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 Geacht College.
 In verband met het ter illwage liggen van bovengenoemd Voorontwep neem ik de gelege|eid
 te baat te reageren. Hoewel geen inwoner zijnde van de gemeente Dalfseno bezit ik wel reeds
 sedert 1970 een zomerhuis aan de Bosweg 60 in het rœma|egebied Hessum, en wel tot mijn
 pote tewede|eil hoewel niet elke sitth'ztîe in het rœ|a|egebied Hessum mijn goeAeuring
 kan wegdragew zoals verlies van stilte en rust. lk ben eigenlijk in deze zaak een MnKtnnnde
 |trokkene. Ik |1 u verwijzen naar mijn dossier met al mijn brieven gericht o.a- a|
 B|gemœster en Wethouders van Datfsen, bekefende het beleid omîent zomerh|en. lk wil
 niet spreken namens |dere eigenaren, (hoewel er velen djn die het met uw beleid niet eens
 Zjn, maar helaas inert zijn om n| u te reageren). Ik |1 reageren vanwege het feit dat ik
 vanafhet ontennn van het |stemml'ngspl| Hessum in de 8o-erjarew met de gemeente
 Datfsen in s'trijd lig met |trekking tot het geb-ik van zomerh|en. Het gaat mij er dnn
 vooral om te benadnxkken dat u de moe|ij|eden over uzelfeoep: zoals ik u al NToeger heb
 laten weten. Een paar voorbeelden:
 0e. In ga even voorbij aan de ontslnnoKgesc|edeës van het recrea|egebi| Hessum.
 Misschien dat ik dat in een volgend betoog werddkamég kan maken.
 le' De fnmilie De Ruijter, uit Haadelnm toente|jd wonende aan de Bssweg 46 mocht
 t in htm zomerhuis wonew nadat zij dat hsd bedongen Vl'ifllkllet uiwoeren van een
 Pennaltelt
 adml'nl's||eve klus voor de gemeente (1974).
 2*. De flmilie Breuk heen en weer rijdende A|ion|o-met-een-|e|ln'ng) tussen
 woonpl|ts Amsterdam en Dalfsen en toente|jd bewoner van de Bosweg 56, die daar na
 verloop van tijd achter|am, verzocht en keeg van het Gemœntebesm| ook een mrmanente
 woonstams, en wel in 1976.
 3e' Wat te denken van het niet mogen bewonen van een zomerhuis gedurende een bepaalde
 periode van hetj|. Zou knznnen, maar toch niet als die periode in de Crocusv||tie valt.
 4e Ik hoor mij nog zeggen tegen een van uw 2 ve|elenwoorége| in een vergade|g van de
 Commissie Bemnnmchn'Aen (eindjaren 80,c.q. begmjaren 90) met |trekking tot het moqen
 bewonen van mijn zomerhuis: ç|l-let Gemœnte|s|| bedondert de zJmk'.'' De |p k'wmn mt
 de mouw (via uw vehegenwooréger) dat een pemoonsgebonden toestemml'ng moest
 overgaan in een g|kgebonden toestemml'ng. Een onkmnde van de bovenste plnnk. In moet
 llier ook bij betrekken het ptmt 0e.



 5: In ben met u de Mrijd amvegm'lll vanwege het niet mogen plaatsen van een kap op mijn
 zomerhuis. Tot aan de Qnnd van State aan toe.
 6e. Het toenmalige Gemœntebes|| van Dalfsen moes't tege|jke|jd |estnnn dat de familie
 Schokker wonende aan de Fnznnten|sweg, permanent mocht wonen in Zjn zomerhuis.
 |itspraak Raad van State). Vindt U het gek, dat ik dnn verwacht dat ik dat ook mag tegen de
 tijd dat ik 65 j| ben. Maar nee, het Gemeentebesmm heeA een illejale brief vano zoals ik het
 noem 31 (!)j:mi 1994, nodig om nog iets van h|r |sïuudijke Gahteiten te laten merken.
 Toen de rechtbsnk Zwolle u gelukkig nog gelijk gatl wœs u er als de kippen bij om te zeggen
 dat uw beleid prima in orde wœs. Helaœs voor u kende ik de uitspmnk ook, vanwege mijn
 aandeel in deze zlmk. Deze tlitspvmk gafaan dat niet het beleid het Merke punt wœs, maar dat
 het Gemeente|s|œ in staat moes't Zjn om zijn |stutuëjke |aliteiten te knmnen ùtoefenen.
 Zoals ik u reeds vroeger meedeelde wœs ik het dnnr mee eens. Gellzkkig heeA het
 Gem|nte|smœ dnn ook djn fo|l|'ngen in een later slndium aangep|t. Zlmk gesloten
 denkje dan.
 7ô. Bullrman Douma van Bosweg 62 Hijgt na de uitspmsk in 1995 ineens in 1997 weer wel
 een yermanente woonstatus in de schoot geworpen, ondnnks dat bij bij de ver|ezende pa|j
 was m 1995. De bdacheEjke redena|e door het Gemœnte|s|| kan eigenlijk het daglicht
 niet ver|gela.Toch, het zij hem gegpnd. Het is dlm een tijdje rtus|g, hoewel bewoners Ze
 buiten de boot valleno ongeloo|jk mjdig Zjn over deze situatie. Zelfs de t|gel|svogels''
 bepijpen hier niets van.
 8e. Vervolgens kan de bewoner van Bosweg 52 weer zomaar Zjn gang gaan om Zjn
 zomerhuis permanent te gaan bewonen sedert 2003, tot heden a| toe.
 9*. Ook de bewèners van Roseng|de gaan zich roeren , want zij voelen zich onrecht
 amlgedaan. En het œmeente|s|| maar roepen: |ledereen wist waar Mj aan |gon'', en
 verder geen Ktiviteit onllooien.
 10*. In 2006 k|axlz ondergetekende erachter dat de bewoner van Bosweg 52 mrmanent in Zjn
 zomerhuis varbleef lk verzocht dus ook om voor een permanente woonKtnms in nnnmerking
 te komen. Helams. Het bleek dat bewoner Bosweg 52 illegaal in Zjn zomerhuis verbleef en
 dus geen woonstatus had......! En dsn te bedenken dat na 7* er niets terecht kwam van de
 besû|lijke |aliteiten van het Gemeente||œ. Ohjw toch nog een berichtje n|
 ondergetekende dus.
 11e. De oproep van minister Cmmer ttit 2008 wordt niet gevolgd. Weer een kans gemist!
 12e. De Gemeenter|d van Dalfsen is nodig (april 2009) om het Gemeente|s|| duidelijk te
 maken dat Zj voorstandœ is van permanente bewoning van zomerh|en voor alle eigenaren!
 Je denkt dnn: Het Gemeentebes|œ keedt afof Zj voert het beleid gewoon uit, zoals
 aangegeven door de gemeenter|.
 13e. Maar wat gebeurt? Het Gemœnte|smm verschuilt zich ineens achter het beleid van de
 minlster en rept van een amendement (!) van de Gemeenter|d, zoals genoteerd in het
 bovengenoemde Vooron|erp |stemml'ngspl| Roseng|de.
 14e. Het hernieuwde gegoochel met bove|atige aantallen illegale bewoningen (|gegeven
 in het Vooron|eo) en zo schoon verwoord door het Gemœntebes|| ja haar o|avolgbre
 uitspraak: Rvolgens het Gemeente|sm| is van bovenmatig spmke 1den......'', stemt mij
 ongdoo|ijk scep|sch ten nnnzien van msi|ef beleid met |îekking tot het |wonen van
 zomerh|en.
 O



 15C. Het is bedroevend te moeten cons|teren hoe het œmeente||| in actie is om Zjn
 beleid denkl te onderste|en via het nnnroepen van de ecolo|sche hoofds|cmœ
 (Roseng|de ligt er buiten, maar Hessum ligt er binnen, d.mz. verdeel en heers). Heden ten
 dage zouden de woningen ook plaûel|dswoningen genoemd Wmnen worden.....! !
 Ik vind het nodig om deze gegevens op dit moment nnn het Gemeentebesm| bekend te
 makeno omda: de Qoekomst'' (die door het Gemœnte||œ al sedert 1970 zo zwak is
 onderkend), zal laten zien w=om er in 2025 of dnneomk|lwedœom een actie zal ontstnnn,
 (d.w.z. 15 jaaœ na 1976, en lsjaar na 1994, en lsj= na heden), om de onoyhoudelijke
 jarenlange balavœMoeg in het recreadegebied Hessum en kennelijk ook m recrea|egebied
 Roseng|de, om de te verkleinen en eindelijk die balans in evenwicht zal brengen.
 Tijdens de |ooltnlidœ eind mnnrf 2009 heb ik in een klein toespraee, de betre|ende
 wethouder de çhpand'' genoemd. Dit is natuudijk alleen qednnn om nnn te geven hoe giftig de
 ç|ongelxxkkl'gen'' Zjn met zijn beleid in deze. Tevens vind tk het nu een goede gelege|eid om
 mijn watrdex|g uit te spreken ten nnnzien van B|gemœster Elfers, die ca. 15 jaar geleden
 onze omgeving heeA verlost van een beginnend auto-ùtde|be|j|e. Een pn'ma vervolg
 gevend nnn verzoeken van de recreatief ingestelde bewoners. De permanente bewoner dient te
 beljpen hoe Mj zich dient te verhouden ten opzichte van zijn recrea|eve omgeving.
 Ik hoop dat mijn standptmt strak en duidelijk is gefo||eerd en dat de |statie en de emotie
 tussen de regels door, eruit springen. lk begrijp dat |statie en emotie geen goed beleid hoeA
 te betekenen, maar geEjkbexch||g zeer zeker!
 Hoop doet leven, met hoogacheg,
 Uw,
 k
 N
 %.
 K
 ê


