
Aan de leden van de Gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Dalfsen 

 

Dalfsen, 3 januari 2011 

 

Betreft: Toekomst Trefkoele i.v.m. een eventuele huisvesting Historische Kring Dalfsen 

te behandelen in de raadscommissie op 10 januari 2011  

 

Geachte dames en heren, 

 

In onze reactie van 3 december j.l. naar aanleiding van de behandeling van ons verzoek om 

een bijdrage, inzake een eventuele aankoop van het postkantoor, hebben wij reeds gereageerd 

op de plannen rond de renovatie van de Trefkoele om daarbij ook de huisvesting van het 

Historische Centrum met al haar activiteiten zoals het Schildersmuseum Meesters, overige 

museale en expositieactiviteiten te betrekken.. 

 

Het standpunt van het bestuur is sindsdien niet gewijzigd, de plaats van de Trefkoele is te ver 

afgelegen van het centrum van Dalfsen en voldoet niet aan hetgeen wij nastreven. 

 

Wij hebben nu reeds de ervaring opgedaan in het Beatrixgebouw, dat als wij een activiteit 

organiseren tijdens bijzondere dagen, zoals monumentendag het bijvoorbeeld bij de 

Westermolen wel druk is, maar vrijwel niemand het verder van het centrum gelegen 

Beatrixgebouw gaat bezoeken. Dezelfden ervaringen zijn er van die collega’s, die niet in het 

centrum van hun stad of dorp zijn gehuisvest.  

 

De Historische Kring Dalfsen wil zich richten op een breed publiek, dat is naast onze eigen 

inwoner ook de  bezoeker van elders, die nu voor een brede informatie over Dalfsen, het 

Vechtdal en verdere omgeving nauwelijks terecht kan, dit in tegenstelling tot de meeste 

omliggende plaatsen.  

Een historisch gebouw als het postkantoor, nog in het winkelgebied van Dalfsen gelegen, is 

dat wel en zal samen met de Grote Kerk, de Synagoge en de Westermolen een aanwinst zijn 

voor Dalfsen. De Stichting Kunst om Dalfsen, tijdelijk huurder van het postkantoor, heeft  

ervaren dat bij bijzondere acties en exposities daar vele bezoekers op af komen. 

 

De Historische Kring Dalfsen wijst daarom de plannen in het rapport over de toekomst van de 

Trefkoele voor haar huisvesting af, waarvoor overigens zeker 400 á 500 m2  nodig zou zijn en 

een ruimte die niet door meerderen gebruikt kan worden. 

 

Wij vertrouwen dat u met onze zienswijze bij behandeling van de plannen rond de Terfkoele 

rekening houdt 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Hans de Boer Gé Achterberg 

Voorzitter secretaris 

 

 

Cc: g.zeelt@dalfsen.nl 


