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Doel:
Kennis te nemen van het projectplan Schat van Dalfsen 2017-2018.
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Inleiding: 
In het voorjaar van 2015 zijn er spectaculaire archeologische vondsten gedaan bij de voorbereiding 
van de nieuwe woonwijk in Oosterdalfsen. Deze vondsten zijn aanleiding voor een ambitieus 
programma, waarbij het zichtbaar en beleefbaar maken van de vondsten aanleiding zijn voor het 
programma Schat van Dalfsen. Voor het huidige toeristische seizoen is er een uitgebreid programma 
opgezet, waarbij inwoners en bezoekers op diverse manieren in aanraking kunnen komen met de 
Schat van Dalfsen. In 2016 gaan we een programma ontwikkelen, waarbij de vraag centraal staat hoe 
we de Schat van Dalfsen verder kunnen verankeren in de gemeente Dalfsen, waarbij het draagvlak en 
betrokkenheid van inwoners, ondernemers en onderwijs essentieel is. In dit projectplan geven we een 
overzicht van de plannen voor de periode 2016, 2017 en 2018.

Kernboodschap:
In de voorjaarsnota 2016 is een krediet gevraagd voor het vervolgprogramma “Schat van Dalfsen 
2017-2018” van € 100.000. De raad heeft gevraagd om inhoudelijke plannen voor dit budget. Het 
projectplan Schat van Dalfsen geeft inzicht in de plannen en wordt daarom ter informatie aan uw raad 
aangeboden. 

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Communicatie:
In oktober, na de behandeling van  het projectplan in uw gemeenteraad, wordt er een nieuwsbrief 
ontwikkeld om inwoners, organisaties en ondernemers in Dalfsen op de hoogte te brengen van de 
ontwikkelingen en stand van zaken Schat van Dalfsen.

Vervolg:
We stellen voor om de raad in de daarvoor gebruikelijke rapportages  te informeren over de voortgang 
van het project. Wanneer er bijzondere of onverwachte ontwikkelingen zijn dan brengen we uw 
gemeenteraad hiervan op de hoogte door een extra nieuwsbrief of via een memo.
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