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 Geachte heer en mevrouw,
 In januari 201 1 heeft de gemeenteraad van Dalfsen besloten te starten met het haalbaarheidsonderzoek
 naar de omvorming van De Trefkoele tot een Kulturhus.
 Wat is een Kulturhus?
 Een Kulturhus is een intensief samenwerkingsverband van verschillende verenigingen, In de meeste
 gevallen vinden die activiteiten onder één dak plaats. Uitgangspunt van dit onderzoek is de renovatie van
 de huidige Trefkoele met aanbouw van de openbare bibliotheek en uitbreiding met nieuwbouw. Dit
 betekent, dat de bibliotheek wordt aangebouwd en er sprake is van een stuk nieuwbouw. Flet doel hiervan
 is om overdag in het gebouw een betere bezetting te krijgen en de exploitatiemogelijkheden van De
 Trefkoele te vergroten. Dit betekent ook dat de activiteiten die nu in het Beatrixgebouw plaatsvinden
 mogelijk naar De Trefkoele worden overgebracht. U kunt dan denken aan alle activiteiten van Landstede
 Welzijn, maar bijvoorbeeld ook aan de activiteiten van de Historische Kring. Ook een jeugdsoos is in De
 Trefkoele voorzien.
 Het haalbaarheidsonderzoek is recent gestart en wordt uitgevoerd door het bureau ICS adviseurs uit
 Zwolle onder regie van de gemeente Dalfsen en De Trefkoele. Dit onderzoek moet Ieiden tot een
 rapportage die in het najaar in de gemeenteraad van Dalfsen besproken wordt.
 lnfermatieavond
 Graag willen wij in een vroeg stadium van het onderzoek met u, als buudbewoners, in gesprek gaan. Op
 deze manier kan het onderzoeksbureau vanaf het begin van het onderzoek uw ideeën en opmerkingen
 nadrukkelijk in beeld brengen en daar waar mogelijk in het onderzoek meenemen. U bent van harte
 welkom tijdens een inloopbijeenkomst op 18 mei 2011 in De Trefkoele om vragen te stellen aan de
 gemeente, De Trefkoele en ICS adviseurs. U kunt tussen 17.30 en 20.30 uur vrij inlopen. Belangrijk want u
 kunt hiermee vroegtijdig uw inbreng Ieveren. Deze avond is met name bedoeld om in gesprek te gaan.
 Tevens kunt u op deze avond een formulier invullen waar u uw ideeën, tips en opmerkingen kwijt kunt.
 Deelonderzoek inrichting openbare ruimte en parkeren
 In het haalbaarheidsonderzoek wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de verbeteringen van het gebouw
 en de inpassing in de buurt, In onze brief van 23 november 2010 zijn wij hier al op ingegaan. Wij zoeken



voor de werkgroep 'Parkeren en openbare ruimte'' daarom een tweetal vrijwilligers uit de buurt, die samen
 met de gemeente Dalfsen en een vedegenwoordiger van de Trefkoele dit deelonderzoek vorm willen
 geven. Als buunbewoner weet u immers als geen ander welke knelpunten er zijn, hoe deze ervaren
 worden en op welke manier deze mogelijk opgelost kunnen worden. Wanneer u zich aan wilt melden of
 hierover meer informatie wilt, kunt u conlact opnemen met dhr. Doornewaard van de gemeente Dalfsen.
 Zijn gegevens vindt u hieronder.
 Vragen?
 Wij kunnen ons voorstellen, dat deze brief nog vragen bij u oproept. U kunt altijd contact opnemen met de
 gemeentelijk coördinator van Project De Trefkoele, de heer J. Doornewaard. U kunt hem bellen op nummer
 (0529) 43 89 12. Een afspraak met hem maken is uiteraard Clok mogelijk. Dit kan ook via e-mail:
 'I.doornewaard@dalfsen.nl. Op de website kvww.dalfsen.nl/detrefkoele komt naast achtergrondinformatie
 ook een formulier waar u uw reactie kwijt kunt.
 Met vriendelijke groet,
 namens burgemeester en wethouders van Dalfsen,
 A. Goeree,
 directeur Ruimte en Samenleving
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