
Goedenavond beste raadsleden, 

 

Ik heb mij erg ingespannen de  laatste tijd om onder de aanwonenden van de percelen 

eensgezindheid te kweken. Dat er naast mij nog 3 sprekers waren heb ik erg mijn best voor 

gedaan. Ben bij diverse locaties geweest, zelfs buurtbijeenkomsten bijgewoond, en proef 

overall hetzelfde zie daarvoor de punten onder. 

 

Begrijp uit contacten met diverse locatie's dat er drie lokatie's spreekrecht hebben aan 

gevraagd.  

 

Hiermee hoop ik het verdeel en heers communicatieplan van de gemeente te doorbreken. 

 

Ruitenborgh, Hoonhorst De Koele, Slingerlaantje heeft zelfs twee sprekers.  

 

Ook wil ik de leden van de raad graag op de hoogte brengen van het feit dat ondanks de vele 

toezeggingen van Han Noten er nog geen geen enkele actie betreffende VEILIGHEID is 

gecommuniceerd. 

Veiligheid voor omwonenden wordt zelfs niet meegenomen bij de inrichting van de lokatie's!  

 

Beste leden van de raad, ik wil u allen graag op de hoogte houden van het verloop van het 

werkgroep overleg Ruitenborgh. 

Laatste bijeenkomst was een drama. 

Het plaatje wat ze ons lieten zien, hield in dat ze geheel Vechtvliet met uitzicht op het weiland 

hadden moeten uitnodigen! 

 

HIERONDER DE PUNTEN WELKE MAANDAGAVOND AAN DE ORDE KOMEN, zijn 

geweest. 

 

GOEDENAVOND LEDEN VAN DE RAAD EN ALLE MENSEN OP DE PUBLIEKE 

TRIBUNE. 

 

Na het overweldigende succes van afgelopen vrijdag hebben we natuurlijk de hele 

voorbereiding overhoop moeten gooien en het jury rapport moeten herschrijven!! 

 

Gemeente Dalfsen scoort 0 punten op de volgende onderdelen betreffende statushouders: 

1- DUURZAAMHEID 0 punten, er zijn alternatieven word niet naar geluisterd is dat beleid 

bij de gemeente...15 bungalows huren op Gerner ipv natuurgebied ontwrichten. Bottleneck is 

maar 1,5 jaar dit moet je oplossen niet langer. Geen 10 jaar tientallen burgers een onzekere 

toekomst geven. 

 

 

2- VEILIGHEID 0 punten totaal geen actie van hr. Noten of de raad want: is er extra budget, 

fte, wat is de aanrijdtijd, waar moet de politie vandaan komen s'nachts 3.00 uur? Extra 

surveillance niet 1 keer maar 2 keer per jaar door onze straat....???? Zou alle werkgroepen 

willen verzoeken om het overleg te stoppen en weer op te pakken wanneer Noten persoonlijk 

ons allen verteld en toezeggingen doet betreffende VEILIGHEID! En dat is niet even een 

veiligheidsappje maken. Want Han geef mij jou nummer en dan regel ik dat voor je. 

 

 



3- GROENE GEMEENTE 0 punten een gebied met hoog landschappelijke waarden totaal 

ontwrichten. 

 

 

4-COMMUNICATIE 0 punten gemeente doet voorkomen dat er inspraak is, deze is er zolang 

het maar geen tegenspraak is. Geen overleg met omliggende gemeenten ondanks de oproep 

van verantwoordelijk wethouder Maurits von Martelds enkele jaren geleden.  

 

 

5- GEMEENSCHAPSBELEVING 0 punten gemeente heeft geen idee wat er leeft onder de 

bevolking. Nergens iemand van de raad ook hr Noten niet gezien. 

 

 

6- BESTUURLIJKE VAARDIGHEDEN JA EEN 10. Gemeente, verantwoordelijk wethouder 

hanteert het principe VERDEEL EN HEERS. Ook verschuilt Noten zich achter: IK BEN 

GEEN PARTIJ IN DEZE? En ook achter een brief van 14 september 2015. Van de 

raadsfracties aan B en W. De brief word door noten geheel  uit zijn verband getrokken werd 

mij door een raadsfractie verteld. Ook het afgesproken communicatie plan wordt niet 

nageleefd. 

 

 

7- PERSOONLIJKE PR ook een 10. Er ontstaat zolangzamerhand een beeld dat de 

verantwoordelijk wethouder Maurits von Martelds alles doet om in de tweede kamer te komen 

met desnoods 16000 boerenverstand voorkeursstemmen zie artikel Stentor. Maar wat doet de 

verantwoordelijk wethouder nu nog voor ons? 

 

Ps: bij deze hr. Nijkamp mijn verontschuldiging voor de opmerking " domme vraag" maar 

wij, ik niet alleen zijn erg boos over de gehele gang van zaken! 

 


