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Voorstel:
1. In te stemmen met het plaatsen van één pannafield in Dalfsen en één in Nieuwleusen.  
2. De kosten ad. € 5.900,- (2x € 2.950,-) ten laste brengen van de Reserve Jeugdvoorzieningen. De 

overige kosten (plaatsing/vervoer) te laste brengen van de begroting 2008.   
3. Het in 2006 gereserveerde bedrag van € 21.500,- voor jeugdoverlast niet aan te wenden. Dit bedrag 

deblokkeren en terug laten vloeien in de Reserve Jeugdvoorzieningen. 
 
 
Inleiding:
Regelmatig horen we van de jeugd dat er voor hen weinig te doen is in de gemeente Dalfsen. Er zijn 
voldoende sportverenigingen maar veel jongeren willen niet de verplichting van een lidmaatschap. Zij willen 
sporten en bewegen wanneer hen dat uitkomt, en daarnaast de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
 
Begin december heeft de Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen een aanvraag gestuurd voor 
het plaatsen van een pannafield. Als locatie wordt genoemd de parkeerplaats/fietsenstalling voor de 
sporthal De Schakel. De aanvraag komt vanuit de jeugd zelf, enerzijds om meer te bewegen, anderzijds 
om elkaar te ontmoeten. Een pannafield is geschikt voor alle leeftijden, en zowel voor jongens als meisjes.  
  
Al eerder dit najaar is, naar aanleiding van een brief van de toen 13-jarige Jorick Pasman, een initiatief 
gestart om een multifunctionele sportvoorziening in de kern Dalfsen te realiseren, het Meersportenplein. 
Doel van het project is een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jeugdigen, zonder dat daar de verplichting van 
een lidmaatschap van een vereniging voor nodig is. Volledige uitvoering van het project zoals de 
initiatiefnemers dat voor ogen stond is niet haalbaar gebleken. Momenteel wordt bekeken of op een andere 
wijze invulling gegeven kan worden aan de wensen. Eén van de wensen was het plaatsen van een soort 
voetbalkooi.     
 
Beleidskader en rol gemeente:
Wij staan zeer positief tegenover het feit dat de jongeren zelf met concrete initiatieven zijn gekomen om de 
door hen gewenste voorzieningen te realiseren. Wij willen dan ook een positief signaal afgeven richting de 
jeugd door zowel in Nieuwleusen als in (de kern) Dalfsen een pannafield te plaatsen.  



 
 
 

  
 
   

 

Door het plaatsen van de pannafields wordt enerzijds tegemoet gekomen aan de wens van de jeugd om te  
kunnen sporten en bewegen en elkaar te ontmoeten. Anderzijds past het stimuleren van beweging 
uitstekend in het dit jaar vastgestelde sportbeleid van de gemeente Dalfsen (nota “Op uw gezondheid”, mei 
2007). Hierin is nadrukkelijk gekozen voor de jeugd als doelgroep om sport en bewegen te stimuleren. 
Binnen het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) wordt sport en bewegen 
beschouwd als een van de mogelijkheden tot participeren in de samenleving. De gemeente kan hier een 
faciliterende rol spelen.    
 
Alternatieven:
Er is geen alternatief voor handen. Er liggen twee concrete voorstellen om het voorzieningenniveau voor 
de jeugd in de gemeente Dalfsen uit te breiden. Door het plaatsen van de pannafields kunnen wij in het 
geval van de SMON volledig tegemoet komen aan de wensen. In het geval van het project 
Meersportenplein kunnen wij in elk geval aan één van de wensen van de initiatiefnemers tegemoet komen.   
 
Financieel kader:
Op de post Reserve Jeugdvoorziening staat een bedrag van € 21.500,- gereserveerd voor eventuele 
maatregelen tegen de jeugdoverlast in het voorjaar en de zomer van 2006. Deze middelen hoeven niet 
meer ingezet te worden, zodat dit bedrag weer beschikbaar komt op de reserve. Wij stellen voor de kosten 
ad. € 5.900,- (2x € 2.950,-) te dekken uit Reserve Jeugdvoorzieningen. De overige kosten 
(plaatsing/vervoer) ten laste brengen van de begroting 2008. De waarde van een pannafield blijft beneden 
de € 3.000,-. Dit bedrag wordt in één keer ten laste gebracht van de reserve Jeugdvoorzieningen. 
 
Communicatie:
Persbericht, website. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 
 


