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Voorstel:

- In te stemmen met het plan om tijdelijk een skatebaan op het plein voor het gemeentehuis en een 
interactieve voetbalmuur op het grasveld bij de Bruinleeuwstraat te plaatsen.  

- Hier de bij de voorjaarsnota 2008 beschikbaar gestelde € 75.000 voor in te zetten. 
- Een voorstel voor het definitieve meersportenplein af te wachten.  
-  

 
Inleiding:
Bij de voorjaarsnota 2008 heeft uw raad € 75.000 beschikbaar gesteld voor een meersportenplein in 
Dalfsen. In het procedurevoorstel dat u in oktober 2008 heeft vastgesteld, staat dat er gezocht wordt naar 
een tijdelijke plek om vast wat voorzieningen te plaatsen, omdat de definitieve locatie nog even op zich laat 
wachten. Wij hebben een tijdelijke plek gevonden en met de jongeren bekeken wat daar de mogelijkheden 
zijn.  
 
Het nieuwe gemeentehuis is voor skatende jongeren nu al een aantrekkelijke plek. Zij weten de trappen en 
hellingen van het gemeentehuis goed te vinden. Dit bracht ons op het idee om direct voor het 
gemeentehuis een aantal voorzieningen te plaatsen en zo dus de voorzieningen op ons eigen terrein te 
plaatsen. Wij stellen voor om voor op het plein, naast de speeltuin, een skatebaan te realiseren. Daarnaast 
zijn de jongeren dolenthousiast over een interactieve (‘Sutu’) voetbalmuur. Deze willen wij op het grasveld 
bij de Bruinleeuwstraat plaatsen. Beide plekken hebben al de bestemming speelterrein en de toestellen 
passen dus binnen de huidige bestemming.  
 
Op 20 augustus hebben de jongeren hun plannen gepresenteerd aan onder andere de buurtbewoners. 
Een verslag van deze avond vindt u in de bijlage. 
 
Beleidskader en rol gemeente:
Uw raad heeft zich al eerder uitgesproken over het meersportenplein. Openbare sportvoorzieningen zijn 
belangrijk voor jongeren die wel graag willen sporten, maar dat niet (altijd) in georganiseerd verband willen 
doen. De skatebaan en de interactieve voetbalmuur zijn hiervoor geschikt.  
 
 



 
 
 

  

 
   

 

We benadrukken dat de skatebaan en voetbalmuur tijdelijk bij het gemeentehuis komen, maar meegaan in 
het definitieve plan. Voor de definitieve locatie hebben wij nu drie opties in gedachten die wij verder willen 
onderzoeken: 
 

1 Sportpark Gerner 
Deze locatie is uit het procedurevoorstel als mogelijke optie gekomen. De vraag is of er op het sportpark 
Gerner genoeg ruimte is.  
  

2 Bruinleeuwstraat  
Het veld bij de Bruinleeuwstraat, waar wij nu voorstellen om de voetbalmuur tijdelijk te plaatsen, heeft de 
bestemming speelterrein. Een meersportenplein past qua bestemming op deze locatie. Het nadeel is dat 
het vrij dicht op bewoning is.  
 

3 IJsbaan Bellingeweer 
De jongeren hebben deze locatie als favoriet. Een prachtige locatie met de mogelijkheid om de ijsbaan uit 
te breiden met skeelerbaan en meersportenplein. Het is de locatie met de meeste mogelijkheden. 
Het past echter niet goed in het initiële plan voor Bellingeweer en toezicht is minder goed mogelijk. Ook 
grenst ‘huize Bellingeweer’ direct aan de ijsbaan.  
 
Wij hebben ook andere opties bekeken, die naar ons oordeel niet haalbaar zijn of waarvan de voordelen 
niet opwegen tegen de nadelen: 
 

- Trefkoele 
Als in de nieuwe Trefkoele weer een jeugdsoos komt, dan zou het mooi te combineren zijn met een 
meersportenplein bij of op de vernieuwde Trefkoele. De nabijheid van bewoners, de zeer beperkte ruimte 
en planologische beperkingen van de Trefkoele vormen echter een probleem. Wij denken niet dat dit 
haalbaar is. 
 

- Kleine Veer/de Schakel 
Wij hebben ook het geplande speelveld bij de nieuwe school Kleine Veer/de Schakel bekeken. Het is een 
mooie centrale locatie voor de jeugd. Het veld is echter slechts 800 m2 en daarmee te klein voor een 
volwaardig meersportenplein, waar ook de school mee uit de voeten kan. Bovendien zit het erg dicht op 
bestaande en de geplande woningen. 
Een optie zou kunnen zijn om (een deel van) de geplande bewoning te schrappen, maar daardoor loopt de 
gemeente inkomsten in het grondbedrijf mis. In de huidige financiële situatie lijkt ons dit niet verstandig.  
 
Alternatieven:
Een alternatieve plek voor een het tijdelijk plaatsen van voorzieningen hebben wij niet gevonden. Voor de 
skatebaan is bestrating nodig en dat maakt het plein bij het gemeentehuis een aantrekkelijke optie.
 
Niets doen lijkt ons geen optie. De jongeren zijn al meer dan twee jaar actief bezig om mee te denken over 
een meersportenplein en hebben daar veel energie en moeite ingestoken. Hen nog veel langer te laten 
wachten maakt de gemeente ongeloofwaardig. 
 
Financieel kader:
U heeft bij de voorjaarsnota 2008 een bedrag van € 75.000 als investering beschikbaar gesteld voor het 
meersportenplein. Wij stellen u voor om dit bedrag beschikbaar te stellen voor de tijdelijke locatie. De 
voorzieningen kunnen meegenomen worden naar de definitieve locatie.  
 
Voor het definitieve meersportenplein wil de SMON een subsidie aanvragen bij Leader+. Daarvoor is 
cofinanciering vanuit de gemeente nodig. De toestellen van het tijdelijke meersportenplein worden 



 
 
 

  

 
   

 

meegenomen naar het definitieve plein, maar worden volgens de regels van Leader+ niet gezien als 
cofinanciering. Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie, zal de gemeente dus opnieuw een 
bijdrage moeten leveren.  
Vanuit de Wavingelden is nog € 90.000 gereserveerd voor jongerenwerk. In de financiële paragraaf van de 
nieuwe jeugdnota komen wij terug op de inzet van deze middelen.  
 
Communicatie:
Wij stellen de jongeren, de buurtbewoners en andere belanghebbenden op de hoogte van uw besluit en wij 
brengen een persbericht uit.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


