
De gemeenteraad van de gemeente Dalfsen heeft in ja-

nuari 2011 de opdracht gegeven tot een haalbaarheids-

onderzoek met daarbij als uitgangspunt renovatie van 

De Trefkoele tot een Kulturhus. De uitkomsten van dit 

onderzoek laten zien dat de plannen haalbaar zijn. De 

gemeenteraad neemt in januari 2012 een besluit.

Een greep uit de plannen:

• Aanbouw bibliotheek 
•  Nieuwbouw Hal 1 (NOC*NSF) 

28 x 48 meter (in vieren deel-
baar) met 600 tribuneplaatsen 

• Renovatie Hal 2 (NOC*NSF)
•  Multifunctionele ruimte, 

ook voor sport 
• Inpassing Tourclub 
•  Ruimte voor kinderopvang 

en peuterspeelzaalwerk 
• Multifunctionele ruimten 

En huisvesting van onder andere: 
• Gastouderbureau 
• Vluchtelingenwerk 
•  Landstede welzijn, ouderen 

en educatie 
• Rode Kruis 
• Logopediepraktijk Dalfsen
• Historische Kring 
• Jongerencentrum

‘ De Trefkoele wordt een centrum 
waar heel Dalfsen trots op kan zijn’

Vragen of suggesties?

Ga naar: www.dalfsen.nl/detrefkoele of neem direct contact op met de 
gemeentelijk coördinator: Jarno Doornewaard (0529) 43 89 12 of 
j.doornewaard@dalfsen.nl

De heer Peerdeman voorzitter Trefkoele:
“ Wanneer de gemeenteraad instemt met de plannen wordt De 
Trefkoele weer een centrum waar heel Dalfsen trots op kan zijn. 
Het wordt het kloppend hart van het dorp Dalfsen. De Trefkoele 
wordt getransformeerd tot een integrale multifunctionele 
voorziening: een Kulturhus. Zo wordt De Trefkoele toegankelijk 
voor een veel breder publiek.”

Kulturhus

De Trefkoele wordt een Kulturhus 
waarbij sport, cultuur, educatie, 
opvang en welzijnsfunctie onder 
één dak komen. Er komen be-
tere faciliteiten en beide sporthal-
len voldoen aan de eisen van 
NOC*NSF. Omdat de nieuwe 
Hal 1 in vieren deelbaar wordt 
ontstaan 4 gymzalen. Ook worden 
multifunctionele ruimtes gerea-
liseerd. Hierdoor kan gymzaal 
Molendijk gesloten worden.

Haalbaarheids-
onderzoek

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft ingestemd met 
het haalbaarheidsonderzoek. Nu 
is de raad aan zet. De plannen 
worden op 16 januari in de raads-
commissie besproken. U kunt het 
haalbaarheidsonderzoek vinden 
op de projectwebsite. Ga naar 
www.dalfsen.nl/detrefkoele en klik 
op ‘Het onderzoek’.

Variant ver(nieuw)bouwHuidige bebouwing

Wethouder Goldsteen: 
“ In de plannen wordt De Trefkoele een belangrijke ontmoetings-
plaats en worden de ruimten beter benut. In het plan wordt hal 
1 aanzienlijk vergroot en wordt voorzien van een tribune voor 
600 bezoekers. Ook komt er binnen de nieuwe Trefkoele plek 
voor sociale- en welzijnsactiviteiten. De overlast voor de buurt 
wordt ingeperkt door diverse maatregelen.”


