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1. Zienswijze U.S.V. Nieuwleusen 
Ontvangen op dinsdag 11 juni 2019 
 
Zienswijze 
Beste medewerkers van de gemeente Dalfsen, 

Bedankt voor het toezenden van de beleidsnota: "Een leven lang bewegen en sporten in de 
gemeente Dalfsen" Wij hebben het stuk nagelezen en hebben in bijlage 3 en 4 wat onjuistheden 
gevonden. Het betreft de informatie over ons sportpark de Hulsterlanden voor wat betreft de 
velden. In bijlage 3 staat beschreven dat wij één natuur grasveld hebben en twee Wetra velden 
Echter hebben wij twee natuurgrasvelden en één Wetra veld. Daarnaast wordt er gesproken over 
3200 m2  waarvan we aantekenen dat onze oefenstrook, die in deze berekening zit, 's avonds niet 
inzetbaar is in verband met de slechte verlichting. In bijlage 4 staat beschreven dat de capaciteit is 
vastgesteld op 3 wedstrijdvelden en 2,5 trainingsveld. Echter bestrijden wij de behoefte berekening. 
In een overleg op 23 april 2019 is er reeds inhoudelijk gesproken over de capaciteitsberekeningen. 
Daarnaast geven wij aan dat ook dit berekeningen zijn van 2018 waarbij we willen aantekenen dat 
afgelopen jaar het ledenbestand van onze vereniging wederom gegroeid is met 10 %. In de 
capaciteitsberekening wordt veld 2 volwaardig meegenomen. Echter is de realiteit anders. De 
kwaliteit van veld twee laat al langere tijd te wensen over waardoor het veld regelmatig 
onbespeelbaar is. Ook door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden was het veld onbespeelbaar 
en hebben we weer enorm moeten improviseren. De in uw beleidsnota gemaakte berekeningen 
geven volgens ons geen juiste voorstelling van zaken. Sterker nog mochten jullie beleid gaan maken 
op basis van deze cijfers, dan komt USV binnenkort in grote problemen. Zoals geschreven is één en 
ander reeds meerdere keren zowel schriftelijk als mondeling toegelicht. Wij hopen dat het uw 
aandacht heeft.  Voor vragen en of overleg zijn wij uiteraard bereikbaar. 
 
Sportieve groet, namens het bestuur, 
Secretaris X 
 
Reactie op zienswijze 
Geacht bestuur, 

Op 11 juni 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. U geeft daarbij aan in bijlage 3 en 4 wat onjuistheden 
te hebben gevonden. Het gaat daarbij om 3 punten: 
 
1. Overzicht buitensport bijlage 3 
In bijlage 3 staat beschreven dat USV één natuurgrasveld heeft en twee Wetra velden.  
U geeft terecht aan dat dit niet correct is en dat USV twee natuurgrasvelden en één Wetra veld 
heeft. Deze wijziging gaan wij daarom doorvoeren in bijlage 3.  
 
2. Capaciteitsberekening bijlage 4 
In bijlage 4 staat beschreven dat de capaciteit is vastgesteld op 3 wedstrijdvelden en 2,5 
trainingsveld. U geeft aan dit te bestrijden omdat dit gebaseerd is op berekeningen uit 2018 en het 
ledenbestand van de vereniging met 10% is gegroeid.  Vanwege de doorgevoerde wijzing in bijlage 3, 
verandert de capaciteit in bijlage 4 in: 3 wedstrijdvelden en 1,5 trainingsveld, deze wijziging gaan wij 
doorvoeren in bijlage 4. De behoeftebepaling in bijlage 4 blijft staan, de met u besproken kleine 
correctie (overleg 23 april 2019) heeft geen invloed op de uiteindelijke behoeftebepaling van het 
aantal wedstrijd- en trainingsvelden. De capaciteitsberekening is voor alle verenigingen gebaseerd 
op seizoen 2018-2019. Met de doorgevoerde wijziging van capaciteit en behoefte in bijlage 4 komt 
het uiteindelijke verschil voor zowel wedstrijd- als trainingsvelden op 0 te staan.  
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3. Kwaliteit velden en voorzieningen 
U geeft daarnaast aan dat de kwaliteit van de velden en de voorzieningen niet optimaal is. Zo noemt 
u de slechte verlichting rondom de oefenstrook en de onbespeelbaarheid van veld 2 vanwege de 
kwaliteit van het veld. Dit komt onder meer door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deze 
hebben inmiddels plaatsgevonden waardoor de kwaliteitsproblemen vanaf het nieuwe voetbal- 
seizoen tot het verleden moeten behoren. Voor de verlichting rondom de oefenhoek bent u zelf 
verantwoordelijk, wij ondernemen hierop daarom geen verdere actie.  

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
 
Aanvullende reactie USV  
Dag  X, 
 
Dank voor je reactie. We hebben nog een aantal aanvullingen op jullie feedback. Ik heb de 
feedback vanuit ons in tekstkaders gezet. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. 
vriendelijke groet Daniëlle Vlierman 

1. Overzicht buitensport bijlage 3 
In bijlage 3 staat beschreven dat USV één natuurgrasveld heeft en twee Wetra velden.  
U geeft terecht aan dat dit niet correct is en dat USV twee natuurgrasvelden en één Wetra veld 
heeft. Deze wijziging gaan wij daarom doorvoeren in bijlage 3.  

Hartelijk dank. 

2. Capaciteitsberekening bijlage 4 
In bijlage 4 staat beschreven dat de capaciteit is vastgesteld op 3 wedstrijdvelden en 2,5 
trainingsveld. U geeft aan dit te bestrijden omdat dit gebaseerd is op berekeningen uit 2018 en het 
ledenbestand van de vereniging met 10% is gegroeid.  

Bovenstaande klopt. Echter is er in een gesprek tussen de gemeente en de voorzitter van USV de 
heer Smudde en  bestuurslid van USV  de heer Hamers aangegeven dat in de telling van de KNVB 
uitsluitend rekening is gehouden met de teams die staan ingeschreven bij de KNVB. Naast deze 
teams trainen er om de week 24 kabouters (jongste jeugd) , wandelvoetbal één keer in de maand 
circa 30 man en spelen er  vier 7x7 teams in de wilde competitie. Deze leden maken ook gebruik 
van onze velden. 

Vanwege de doorgevoerde wijzing in bijlage 3, verandert de capaciteit in bijlage 4 in: 3 
wedstrijdvelden en 1,5 trainingsveld, deze wijziging gaan wij doorvoeren in bijlage 4.  

De behoeftebepaling in bijlage 4 blijft staan, de met u besproken kleine correctie (overleg 23 april 
2019) heeft geen invloed op de uiteindelijke behoeftebepaling van het aantal wedstrijd- en 
trainingsvelden. De capaciteitsberekening is voor alle verenigingen gebaseerd op seizoen 2018-2019. 
Met de doorgevoerde wijziging van capaciteit en behoefte in bijlage 4 komt het uiteindelijke verschil 
voor zowel wedstrijd- als trainingsvelden op 0 te staan.   

3. Kwaliteit velden en voorzieningen 
U geeft daarnaast aan dat de kwaliteit van de velden en de voorzieningen niet optimaal is. Zo noemt 
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u de slechte verlichting rondom de oefenstrook en de onbespeelbaarheid van veld 2 vanwege de 
kwaliteit van het veld. Dit komt onder meer door noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deze 
hebben inmiddels plaatsgevonden waardoor de kwaliteitsproblemen vanaf het nieuwe 
voetbalseizoen tot het verleden moeten behoren. Voor de verlichting rondom de oefenhoek bent u 
zelf verantwoordelijk, wij ondernemen hierop daarom geen verdere actie. 

Wat betreft de verlichting: De lichtmasten zijn van de club echter zijn de lampen die er inzitten 
van de gemeente. Deze geven onvoldoende licht waardoor het onmogelijk is om er volledig 
gebruik van te kunnen maken. 

Wat betreft veld 2: De onderhoudsmethodiek die gekozen is geeft momenteel veel problemen. 
Zoals aangegeven verwondingen door de hoeveelheid lava die op het veld is aangebracht. Op de 
maandag- dinsdag- woensdag- en donderdagavonden maken we standaard gebruik van veld 2 , 3 
en de oefenstrook als trainingsvelden i.v.m. de hoeveelheid spelers die training krijgen. Omdat 
veld 2 in het verleden veelvuldig niet bespeelbaar was hadden we dus maar de beschikking over 
veld 3 en de oefenstrook. 

 Reactie op aanvullende reactie USV 
 
Geacht bestuur, 

Op 25 juni 2019 hebben wij van u een aanvullende reactie gekregen op onze feedback op uw 
zienswijze op het beleidsplan ‘Een leven lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. 
Hieronder gaan wij kort op uw aanvullende reactie in: 
 
Capaciteitsberekening  
Het is juist dat ook deze teams gebruik maken van de velden en betreft: 
-       4 teams die in de wilde competitie doordeweeks ca. eens per maand wedstrijden bij de diverse 
verenigingen in toernooivorm spelen en waarbij spelers als ze het willen meetrainen met andere 
seniorenteams; 
-       het wandelvoetbal één keer in de maand van circa 30 man;  
-       24 kabouters (jongste jeugd) die om de week op zaterdagochtend speelt.   
Bovenstaand aanvullend gebruik is echter dusdanig beperkt dat dit vrijwel geen gevolgen heeft voor 
de uiteindelijke behoefte. Wel zullen wij naar aanleiding van uw opmerking als voetnoot opnemen 
dat er - naast de teams die aan officiële competitie deelnemen - nog sprake is van beperkt 
aanvullend gebruik, zoals: wandelvoetbal, vier teams in wilde competitie en kabouters. 
  
Verlichting 
Wat betreft de verlichting: m.b.t uw opmerking over onvoldoende licht om op de oefenhoek volledig 
te kunnen trainen, merken wij op dat wij het hiermee niet eens zijn. Duidelijk is dat verlichting altijd 
meer en beter kan, maar er is voldoende verlichting aanwezig om op goede wijze te kunnen trainen.  
 
Kwaliteit 
M.b.t. uw opmerking over kwaliteit veld 2 merken wij nogmaals op dat dit onder meer komt door 
noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden. Deze hebben inmiddels plaatsgevonden waardoor de 
kwaliteitsproblemen vanaf het nieuwe voetbalseizoen tot het verleden moeten behoren. Uiteraard 
blijven wij dit samen met u monitoren. 
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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2. Zienswijze directeur St. Cyriacus 
Ontvangen op vrijdag 21 juni 2019 
 
Zienswijze 
Hallo X, 

Ik heb de beleidsnota doorgelezen en heb op punt 1.6 een opmerking. Ik ben heel benieuwd hoe 
jullie zien hoe de schoolsporttoernooien nu georganiseerd gaan worden als de buursportcoaches dit 
niet meer gaan doen. Het is geen taak, die de scholen op zich kunnen en willen nemen denk ik. Dat 
betekent dus ben ik bang dat in de praktijk die sporttoernooien niet meer georganiseerd zullen 
worden. Daardoor zullen deze sporten ook in de voorbereidende periode op school minder aandacht 
krijgen. Terwijl volgens mij las ik elders in de notitie het de bedoeling was om de jeugd met veel 
verschillende sporten in aanraking te brengen in de basisschoolleeftijd. 

Ik zou er dus voor pleiten deze toernooien wel te laten blijven organiseren door de buursportcoach. 

Punt 1.6 uit de nota: 

1.6 Scholen en sportverenigingen: scholen en sportverenigingen worden door de buurtsportcoaches 
gefaciliteerd rondom de organisatie van schoolsporttoernooien/- evenementen die gericht zijn op 
sportkennismaking Sporttoernooien en sportevenementen dragen bij aan de maatschappelijke 
waarde van beweging en sport in de gemeente. Het organiseren en meedoen, creëert verbinding en 
saamhorigheid tussen grote groepen mensen. Daarnaast geven toernooien en evenementen 
mensen de gelegenheid om eigen doelen te stellen, grenzen te verleggen en meer te gaan bewegen. 
We kiezen bewust voor een faciliterende rol en stoppen met het zelf coördineren van 
schoolsporttoernooien. Dit doen we om ervoor te zorgen dat dergelijke toernooien ook in de 
toekomst zonder ondersteuning van de buurtsportcoaches kunnen blijven voortbestaan. 

Met vriendelijke groet, 
X 
directeur St. Cyriacus 

 
Reactie op zienswijze 
Geachte heer X, 

Op 21 juni 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. U geeft daarin aan een opmerking te hebben op punt 
1.6 uit de beleidsnota en vraagt daarbij naar hoe wij de organisatie van de schoolsporttoernooien 
voor ons zien als de buurtsportcoaches dit niet meer gaan doen. U pleit ervoor om de 
schoolsporttoernooien te laten blijven organiseren door de buurtsportcoaches. 
 
Zoals in de nota aangegeven vinden wij het blijven faciliteren van de organisatie rondom 
schoolsporttoernooien van belang vanwege de maatschappelijke waarde ervan. Deze toernooien 
creëren verbinding en saamhorigheid en geven mensen de gelegenheid om eigen doelen te stellen, 
grenzen te verleggen en meer te gaan bewegen. Daarbij vinden wij het van belang dat de toernooien 
duurzaam georganiseerd worden, zonder daarbij geheel afhankelijk te zijn van de 
buurtsportcoaches.  
 
U geeft aan dat het zelf organiseren van schoolsporttoernooien niet past binnen de taken van 
scholen. U geeft aan hiervoor vanuit de kerndoelen bewegingsonderwijs (kerndoel 57 en 58) formeel 
geen verantwoordelijkheid te hebben. Daarbij geeft u aan dat enkele schoolsporttoernooien zonder 
organisatie door de buurtsportcoaches naar waarschijnlijkheid niet meer georganiseerd gaan 
worden. Als gemeente zetten wij de buurtsportcoaches bewust in vanuit een faciliterende rol. 
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Hiermee komt de verantwoordelijkheid voor het toernooi niet enkel bij de gemeente maar ook bij de 
desbetreffende organisatie te liggen. Scholen maken daardoor zelf de afweging om hier wel of geen 
gebruik van te maken.  De buurtsportcoaches blijven de schoolsporttoernooien faciliteren vanuit een 
ondersteunende rol maar gaan toernooien niet (meer) zelf organiseren en coördineren. Uw 
inspraakreactie is daarom voor ons geen aanleiding tot wijziging van ons uitgangspunt. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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3. Zienswijze VV Lemelerveld 
Ontvangen op zondag 23 juni 2019 
 
Zienswijze 
Beste X en X,  

Graag wil ik even van de gelegenheid gebruik maken om te reageren op de beleidsnota waarover in 
onderstaande mail gesproken wordt.  

Bijlage 4 geeft een overzicht van de capaciteit. Daar in wordt aangegeven dat we 4 wedstrijdvelden 
hebben. Het wetraveld is op papier misschien een wedstrijdveld, maar wordt alleen bij hoge 
uitzondering gebruikt als wedstrijdveld. Onze wedstrijden worden ingepland op 3 velden, het 
wetraveld wordt alleen gebruikt als trainingsveld en voor het warmlopen op wedstrijddagen. 
Inplannen voor wedstrijden kan niet, anders hebben we geen ruimte voor de warming up. Daarnaast 
zal het veld veel te veel belast worden, tegen het einde van het seizoen kan daar geen wedstrijd 
gespeeld worden i.v.m. de kwaliteit van de graszode. 

Effectief hebben we 2 trainingsvelden, het wetraveld en kunstgrasveld. De ruimtes naast het 
wetraveld en kunstgrasveld zijn ongeschikt om trainingen te geven. Het is te nat en mocht het wel 
kunnen dan staat er geen veldverlichting. 

Tevens wil ik aangeven dat we onlangs met Leo een gesprek gehad hebben over de capaciteit op 
sportpark Heidepark. Bovenstaande is daar ook besproken. 

Met vriendelijke groet, 
 
X 
Secretaris 

Reactie op zienswijze 
Geachte heer X,  
 
Op 23 juni 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. U geeft daarin aan dat het overzicht in bijlage 4 met 
betrekking tot de capaciteit niet correct is. Het Wetraveld is op papier een wedstrijdveld, maar 
wordt in de praktijk bij hoge uitzondering gebruikt als wedstrijdveld.  
 
Wij hanteren als uitgangspunt dat een Wetraveld geschikt is om zowel wedstrijden als trainingen op 
te spelen. Of een Wetraveld ook daadwerkelijk geschikt is als wedstrijdveld hangt af van de 
speelbehoefte en hoeveelheid trainingsuren. Wij zijn het met u eens dat het schema in bijlage 4 nu 
suggereert dat er zowel ruimte is voor wedstrijden als training terwijl er in de praktijk geen 
mogelijkheid is voor wedstrijden. Omdat dit mogelijk voor meer verenigingen geldt nemen wij in 
bijlage 4 een voetnoot op waarin wij het volgende aangeven: 
“Een Wetraveld is geschikt voor zowel wedstrijden als trainingen. Een Wetraveld kan echter niet 
altijd gebruikt worden als wedstrijdveld vanwege de hoeveelheid trainingsuren op het Wetraveld. 
Hierdoor is er bij V.V. Lemelerveld in de praktijk sprake van 3 wedstrijdvelden in plaats van 4”. 

Met betrekking tot het aantal trainingsvelden zijn wij uitgegaan van 2,5 omdat het wetraveld groter 
is dan de andere velden (en dus als 1,5 is gerekend). Uw constatering dat omliggende ruimten niet 
bruikbaar zijn voor trainingen is correct, waardoor wij het aantal beschikbare trainingsvelden in het 
overzicht aanpassen naar 2. 
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Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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4. Zienswijze Scouting ‘de Verbinding’ Lemelerveld 
Ontvangen op dinsdag 2 juli 2019 
 
Zienswijze 
Beste mevrouw X,  

Wij ontvingen onderstaande mail over de beleidsnota. Wij als Scouting vereniging in Lemelerveld 
staan open voor diverse groepen in de gemeente, om met ons mee te draaien. Dit betreft zowel 
kinderen, jeugd als volwassenen (met of zonder beperking). 

In de bijlage van de beleidsnota worden diverse verenigingen genoemd. Wij zagen echter dat hierin 
nog veel verenigingen uit Lemelerveld (en andere dorpen) gemist worden, waaronder de Scouting in 
Lemelerveld. 

Voor de bekendheid richting de inwoners van de gemeente Dalfsen lijkt het ons goed om alle 
verenigingen te benoemen waar men terecht kan. Eventueel met doelgroep en activiteit, zodat 
inwoners weten wat er te doen/te kiezen is in de gemeente. 

We hopen zo de stap om te gaan bewegen nog een stukje te verkleinen. 

Met vriendelijke groet, 
X 
Scouting 'de Verbinding' Lemelerveld 
 
Reactie op zienswijze 
Geachte mevrouw X, 
 
Op 2 juli 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan: ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’.  
 
Wij vinden het prettig om te lezen dat u aangeeft als scouting vereniging open te staan voor diverse 
groepen in de gemeente om met jullie mee te draaien en dat het daarbij gaat om zowel kinderen, 
jeugd als volwassenen (met of zonder beperking). Dit uitgangspunt sluit goed aan bij de doelstelling 
van het beleidsplan waarbij we het van belang vinden dat bewegen en sporten inclusief is.  
 
De bijlages van het beleidsplan gaan achtereenvolgens in op: 
1. Terugblik periode 2014-2018; 
2. Rol sportraad; 
3. Binnen- en buitensportaccommodaties; 
4. Capaciteit en behoefte binnen- en buitensportaccommodaties; 
5. Advies participatieraad;  
6. KISS rapportage van sportverenigingen aangesloten bij een bond.  
We hebben bewust geen lijst opgenomen met alle beweeg- en sportaanbieders in de gemeente 
Dalfsen. Deze worden in onze gemeentegids gepubliceerd en het overzicht wordt door de 
buurtsportcoaches gebruikt voor het leggen van de juiste verbindingen. De ‘verenigingsmeter’, 
waarvan de input verwerkt is in het beleidsplan, hebben wij wel naar alle verenigingen op deze lijst 
gestuurd. Als het goed is heeft u hiervoor destijds een uitnodiging ontvangen. 
 
Het is altijd ons doel om bij de voorbereiding en uitvoering van ons beleid alle verenigingen te 
betrekken en waar nodig wordt er door de buurtsportcoaches, afhankelijk van de vraag,  ook 
verwezen naar verschillende beweeg- en sportaanbieders. Indien u het gevoel heeft dat er nu 
onvoldoende zicht en bekendheid is voor scouting ‘de Verbinding’ kunt u hiervoor een gesprek 
aanvragen bij de buurtsportcoaches. Het is namelijk ook ons doel om de stap om te gaan bewegen 
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te verkleinen! 
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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5. Zienswijze Sportraad 
Ontvangen op maandag 8 juli 2019 
 
Zienswijze 
Aan: Gemeente Dalfsen 
Raadhuisstraat 1 
7721 AX Dalfsen 
Dalfsen, 8 juli 2019 
 
Onderwerp: Zienswijze nota ‘een leven lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’ 
 
Geacht College, 
 
Naar aanleiding van het vaststellen van de nota ‘een leven lang bewegen en sporten in de gemeente 
Dalfsen’ wil de Stichting Sportraad Dalfsen hierop middels een zienswijze reageren. Hieronder treft u 
de op- en aanmerkingen aan waaruit deze zienswijze zal bestaan. De zienswijze zal opgebouwd zijn 
door het benoemen van bedoelde hoofdstuk en paragraaf van de nota: 
 
1. Hoofdstuk 1 - Paragraaf 1.2 – hierin wordt gesuggereerd dat de sportraad betrokken is geweest, 
middels overleg, bij het tot stand komen van deze nota. De Sportraad heeft enkel en alleen een 
overleg gevoerd omtrent de mogelijke rollen van de sportraad, niet over deze nota. 
 
2. Hoofdstuk 3 – Paragraaf 1.4 – hier missen wij het langer moeten doorwerken voor huidige en 
komende generaties. Dit zal de mogelijkheden om te sporten en het uitvoeren van vrijwilligerswerk 
niet makkelijker maken. 
 
3. Hoofdstuk 5 – Paragraaf 4.4 – hier wordt voorbijgegaan aan het opdrogen van de vijver oudere 
vrijwilligers. Kon men vroeger nog met de ‘Fut’ gaan op een jongere leeftijd, is dat nu verleden tijd. 
De groep ‘Futters’ zal daarom opdrogen. De leeftijd dat men met pensioen kan gaan zal steeds hoger 
komen te liggen. Dat zal zijn weerslag gaan hebben op het willen/kunnen doen van vrijwilligerswerk 
op oudere leeftijd. Dit zal hierom een steeds groter probleem gaan worden voor de verenigingen bij 
het werven van vrijwilligers. Bij het opzetten van het moderne ouderenbeleid en pensioenbeleid, 
met als resultaat het langer moeten doorwerken, is hier niet goed over nagedacht. 
 
4. Hoofdstuk 5 – Paragraaf 4.6 – hier wordt het volgende aangegeven: ‘De sportraad constateert zelf 
dat het voor deze rol (‘sparringpartner’) niet nodig is om te blijven voortbestaan als ‘Sportraad’. Wij 
vinden het niet erg netjes dat uitspraken die tijdens een brainstormoverleg (11 maart 2019) met 
beleidsambtenaren ‘Sport’ op deze wijze worden gebruikt. Wij meenden op dat moment binnen een 
brainstorm moment met beleidsambtenaren in een open gesprek van gedachten te kunnen wisselen 
over rollen en mogelijkheden van de Sportraad. Uit dit onderdeel van de nota blijkt dit niet het geval 
te zijn geweest. 
 
5. Hoofdstuk 6 – Paragraaf 5.3 en 6.1 – wij zijn van mening dat er binnen dit onderdeel aandacht 
moet worden besteed aan de ‘Green Deal Sportaccommodaties’. Dat zal inhouden dat het ingezette 
duurzaam beheer van de diverse sportparken verder moet worden uitgewerkt en vastgelegd. De 
Green Deal Sportvelden houdt in dat er per 1 januari 2020 geen chemie (kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen. e.d.) meer mag worden gebruikt bij het beheer en onderhoud van deze 
sportparken. 
 
6. Hoofdstuk 7 – Paragraaf 7.3 ‘Monitoring’ – er is hier aangegeven dat er bewust geen 
beleidsperiode is aangegeven binnen deze nota. Is het dan al wel duidelijk wanneer en hoe vaak de 
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implementatie van deze nota zal worden geëvalueerd en hoe er bijsturing plaats kan vinden. Dat 
wordt in dit onderdeel niet duidelijk weergegeven. 
 
7. Hoofdstuk 7 – Paragraaf 7.4 ‘Regionaal en lokaal akkoord’ – hier wordt aangegeven dat in de 
zomer van 2019 het Nationaal Sportakkoord tot stand ik gekomen. Bij het vaststellen van deze nota 
(27 mei 2019) was het nog geen zomer 2019? 
 
De Stichting Sportraad Dalfsen wil u hartelijk danken dat wij in de gelegenheid zijn gesteld een 
zienswijze te mogen indien op genoemde nota. Mocht u nog vragen hebben rond deze zienswijze 
dan zijn wij graag bereid deze met u te bespreken. 
 
Namens de Stichting Sportraad Dalfsen 
Met Vriendelijke groet, 
X 
X 
X 

Reactie op zienswijze 
Geachte leden van de sportraad, 
 
Op maandag 8 juli 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan: ‘Een leven 
lang bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. Hierin geeft u per hoofdstuk en paragraaf in 
totaal 7 op- en aanmerkingen mee. Graag geven wij per aandachtpunt een reactie op de 
op/aanmerking.  
 
1. Hoofdstuk 1 - Paragraaf 1.2 – hierin wordt gesuggereerd dat de sportraad betrokken is geweest, 
middels overleg, bij het tot stand komen van deze nota. De Sportraad heeft enkel en alleen een 
overleg gevoerd omtrent de mogelijke rollen van de sportraad, niet over deze nota. 
Onderdeel van de nota bewegen- en sporten is de toekomstige rol van de Sportraad. Dit was 
inderdaad ook de aanleiding van het overleg. In datzelfde overleg is toegelicht wat de stand van 
zaken van het beleidsplan is en welke belangrijke aandachtpunten daarin een plek krijgen. Tot slot is 
daarin aangegeven dat de nota ter inzage wordt gelegd en dat een ieder vrij is om daar kennis van te 
nemen en een zienswijze op in te dienen. In het beleidsplan hebben wij nu aangegeven: 
“Verschillende inwoners, partners en maatschappelijke organisaties hebben meegedacht bij de 
totstandkoming van (onderdelen uit) deze nota.” 
  
2. Hoofdstuk 3 – Paragraaf 1.4 – hier missen wij het langer moeten doorwerken voor huidige en 
komende generaties. Dit zal de mogelijkheden om te sporten en het uitvoeren van vrijwilligerswerk 
niet makkelijker maken. 
Wij begrijpen niet exact wat u hiermee bedoeld. Het langer moeten doorwerken heeft naar ons inzien 
geen effect op het wel of niet kunnen deelnemen aan de jaarlijkse kennismakingsdag 65+ sport. 
Inwoners in de leeftijd 18-65 jaar werken net zo goed en maken daarnaast ook zelf bewust de keuze 
om wel of niet te bewegen/sporten.  
 
3. Hoofdstuk 5 – Paragraaf 4.4 – hier wordt voorbijgegaan aan het opdrogen van de vijver oudere 
vrijwilligers. Kon men vroeger nog met de ‘Fut’ gaan op een jongere leeftijd, is dat nu verleden tijd. 
De groep ‘Futters’ zal daarom opdrogen. De leeftijd dat men met pensioen kan gaan zal steeds hoger 
komen te liggen. Dat zal zijn weerslag gaan hebben op het willen/kunnen doen van vrijwilligerswerk 
op oudere leeftijd. Dit zal hierom een steeds groter probleem gaan worden voor de verenigingen bij 
het werven van vrijwilligers. Bij het opzetten van het moderne ouderenbeleid en pensioenbeleid, 
met als resultaat het langer moeten doorwerken, 
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is hier niet goed over nagedacht. 
Het gaat bij dit actiepunt ook niet om het inzetten van ouderen als vrijwilligers maar juist om het 
creëren van mogelijkheden binnen verenigingen zodat mensen op hogere leeftijd kunnen blijven 
bewegen/sporten.  
 
4. Hoofdstuk 5 – Paragraaf 4.6 – hier wordt het volgende aangegeven: ‘De sportraad constateert zelf 
dat het voor deze rol (‘sparringpartner’) niet nodig is om te blijven voortbestaan als ‘Sportraad’. Wij 
vinden het niet erg netjes dat uitspraken die tijdens een brainstormoverleg (11 maart 2019) met 
beleidsambtenaren ‘Sport’ op deze wijze worden gebruikt. Wij meenden op dat moment binnen een 
brainstorm moment met beleidsambtenaren in een open gesprek van gedachten te kunnen wisselen 
over rollen en mogelijkheden van de Sportraad. Uit dit onderdeel van de nota blijkt dit niet het geval 
te zijn geweest. Op basis van uw reactie hebben, nemen wij nu het volgende op bij paragraaf 4.6:  
 
4.6 Sportraad: we zien geen rol meer weggelegd voor de Sportraad. Als gevolg hiervan stoppen wij de 
jaarlijkse bijdrage van €1.500,- aan de Sportraad.  

Uit gesprekken met de Sportraad komt naar voren dat de Sportraad zoekend is naar haar rol.  In bijlage 
2 worden de verschillende rollen toegelicht die de Sportraad de afgelopen periode heeft vervuld. Een 
rol die overblijft is die van ‘sparringpartner’ voor verenigingen en de gemeente. Voorgesteld wordt 
om de bij de Sportraad behorende subsidie te beëindigen. Voor één op één advies kunnen 
verenigingen op eigen initiatief gebruik blijven maken van de expertise, kennis en kunde die aanwezig 
is bij de huidige drie leden die de Sportraad vormen.  De sportraad gaat zich zelf de komende tijd 
beraden over de rol die ze wel wil gaan vervullen.  

5. Hoofdstuk 6 – Paragraaf 5.3 en 6.1 – wij zijn van mening dat er binnen dit onderdeel aandacht 
moet worden besteed aan de ‘Green Deal Sportaccommodaties’. Dat zal inhouden dat het ingezette 
duurzaam beheer van de diverse sportparken verder moet worden uitgewerkt en vastgelegd. De 
Green Deal Sportvelden houdt in dat er per 1 januari 2020 geen chemie (kunstmest, 
bestrijdingsmiddelen. e.d.) meer mag worden gebruikt bij het beheer en onderhoud van deze 
sportparken. 
De gemeente Dalfsen werkt nu al volgens de eisen van het productcertificaat ‘Barometer Duurzaam 
Terreinbeheer’ op het niveau goud. Dat betekent dat voor het beheer van de openbare ruimte is 
gekozen voor de hoogst mogelijke graad van duurzaam beheer. Op deze manier wordt het 
terreinbeheer op een milieuverantwoorde manier uitgevoerd.  
 
6. Hoofdstuk 7 – Paragraaf 7.3 ‘Monitoring’ – er is hier aangegeven dat er bewust geen 
beleidsperiode is aangegeven binnen deze nota. Is het dan al wel duidelijk wanneer en hoe vaak de 
implementatie van deze nota zal worden geëvalueerd en hoe er bijsturing plaats kan vinden. Dat 
wordt in dit onderdeel niet duidelijk weergegeven. 
Het doel hiervan is juist continue evaluatie en bijsturing. Indien er hierdoor aanleiding bestaat tot 
wijziging van de in het beleidsplan opgenomen speerpunten rapporteren wij hierover naar de 
Gemeenteraad.  
 
7. Hoofdstuk 7 – Paragraaf 7.4 ‘Regionaal en lokaal akkoord’ – hier wordt aangegeven dat in de 
zomer van 2019 het Nationaal Sportakkoord tot stand ik gekomen. Bij het vaststellen van deze nota 
(27 mei 2019) was het nog geen zomer 2019? 
Dat klopt, dit moet het jaar 2018 zijn, wij nemen deze wijziging op in het beleidsplan.  
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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6. Zienswijze ASC Gym & Dance 
Ontvangen op maandag 8 juli 2019 
 
Zienswijze 
Geachte mevrouw X, 
  
Wij hebben als Vereniging ASC Gym en Dance kennis genomen van het beleidsplan Een levenslang 
bewegen en sporten. De 4 beleidslijnen zijn wat ons betreft helder en passen binnen de visie de 
Gemeente Dalfsen heeft op sporten in haar gemeente. 

Wat ons inhoudelijk opvalt is de onze vereniging niet genoemd wordt in bijlage 3, ASC Gym en Dance 
is wel degelijk vertegenwoordigd met Gym en Dans activiteiten in De Wiekelaar, De Trefkoele+ en De 
Potstal.  Gemiddeld neemt ASC Gym en Dance 900 uren af per jaar. Ook uit de KISS rapportage blijkt 
dat voor de kern Dalfsen de KNGU de grootste bonds-organisatie is na de KNVB. 

Verder geeft de gemeente aan in speerpunt 7 dat er voor de huur van locaties realistische tarieven 
worden gehanteerd.  Wij zullen binnenkort een analyse maken van de verhouding tussen de 
huurkosten en de inkomsten waarbij met name de kleinere groepen verliesgevend zijn. Dit motiveert 
het bestuur niet om alle extra inkomsten (via acties of anderszins) te generen terwijl deze gelijk 
worden ‘afgedragen’ aan de Trefkoele+. Op deze wijze is de vereniging niet in staat om geld te 
reserveren voor vervangingsinvesteringen (gymtoestellen en bijvoorbeeld kleding). 

Na het afronden van deze analyse hopen we in een gesprek de situatie te kunnen bespreken om te 
kijken welke oplossingsrichtingen er mogelijk zijn. 

Met sportieve groet, 
X 
ASC Gym & Dance 
 
Reactie op zienswijze 
 
Geachte meneer X, 
 
Op 8 juli 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan: ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. Hierin geeft u aan dat het u opvalt dat uw vereniging 
niet genoemd wordt in bijlage 3 en geeft u aan graag met ons in gesprek te willen naar aanleiding 
van een analyse over de tarieven. 
 
Uw opmerking over dat Gym & Dance vertegenwoordigd is in de Wiekelaar, Trefkoele+ en de Potstal 
is voor ons aanleiding om bijlage 3 te wijzigen en uw vereniging daaraan toe te voegen. Excuses voor 
de hierin gemaakte fout. 
 
Wij zien de analyse  van de tarieven graag tegemoet en staan open voor het aangaan van een 
gesprek hierover. Hiervoor kunt u het beste contact opnemen met de beleidsmedewerkers sport.  
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
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7. Inwoner 
Ontvangen op dinsdag 9 juli 2019 
 
Zienswijze 
ZIENSWIJZE NAAR AANLEIDING VAN BELEIDSPLAN  ‘EEN LEVEN LANG SPORTEN IN DE GEMEENTE 
DALFSEN’ 

In deze tijd van vrijheid en flexibele leefstijl is er steeds meer behoefte aan informele 
sportbeoefening, dwz. zonder lid te zijn van een vereniging. 

Het is mogelijk hieraan tegemoet te komen, omdat de sportinfrastructuur  (tennisbanen, 
kunstgrasvelden van hockey- en voetbalclub) slechts een klein deel van de tijd wordt benut. 
Misschien niet meer dan 25 %! Het benutting kan dus veel groter worden.    

Soms zie je wel eens wat kinderen bij de doelen ongeorganiseerd tegen een bal trappen en op 
verschillende zondagmiddagen in de zomer zijn er wel eens migranten (Pakistan?) uit de regio 
cricket aan het spelen op het kunstgrasveld van SVD. 

Er is en paar maanden geleden een groepje 60-plussers met ‘walking football’ gestart op 
donderdagochtend; hetzelfde zou kunnen met ‘walking hockey’. Je zou bij tennis, voetbal, hockey en 
de toerclub inloop kunnen organiseren voor niet-leden. Tennisrackets, hockeysticks, voetballen, 
mountainbikes en racefietsen zullen dan gratis gebruikt moeten kunnen worden.   

WELNU 

Er zijn vast (gepensioneerde) vrijwilligers van de verschillende verenigingen te vinden die deze 
informele sportbeoefening op incourante tijden en in vacanties zouden willen ondersteunen.            

Zo kun je het beleid meer afstemmen op deze tijd van vrijheid en flexibiliteit, benut je de bestaande 
sportinfrastructuur intensiever en maak je de sportbeoefening voor alle inwoners daadwerkelijk 
laagdrempelig.  

PS:  Je zou de migranten die cricket spelen, kunnen vragen om belangstellende autochtonen wegwijs 
te maken in het  cricketspel.   
 
Reactie op zienswijze 
Geachte meneer X, 
 
Op 9 juli 2019 hebben wij van u een zienswijze ontvangen op het beleidsplan: ‘Een leven lang 
bewegen en sporten in de gemeente Dalfsen’. Hierin geeft u ons een aantal suggesties voor het 
ondersteunen van informele sportbeoefening, waarvoor dank.  

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat er juist ook aandacht is voor de ongeorganiseerde 
sporten in inforeel verband. Zoals u zelf aangeeft is het van belang om daarbij samen te werken met 
verschillende sportverenigingen. 
 
Na besluitvorming in september 2019 gaan wij starten met de uitvoering van de acties zoals 
genoemd in de beleidsnota. Vanuit het speerpunt ‘verbetering sportkennismaking’ en 
‘ondersteuning georganiseerde sportverenigingen’ gaan wij samen met de verenigingen kijken welke 
kansen er liggen om sporten in ongeorganiseerd verband zo laagdrempelig en toegankelijk mogelijk 
te maken.  
 
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen 

 


