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Voorstel:
Vast te stellen het procedurevoorstel realisatie Meersportenplein. 
 

 
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.  
 
Een brief van Jorick Pasman (februari 2007), een (toen) dertienjarige jongere uit de kern Dalfsen, vormde 
de aanleiding een initiatief te starten om een multifunctionele sportvoorziening in de kern Dalfsen te 
realiseren, een Meersportenplein. Er is een projectplan geschreven (bijlage) en er zijn inmiddels diverse 
gesprekken geweest met verschillende organisaties die graag willen meedenken over hoe de plannen 
gerealiseerd kunnen worden.  
 
Bijgaand een procedurevoorstel waarin wij u allereerst de huidige stand van zaken geven met betrekking 
tot de realisatie van het Meersportenplein. Vervolgens doen wij een aantal voorstellen voor het vervolg van 
het beoogde traject.  
 
 
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. Gezien de grote wensenlijst is volledige uitvoering van het 
project zoals de initiatiefnemers dat voor ogen staat is niet haalbaar. De jongeren weten dit ook. Wel willen 
we meedenken en meewerken over hoe we toch zoveel mogelijk aan de wensen tegemoet kunnen komen.  
 

- De planvorming rond het Meersportenplein sluit aan bij het collegeprogramma 2006-2010: hierin 
wordt de ambitie van het college specifiek gericht op onder andere het jongerenbeleid. Hierbij hoort 
ook het instandhouden en creëren van voldoende (speel)voorzieningen; 

- In de nota “Opgroeien in Dalfsen” (jeugdbeleid 2005-2008) is als actiepunt opgenomen het 
aanbod aan voorzieningen op onder andere het gebied van sport op peil te houden. In dezelfde 



 

 

 

  

 

   

 

nota wordt de noodzaak van jongerenparticipatie en meedenken over zaken die hen direct 
aangaan benadrukt. Eigen initiatieven worden toegejuicht; 

- In de sportnota “Op uw gezondheid” (mei 2007) staan negen aanbevelingen waarvan er zes zijn 
gericht op de jeugd. Met name het toenemend alcoholgebruik en het overgewicht (obesitas) zijn 
zorgwekkend. Deze twee thema’s zijn ook als speerpunt benoemd in de nota Lokaal 
Gezondheidsbeleid.      

 
Alternatieven:
nvt
 
Financieel kader:
Via de Voorjaarsnota 2008 is een bedrag van € 75.000,- gereserveerd voor de realisatie van het 
Meersportenplein. De werkelijke investering is sterk afhankelijk van de plaats waar het Meersportenplein 
wordt gerealiseerd en daarmee van de ondergrond.  
Daarnaast is er nog € 2.950,- beschikbaar van de gelden die de raad heeft vrijgemaakt voor de aanleg van 
een pannafield in de kern Dalfsen. Wij stellen voor deze gelden te reserveren voor het Meersportenplein.    
 
Communicatie:
Persbericht
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


