
Dalfsen, 15 april 2014 

Spreekrecht 

Geachte raadsleden en burgemeester en wethouders, 

Hartelijk dank dat ik namens de initiatiefgroep ‘Fit4Life Beweegtuin’ u mag toespreken. 

Waarom vragen we uw aandacht? 

Het meest eerlijke antwoord is, dat we van u een kleine financiële bijdrage vragen.  

 

Voor ik dat nader verklaar eerst een korte uitleg van wat de ‘Fit4Life Beweegtuin’ betekent. 

We hebben de uitleg ook verwoord in het projectplan dat u ontvangen heeft. Waarschijnlijk heeft 

niet iedereen voldoende tijd gehad het plan goed te bestuderen. Tevens zijn hier ook anderen 

aanwezig die het plan niet in hun bezit hebben. 

 

Kort gezegd zijn het een aantal fitnessapparaten die buiten staan en door de bewoners van Dalfsen 

gratis gebruikt mogen worden. 

 

Het is een burgerinitiatief van een aantal enthousiaste mensen. Ze hebben geen buurtvereniging, 

maar hebben de Vereniging Plaatselijk Belang Dalfsen als officiële organisatie bereid gevonden het 

idee te ondersteunen. 

 

We proberen er veel doelstellingen mee te verwezenlijken, i.v.m. de beperkte spreektijd noem ik 

alleen de kernwoorden: 

Zojuist heb ik al genoemd burgerinitiatief; participatie van samenleving: 

- De sociale contacten van buurtbewoners te versterken ( bv. vrouw van buurtbewoner in 

ziekenhuis gezamenlijk geholpen via taxidienst te vervoeren) 

- Sociale samenhang vergroten, “elkaar ontmoeten en weten wie je buurman/vrouw is”. 

- Past in het kader van ontwikkeling van woonservice gebieden 

- Het is voor jong en oud geschikt 

Een outdoor fitness parcours houdt mensen langer gezond en mobiel: 

- Het draagt bij aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen om minimaal 5 dagen intensief te 

bewegen 

- Een positieve houding t.a.v. sport en bewegen bevorderen 

- Preventieve werking op de zorg (minder beroep doen op) 

- Je fitter en gezonder voelen zorgt voor: - beter kunnen slapen, meer ontspannen zijn, het 

zelfvertrouwen groeit. 

- En dit allemaal in de buitenlucht. 

Het is laagdrempelig, uitnodigend en gratis voor de deelnemers: 

- Individueel of in groepsverband 

- Op zelf gekozen momenten 

- Onderschat het aantal bewoners niet, die geen financiën hebben om in een sportschool te 

sporten. 

Het is een goede en verantwoorde investering 

- Toestellen zijn van roestvast Staal 

- Dus Lange levensduur 



- Goede onderhouds- en beheereigenschappen 

- En Hufterproof !!! 

 

Wat kost het?  

We proberen geheel zelfstandig als burgergroep met behulp van fondsen het doel financieel te 

realiseren! 

 

Alles bij elkaar kost ons plan bijna € 29.000 (voor de toestellen, kunstgras, e.d.) 

We hebben de financiering voor een groot deel rond, door toezeggingen van: 

- Woonstichting Vechthorst      5.000 

- Wilhelmus Frijling Stichting        1.000 

- Kern met Pit (Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij) 

“Als we het plan dit jaar kunnen realiseren !         1.000 

- Rabobank       7.500 

- Zelfwerkzaamheid (o.a. zand afgraven)    1.000 

- Belastingteruggave via aanschaf gemeente           4.500 

Totaal                             20.000 

 

We komen nog € 9.000.tekort. Dit proberen we bij elkaar te krijgen door: 

- Deelname collecte NLGeeft      1.000 

- Verkoop van worsten samen met de nieuwe slager die in Dalfsen komt 1.000 

- We benaderen nog een aantal fondsen           1.000 

- We vragen de gemeente ook een beperkte financiële bijdrage van  ?????  

 

We bieden de toestellen de gemeente aan, zodra ze geplaatst zijn!!! M.a.w. we bieden het dan als 

cadeau aan, aan de gemeente. 

 

Als ons plan gerealiseerd is, kunnen we het aan de gemeente overdragen. Deze wordt dan de 

eigenaar van onze Fit4Life Beweegtuin.  

 

We hopen….als de financiering rond is de toestellen in september te kunnen plaatsen, zodat in het 

najaar de beplanting ook uitgevoerd kan worden. ( KERN MET PIT !!!!!) 

 

Bedankt voor uw aandacht 

 

 

 

 

 


