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Beantwoording technische vragen 

Vergadering   Commissievergadering  Datum 6-mrt-23 

Vragensteller   Jelle Hekman namens Gemeentebelangen Dalfsen   

Agendapunt/onderwerp Herinrichting Trefkoele+  

Eenheid   Maatschappelijke Ondersteuning 

Contactpersoon  Loekie de Vries 

Contactgegevens  l.devries@dalfsen.nl  

    0529 - 43 89 22 

 

Trefkoele+ geeft aan zelf €100.000 te reserveren. Dit wordt deels betaald van onderhoudsgelden en 

deels door externe fondsen. Is al onderzocht is het werven van middelen via deze fondsen en 

eventuele partners haalbaar is? Mocht dit niet haalbaar/mogelijk zijn, waar komen deze kosten dan 

te liggen? 

Op dit moment is de verwachting dat het werven van €100.000 gaat lukken. De aanvragen bij het 

Oranjefonds (€ 50.000) en het VSB fonds (€ 50.000) zijn in behandeling genomen. Het VSB fonds eist 

een toegankelijkheidstoets. Het platform voor gehandicapten Dalfsen is bij deze toets betrokken. 

Mocht het niet lukken om het bedrag te werven, dan gaat Trefkoele+ een prioritering in de 

aanpassingen maken (waarbij aanpassing 1: de ontmoetingsruimte voor ouderen naar beneden 

verplaatsen en de kantoren van de benedenverdieping naar boven) sowieso wordt uitgevoerd.  

 

Zijn de te verwachten besparingen in energiekosten van een tourniquetdeur inzichtelijk en weegt dit 

op tegen de kosten van investering van €100.000?  

De precieze besparingen in energiekosten van een tourniquetdeur zijn niet tot in detail in te 

schatten. Door de voorgestelde verplaatsing van het Infopunt naar de entree is de plaatsing van een 

Tourniquetdeur noodzakelijk om een werkbaar klimaat te hebben (de huidige deur geeft veel tocht 

en daardoor energieverlies).  

De keuze voor tourniquetdeuren komt voort uit duurzaamheidsoverwegingen én om het gebouw en 

de entree toegankelijker te maken. 

 

Het enige verschil tussen Pakket C en Pakket D is het aanpassen van het pluscafé voor 55k, hierdoor 

zit er een 10% efficiëntiekorting in. Is er geen korting mogelijk bij uitvoer van Pakket C gezien we hier 

al 85% van alle aanpassingen realiseren?  

Het verschil tussen pakket C en Pakket D is het vergroten van de zichtbaarheid van de partners (o.a. 

Historische vereniging) en hun activiteiten en het aanpassen van de ontmoetingsplekken (Pluscafé, 

jongerenplek, kunst en cultuur) voor 55K. De korting wordt bij afnemen van het totaalpakket 

gegeven. Na de keuze van de gemeenteraad gaat Trefkoele+ opnieuw met de aannemer in 

onderhandeling.  
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