
Aan betrokken in de gemeenteraad en college van B&W in Dalfsen, 
 
Via de krant hebben we gelezen over de toegankelijkheid en verharding van het 
evenemententerrein in Dalfsen. 
Op de raadsvergadering van 27 maart staat het onderwerp geagendeerd onder punt 9, 
toegankelijkheid activiteitenterrein. 
De stukken daarover hebben we op de site gelezen. 
 
Het spreekt vanzelf dat we ieder dorp in de gemeente Dalfsen een evenemententerrein gunnen. Het 
draagt bij aan de leefbaarheid in onze mooie gemeente. 
Het verbaasd ons wel dat er op verschillende manieren mee wordt om gegaan. In Dalfsen wordt 
door de gemeente een activiteitenterrein geregeld en betaald en betalen gebruikers alleen wat 
variabele kosten voor water en stroom.  
 
In Lemelerveld is het evenemententerrein voor een groot deel in eigendom van St. Festiviteiten en 
een klein deel in eigendom van de gemeente Dalfsen. 
Over ons eigen terrein betalen we een WOZ-aanslag en ook over het deel dat we in bruikleen 
hebben van de gemeente ontvangen wij een WOZ-aanslag en betalen wij huur. 
En uiteraard betalen we zelf alle vast en variabele lasten voor stroom en water. 
 
Voor wat betreft het gebruik zit er niet veel verschil. 
Ook in Lemelerveld wordt het terrein zonder vergoeding beschikbaar gesteld voor zaken als het 
ophalen van oud-papier, het open volleybal toernooi, de gay-pride en  
enkele ééndaagse evenementen zoals die van team sukerbiet en circus Brugstede. Net is er een 
verzoek van de wielerclub gekomen om daar iedere zaterdag te mogen fietsen met de jeugd. 
Natuurlijk mag dat. Onze visie is dat het terrein ‘van de gemeenschap is’ en vooral door en voor 
Lemelerveld gebruikt mag worden. Wel moet je het netjes achter laten. 
 
Gemiddeld één keer per acht jaar wordt het terrein commercieel verhuurd aan bijvoorbeeld het 
Mega Piraten Festijn. Toevallig net weer op 31 maart dit jaar, de laatste keer was elf jaar geleden. 
Die commerciële opbrengsten worden gebruikt om het terrein vlak/egaal houden en af en toe 
opnieuw inzaaien. Het maaien van het terrein wordt in aanloop van het volleybaltoernooi door de 
mensen van de gemeente gedaan. Waarvoor dank! Maaien vanaf juli regelen en betalen we meestal 
zelf. 
 
Ons punt is dat er een beetje met twee maten wordt gemeten. 
In het éne dorp wordt alles blijkbaar door de gemeente geregeld en betaald, terwijl in een ander 
dorp vrijwilligers de klus moeten klaren en de lasten door het dorp betaald moeten worden. 
Dat gaat bijvoorbeeld om de aanslag van de WOZ en ook voor huur en investeringen. 
 
Wij stellen voor dat er een oplossing ‘op zijn Lemelervelds’ wordt gekozen voor de verharding van 
het activiteitenterrein in Dalfsen. 
Wat kunnen de vragende partijen zelf bijdragen (geld, middelen, inzet vrijwilligers) om het probleem 
op te lossen en wat moet uiteindelijk de gemeente doen op de oplossing compleet te maken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Festiviteiten Lemelerveld 
 
Marcel Reimink 


