eens gemeld, maar daar gebeurt niets mee.

(In Nieuwleusen voor de Aldi, parkeerplaats c.q. doorgaande weg)

Naar een plek waar vanuit de gemeenschap de zorg voor de samenleving geregeld wordt. Met mensen uit de praktijk om tafel, niet 

met de managers of teveel betaalde directeuren. Dat kan zijn zorg, welzijn of sport.

naar een terras langs de Vechtkade onder een kastanjeboom

Naar een van de kerken in ons dorp.

Naar het vliegveld in Lemelerveld. En daar stapt hij/zij in een zweefvliegtuig waarbij hij/zij vanuit een "helicopterview" kan genieten 

van al het moois wat in al de dorpen te zien is in de gemeente Dalfsen! Dan voel en zie je de fantastische ontwikkelingen in 

1oogopslag.

Naar Nieuwleusen

Naar plaatsen waar niet word gehandhaafd in de gehele gemeente.

Natuur in en rondom Dalfsen

natuurbad Heidepark in het mooie en ondernemende lemelerveld

Natuurlijk Oudleusen met zijn veelzijdigheid. Eerst naar de Wiekelaar om daar koffie te drinken en te laten zien wat daar allemaal 

mogelijk is en waar alle inwoners gebruik van kunnen maken. Daarna op de fiets een tochtje door Oudleusen en haar natuurschoon 

(esgronden, ottemenisten).

niet naar een plek maar naar een feest, en dan wel het oranjefeest in nieuwleusen , de burgemeester moet hier echter wel een hele 

week voor uit trekken , aangezien het al op zondag begint !

de mooiste dag de zaterdagmiddag is een unieke dag waar jong en oud aanwezig is, de week er op mag hij/zij dan een weekje vrij om 

bij te komen

Nieuwleusen

nieuwleusen

Nieuwleusen

Nieuwleusen

nieuwleusen

Noorderpark Nieuwleusen

Nu: de Grote Markt

Volgend jaar: De Spil

Ons prachtige buitengebied en actieve dorp

Onze gemeente kent heel veel mooie plekken, ik kan geen keuze maken

onze tuin

Onze tuin.  Een park, onze oase, in een reeds rustig dorp, ontstaan na strubbelingen met de gemeente nadat bleek dat we verkeerd 

geïnformeerd waren vóór de aankoop van het huis. Een voorbeeld van beiden een beetje water bij de wijn, samen overleggen en 

allebei tevreden zijn en dat allemaal binnen de regels van de gemeente.

Op de brug gaan staan en uitkijken over ons mooie weidse Vechtdal.

Op fietstocht door gemeente Dalfsen.

op zaterdagmorgen naar Gerner.

Openlucht zwembad Heidepark in Lemelerveld

Oranjefeest

Oranjefeesten Dalfsen

Oude Oever

Oude Vechtsteeg

Oudleusen en omgeving

Oudleusen.

Oversteek N35 Hagenweg.
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Palthebos

Palthebos Nieuwleusen

Pontje over de vecht

Pontje over de vecht

pontje over de vecht en de uitkijktoren

Prinsenstraat, heeft  snel onderhoud nodigen vernieuwing, opwaardering

Rechterense dijk

Rechterense Dijk

Rechterensedijk

Rechterse dijk. Wat is dit toch een prachtige laan.

Regelmatig naar alle Kultuuhuzen in alle kernen.

Rond de kerk in het centrum

rond Hoonhorst

Rot zooi bij agrarische bedrijven  (sommige )

sport terrein korfbal

Sportpark Gerner

sportpark Gerner, betrokken zijn met de jeugd (heeft de toekomst)

Strandje Hessum

't Pontje over de vecht.

Terras aan de Vecht.

Terras van de Stoomfabriek

Uitkijktoren aan de vecht!

Vechterweerd. 1 omdat daar mijn roost ligt en 2 de waterwinning met natuur

Veel plekken

Vele, want de gemeente is mooi.

Verbinding Lemelerveld - Dalfsen

Verkeersonveilige situatie van het vernieuwde kroonplein in Lemelerveld. Hoe kan dit de uitkomst zijn geweest??

Verloedering van Lentestraat

verzorgingshuis de Hulstkampen intern

Voetbal

Voetbalveld op Zaterdag, zodat hij/zij kan zien dat de voetballende jeugd bij fc dalfsen een afspiegeling is van de dalfser bevolking

Voor mooi: de Hulsterplas en de sportparken.

Lelijk: wijnkenner met dichte ramen, cq armoede?

voormalig Pniel en Slingerdael. Ongelooflijk

waarom één plek?  juist zichtbaar in alle kernen en alle bijzondere plekken daarom heen. Dalfsen is al zo verdeeld.

Wandeling langs de oude oever In Oudleusen

Wandeling langs de Vecht van Stuw tot Stuw

Waterwinstation Vechterweerd en het gemaal Broekhuizen. Die problemen worden onderschat.

Woonwagen kamp lemelerveld

Zicht vanaf de zwevende steen naar het Waterfront.

Laten we het dorp een echt vechtdorp blijven houden.

Pagina 17 van 17


