
Verwerking input OV

- Bronnen participatie

- Uitkomsten op hoofdlijnen

- Inhoudsopgave



1. Bronnen participatie

a) Basisscholen

b) Agnietencollege

c) Gebiedssessies

d) Themasessies

e) Enquête

f) Ansichtkaarten



1a. Basisscholen

 Juiste bronvermelding (toekomstvisie).

 Vraagstelling achterhalen.



1a. Basisscholen

 Graag blijven in de kern of directe regio (buiten-wonen).

 Concrete suggesties voor (speel)tuin (planten en dieren), sporten, 

winkels, muziek, feesten, ontmoeten, kortom: levendigheid.

 Waardering van oude, kenmerkende gebouwen.

 Energiebewust maar wel realistisch.

 Klimaat als zorg maar ook als kans.

 Veiligheid, met name voor fietsers aandachtspunt.

 Schoon, stil en rust.

 Betrokken op de omgeving.

 Elkaar helpen en aandacht voor elkaar.



1b. Agnietencollege



1b. Uitkomsten Agnietencollege

 Levendigheid: toeristen, vakantieparken, MC Donalds 

Nieuwleusen, feesttenten, shopping-mall, meer 

werkgelegenheid, moderne winkels, klimpark, opleuken 

zwembad, strand bij het park.

 Duurzaamheid: meer zonnepalen, elektrische auto's, lokaal 

voedsel, doorlatende bestrating, straatverlichting

 Levenstandaard: luxe huizen, huizen voor starters, nieuwe 

schoolgebouwen

 Landelijk gebied: meer fiets-/voetpaden, beleefbaarheid 

Vecht, hondenuitlaat.



1c. Gebiedssessie algemeen

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist), gaan wij verwerken in 

de gebiedskompassen (deelgebied/kernen).

 Check op hoofdpunten.

 Onderscheid tussen goed en beter.

 In OV: onderscheid kernen algemeen (A) en gebiedsspecifiek (G).

 Kernen algemeen onder Ambities.

 Let op: Oudleusen vraagt nadere verdieping.



1c. Gebiedssessie Hoonhorst 

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist).

 A: Samenhang bebouwing en landelijk gebied, oude waarden van 

bebouwing en samenleving (gaaf dorps karakter).

 G: Overgang dorp-landelijk gebied gaaf houden, lucht houden.

 A: Levendigheid, verenigingsleven en scholen als basiswaarden.

 G: Lopen in duurzaamheid voorop (gedragen brede transitie, 

schoolvoorbeeld).

 A: Openbare ruimte op grote plekken herinrichten.

 A: Verkeersveiligheid fietsers (oversteken), routes vrachtverkeer 

en OV-bereikbaarheid.

 G: Specifieke aandachtsplekken genoemd (w.o. molen)



1c. Gebiedssessie Lemelerveld

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist).

 A: Goede mix agrarisch gebied en natuur, basis leefbaarheid.

 A: Voorzieningen behouden, leegstand actief voorkomen.

 G: Kansen voor recreatie (watersport).

 G: Tempo en ruimte voor initiatieven.

 A: Sturen op woningbouw voor starters en senioren.

 A: Doorgaand (vracht)verkeer.

 A: Ruimere mogelijkheden en buitengebied (waaronder VAB).

 A: Meer kleine bedrijfjes in het buitengebied.

 A: OV en bereikbaarheid prioritair.



1c. Gebiedssessie Dalfsen

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist).

 A: Samenhang landschap en kern.

 G: Clustering scholen/voorzieningen (+ vervolgonderwijs).

 A: Sturen op de vraag naar woningen.

 G: Industrie belangrijk maar bedrijventerreinen knellen (overlast, 

verkeer, verplaatsen).

 A: Zuinig op de landbouw, wel functieverbreding.

 A: Verkeersveiligheid, routing, oversteken, kruisingen.

 A: Evenwichtige bevolkingsopbouw.

 G: Ambivalent over uitbreiding (wel regie op houden).



1c. Gebiedssessie Nieuwleusen

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist).

 G: Kulturhuizen als brandpunt van de samenleving.

 A: Verkeersveiligheid N377 (lobby bij provincie).

 A: Meer woon- en werklocaties.

 A: Regie op uitgifte van (betaalbare) kavels/woningen.

 A: Bij uitbreiding groen een plek geven.

 A: Aandacht voor cultureel erfgoed.

 G: Voorzieningen meer centreren.

 G: Buitengebied ruimte en weidsheid (ook saai).



1c. Gebiedssessie Oudleusen (nog verdiepen)

 Op de kaart: zie samenvatting (checklist).

 A: Invloed op bouwlocaties en voor wie.

 A: Meedenken en samenwerken.

 A: Evenwichtige bevolkingsopbouw.

 A: Voorkom leegstand in de kern en het buitengebied 

(regelgeving).

 A: Behoud van centrale ontmoetingsplekken.

 A: Behoud OV en fietsveiligheid.



1d. Themasessie Economie

 Sturing kaveluitgifte op doelgroepen (jong/oud).

 Toekomstperspectief jongeren op werk en woning.

 Uitbreidingsmogelijkheden bedrijven in alle kernen.

 Doorgaand (vracht)verkeer.

 Kansen woningbouw voor jonge mensen, levendigheid.

 Bereikbaarheid prioritair (bereikbaarheid en veiligheid).

 Kop op huidig onderwijsaanbod (kennisdeling met bedrijven).

 Regelgeving flexibeler maken.

 Bewust van sterke regionale positie.



1d. Themasessie Landelijk gebied

 Systeemverandering landbouw (innovatie/circulair).

 Vrijkomende agrarische bebouwing (wonen/werken/regelgeving).

 Bij verandering inzet op behoud landschapskwaliteiten.

 Natuurinclusieve benadering (landbouw, water, natuur, energie, 

landgoederen > biodiversiteit).

 Kernwaarden: rust, ruimte, stilte, uitloop.

 Balans in woningbouwopgave (ten dienste van waarden en 

kwaliteiten).

 Verkeersdruk/criminaliteit/communicatie over veranderingen.

 Blijf in gesprek met de stakeholders, wel samen doen.



1d. Themasessie wonen/leven

 Toekomstbestendig = duurzaam, flexibel aanbod voor iedereen 

(evenwicht in bevolkingsopbouw).

 Bij verdrijving van de woningmarkt, actief regie voeren.

 Voorzieningenniveau in brede zin de basis.

 Naoberschap is het cement van de kernen/buitengebied.

 Zelfredzaam maar ook hulp van de gemeente (regelgeving).

 Plekken voor ontmoeten hebben prioriteit (samen doen).

 Leefomgeving gezonder door paden, stimuleren lopen/fietsen.

 Overlast gevende bedrijven kritisch bekijken.

 Ondersteuning bij eigen initiatieven.



1d. Themasessie wonen/leven

 Toekomstbestendig = duurzaam, flexibel aanbod voor iedereen 

(evenwicht in bevolkingsopbouw).

 Bij verdrijving van de woningmarkt, actief regie voeren.

 Voorzieningenniveau in brede zin de basis.

 Naoberschap is het cement van de kernen/buitengebied.

 Zelfredzaam maar ook hulp van de gemeente (regelgeving).

 Plekken voor ontmoeten hebben prioriteit (samen doen).

 Leefomgeving gezonder door paden, stimuleren lopen/fietsen.

 Overlast gevende bedrijven kritisch bekijken.

 Ondersteuning bij eigen initiatieven.



1e. Ansichtkaarten

 Waarschijnlijk onvoldoende, putten uit bronmateriaal 

Toekomstvisie



1f. Enquête

 460 keer ingevuld (mooi aantal!)

 2% als bezoeker, 80% als inwoner

 Meeste invullers vanuit de kern Dalfsen, minst uit Oudleusen

 Jonger dan 20: 1,3% ()

 Tussen 30 en 70 jaar: 80%

 Belangrijkste thema’s voor de gemeente

 Natuur en groen

 Wonen

 Duurzaamheid

 Bereikbaarheid kernen en voorzieningen

 Zorg en Welzijn



1f. Enquête

 Bouwen: ja, maar vooral voor eigen bevolking

 Bouwen: ja, maar passende woningen

 Bouwen: ook op open plekken in de kernen

• Gezondheid bevorderen

– Aanleggen wandel- en fietspaden

– Prettige plekken creëren 

– Spelen op straat veiliger en prettiger maken

• Klimaat

– Waterberging (ook op eigen terrein!)

– Afkoppelen

– Groen in kernen en op daken



1f. Enquête

 Wat opvalt: 

 er wordt veel van de gemeente verwacht als het gaat om het netjes en schoon 

houden van de woon- en leefomgeving

 Gedeelte landelijk gebied gebruiken voor grootschalige opwek lijkt mensen 

niet echt te boeien

 Geen toename van geluid, gevaarlijke stoffen en licht

 Geen grootschalige opwek voor omliggende gemeenten

 Meedelen in opbrengsten van zonneparken en windmolen vindt men belangrijk



2. Hoofdlijnen 

 Op orde.

 Open naar de toekomst.

 Zelfbewust.

 Zelfredzaam.



2. Hoofdlijnen – check op ambities 

 Volgt 

 Onze eerste indruk: input spoort heel goed met de omschrijving 

van de ambities. 

 Als we het eens zijn over de hoofdlijnen van de participatie: 

verfijning op zinsniveau.



3. Inhoudsopgave (als website opgebouwd)


