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Betreft: Verzoek bijdrage bij aankoop postkantoor Dalfsen, raadsvergadering 22 -11-10 

 

Voorzitter, leden van de gemeenteraad en leden van het college, 

 

Via onze uitvoerige brief met bijlagen van 1 oktober aan u met verzoek gelden beschikbaar te 

stellen t.b.v. van de aankoop van het monumentale pand het voormalige postkantoor willen 

wij onze verzoek ook via deze inspraak mogelijkheid nog eens benadrukken t.b.v uw 

definitief te vormen antwoord op ons verzoek. 

Onze brief komt vanavond op de agenda via de ingekomen stukken. 

 

De Historische Kring Dalfsen is met circa 1100 leden en meer dan 100 vrijwilligers die 

maandelijks daar veel tijd aan besteden één van de grootste verenigingen  van Dalfsen. 

Het is voor deze mensen uiteraard hobby maar zorgt tevens dat de historie van Dalfsen en 

wijde omgeving wordt nagezocht en vastgelegd en voor een ieder toegankelijk is. 

O.i. ook een overheidstaak om het mogelijk te maken dat de historie van een plaats wordt 

gewaarborgd, een besparing voor de gemeente dus. 

 

Ruim 7 jaar geleden mochten wij onze eerste en huidige ruimte in het Beatrixgebouw met 

medewerking van de gemeente Dalfsen betrekken en konden alle gegevens die op dat moment 

in de huiskamers verbleven of in het gemeentehuis, denk aan het gemeentelijk fotoarchief en 

de verzameling van de werkgroep ’39- ’45, daarin worden ondergebracht. 

Bedoeling was  daarbij ook om middels exposities e.d. ons steeds uitbreidende verzameling te 

laten zien. Maar door de grote toestroom  bleek dat alras niet mogelijk. De vereniging, toen 

nog geen 900 leden, groeide sterk tot wat ik eerder noemde. 

Bovendien was het toch te ver uit het centrum, bij monumentendagen was het bij de 

Westermolen wel druk maar de weg naar het Beatrixgebouw werd niet gevonden 

Inmiddels heeft de Historische Kring Dalfsen ook een uniek schildersmuseum vergelijkbaar 

slechts 3 van in Nederland, geschonken gekregen en wij weten dat er mogelijk nog meer 

bijzonder natuurhistorisch en archeologisch materiaal over het Vechtdal op ons af kan komen. 

Wij kijken dus al een aantal jaren uit naar een passende, liefst historisch, gebouw in het 

centrum van Dalfsen. 

Wij hadden onze zinnen gezet op het voormalige gerestaureerde bedrijfspand van de 

cichoreifabriek, die ooit de grootste was van Nederland en functioneerde van 1858-1965. 

Helaas was dat circa vijf jaar geleden niet met de Witte Villa buiten het Waterfront werd 

gehouden. 

Na diverse gesprekken is ons gebleken dat dat nu voor ons helaas niet meer haalbaar zal zijn 

Voor een goede voortgang en het realiseren van onze doelstelling moeten wij op korte termijn 

echt wat…. Vandaar dat het voormalige postkantoor weer in beeld kwam, bij bestudering en 

bezichtiging ook en ideale plaats in het centrum van Dalfsen om ons Infocentrum met al onze 

museale en expositie activiteiten ook t.b.v. die van Kunst en cultuur in Dalfsen onder te 

brengen. 

Het postkantoor is bovendien een bijzonder gebouw,een gemeentelijk monument gebouwd 

door rijksbouwmeester Peters in 1908, die ook het postkantoor van Amsterdam bouwde en dat 

van Ommen.. Een monument dat met een info centrum zoals wij dat voorstaan toegankelijk 

blijft voor een groot publiek. 

In vele andere plaatsen zijn collega’s in dergelijke gebouwen, vaak oude gemeentehuizen, 

gevestigd, maar Dalfsen heeft er helaas niet zoveel meer,. Het gemeentehuis aan het 



 2

Kerkplein moest ooit  plaats maken voor de Rabobank , nu Hema, en het laatste gemeenthuis, 

gebouwd door de bekende  Zwolse architect Verlaan en eigenlijk ook al een monument  gaat 

helaas ook verdwijnen.. 

 

Voor onze inwoners en de toeristen ontstaat er aldus een mooie wandeling, via de 

Prinsenstraat, langs de Grutte Moole ,bezichtiging van de Grote Kerk, het postkantoor, waar 

100 jaar de post van Dalfsen werd behandeld en dan met het infocentrum betreden kan 

worden, de Synagoge met zijn bijzonder verhaal, de Westermolen  en naar het nieuwe 

gemeentehuis en  besluiten met een wandeling langs de Vecht. 

 

Ik ga niet verder zaken herhalen die u al van ons heeft ontvangen. 

Wij vragen u alleen uit de gemeentelijke reserves , die daar zeker de mogelijkheid voor 

bieden om voor een activiteit als wij voorstellen, gelden beschikbaar te stellen. 

Wij beseffen dat wij een flink beroep op de gemeente doen, maar de Historische Kring 

Dalfsen zelf moet zorgen voor het resterende aankoopbedrag, overdrachtskosten en 

aanpassingen  een bedrag van circa € 250.000,. Gezien de voorwaarden die u voor een 

bijdrage aan andere verenigingen voor aanleg of verbetering van hun accommodatie‘s stelt 

voldoen wij daar o.i. ruimschoots aan. Bovendien vallen wij met onze grote vereniging met al 

haar lokale  en bovenlokale activiteiten daarbij zeker niet uit de toon. 

 

Er is mogelijk ook nog een alternatief, dat kwam naar voren in onze toelichting die wij over 

het postkantoor onlangs in alle fracties mochten doen, waarvoor nog dank. 

Dat is namelijk als de gemeente eigenaar wordt,dus het postkantoor koopt, dan blijft het 

vermogen van de gemeente hetzelfde.  

Als wij er maar betaalbaar in mogen met de collega’s van Kunst en Cultuur. 

 

 

Ik denk daarbij even aan het Historische en Cultureel infocentrum Vechtdal Gramsbergen, 

iets kleiner dan het Dalfser postkantoor, dat ik onlangs bezocht. Het herbergt een fraaie 

expositie over de Vecht (ook nog wat inbreng vanuit Dalfsen),historie van Gramsbergen , 

ontvangstruimte en ook het VVV is er in gevestigd. Het pand is gekocht en wordt 

onderhouden door de gemeente Hardenberg en onze collega’s daar huren dat . Een fraai 

Infocentrum, ik raad u dat aan dat eens te bekijken. 

Dit moet toch ook in Dalfsen kunnen, het enige dorp aan de Vecht, alle overige plaatsen zijn 

steden, maar Dalfsen is ook het enige dorp waar niets te bekijken valt over het verleden en 

heden en zijn vele landgoederen. 

 

Tot slot hopen wij toch op en spoedige beslissing, het postkantoor blijft ondanks onze 

interesse niet voor ons alleen te koop en wij zij er al vanaf de zomer mee bezig. 

Dankzij uw brief aan ons dat het vandaag  op de raadsagenda bij de ingekomen stukken staat 

vermeld hebben wij een optie , afhankelijk van het raadsbesluit. 

 

Het zou mooi zijn als de Historische Kring Dalfsen over ruim 2 jaar op 27 januari 2013 haar 

25 jarige jubileum in een nieuw centrum kan vieren. 

 

Historische Kring Dalfsen 

Hans de Boer, 

Voorzitter. 

 

Dalfsen, 22 november 2010 
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