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VOORWOORD BETSY RAMERMAN 

Beste lezer, 

 

Op (14, 15 en) 16 maart 2022 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen.  

In dit verkiezingsprogramma van CDA Dalfsen leest u 
wat onze visie is op onze gemeente, wat uw stem op 
CDA Dalfsen inhoudt en waarom uw stem ertoe doet 
als u kiest voor CDA Dalfsen.  

Waar staat CDA Dalfsen voor en wat zijn haar doelen 
voor de komende jaren? Wat heeft CDA de afgelopen 
jaren voor de inwoners van Dalfsen betekend? En hoe 
kunnen we dit voortzetten de komende jaren? CDA 
Dalfsen vindt het belangrijk om ideeën van nu door te 
zetten naar de toekomst. Daarom blikken wij in dit 
programma terug op de afgelopen 4 jaar en 
vervolgens kijken we vooruit, naar wat we nog meer 
willen doen, welke nieuwe uitdagingen er op ons pad 
zijn gekomen en welke oplossingen CDA Dalfsen 
daarvoor kiest. 

 

Betsy Ramerman, lijsttrekker CDA 
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Het centrale campagnethema “Iedereen doet mee!” van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was 
zeer succesvol.  

CDA Dalfsen heeft de afgelopen vier jaar concrete verbeteringen voor de inwoners van Dalfsen 
gerealiseerd, waarbij we ons sterk hebben gemaakt voor kwetsbare inwoners, een krachtige economie 
en leefbare kernen: 

• Op initiatief van CDA Dalfsen zijn de jeugdsportsubsidies behouden. 

• Met een “lokale ondernemersbon” heeft CDA Dalfsen gezorgd dat mantelzorgers een duidelijke 
blijk van waardering hebben gekregen en worden lokale ondernemers gesteund.  

• In Hoonhorst is mede op initiatief van CDA Dalfsen een hybride veld gerealiseerd: Een slimme 
combinatie van kunstgras en natuurgras die het veld bespeelbaar maakt onder bijna alle 
weersomstandigheden. 

• Ondernemers hebben het zwaar door de Corona-crisis. CDA Dalfsen heeft de ondernemers 
perspectief willen bieden met een regeling om ondernemers die met lokale initiatieven komen na 
coronatijd financieel te steunen.  

• Om het merk “Vechtdal!” te versterken is op verzoek van CDA Dalfsen het kampeerbeleid verruimd. 
Nu kan je en het hele jaar én op meer plekken kamperen in de gemeente.  

• Op initiatief van CDA Dalfsen heeft de gemeente Dalfsen in 2020 voor het eerst een 
kinderburgemeester benoemd.  

• Om geen schaarse landbouwgrond op te offeren voor het opwekken van duurzame energie heeft 
CDA Dalfsen voorgesteld grootschalige zonneparken niet toe te staan en – naast het vol leggen van 
daken – windmolens t/m 25 meter hoogte toe te staan op boerenerven.  

• CDA Dalfsen vindt dat er voor iedereen passende en betaalbare woonruimte moet zijn in alle 
kernen en het buitengebied van Dalfsen. Om ouderen langer comfortabel, modern en veilig in hun 
eigen huis te laten wonen bracht CDA Dalfsen de “verzilverlening” in. 

• Na een succesvolle lobby door CDA Dalfsen bij de provincie is de verkeersveiligheid en 
doorstroming verbeterd op en rond de N340, N348 en N377. Hierdoor blijft Dalfsen een 
aantrekkelijke plek voor haar inwoners en bedrijven om te blijven of juist om zich te vestigen. 

• CDA Dalfsen zet zich in voor een goed toekomstperspectief voor agrariërs, om die reden wordt nu 
mede op ons initiatief jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd waar alle agrariërs in Dalfsen voor 
worden uitgenodigd, om mét hen te spreken over uitdagingen en oplossingen in plaats van óver 
hen te spreken.   

Deze en nog vele andere zaken heeft CDA Dalfsen de afgelopen jaren samen met inwoners, 
ondernemers, organisaties en andere partijen in de gemeenteraad kunnen realiseren.  

  

TERUGBLIK 
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Vanuit de resultaten die zijn geboekt kijkt CDA Dalfsen vooruit. Op 16 maart 20221 zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen en CDA Dalfsen wil haar werk daarna voortzetten; er is nog veel te doen. 
De gemeente Dalfsen staat voor belangrijke opgaves.  

 

CDA Dalfsen kiest ervoor deze opgaves samen te vatten in 3 W’s: wonen, werken en welzijn. Deze 
thema’s worden bijeengehouden door overstijgend de opgave voor het Klimaat en Duurzaamheid. Dat 
komt overal in terug en zal ook zichtbaar zijn in alle thema’s waaraan CDA Dalfsen wil werken. 

  

 
1 Voorafgaand aan 16 maart kan in een aantal stemlokalen ook op maandag 14 en dinsdag 15 maart 
worden gestemd. 

DE BLIK VOORUIT, OP NAAR 2026! 
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Een belangrijk doel van CDA Dalfsen in Dalfsen is wonen mogelijk te maken voor alle doelgroepen. 
Woningprijzen stijgen snel en voor starters en jonge gezinnen wordt het steeds moeilijker een 
betaalbare woning te vinden. Ook senioren vinden moeilijk een woning die aansluit bij hun 
veranderende woonwensen.  

CDA Dalfsen kiest voor nieuwe woningen in alle kernen. Dat kan variëren van starterswoningen tot 
seniorenappartementen, zoals de Pastorietuin in Hoonhorst of de locatie van de Unie in Nieuwleusen. 
De jeugd heeft de toekomst en daarom moeten jongeren in alle kernen van Dalfsen een betaalbare 
woning kunnen kopen of huren. Voldoende aanwas van jonge gezinnen is belangrijk voor het behoud 
van cruciale voorzieningen. 

 

Nieuwe bouwlocaties in alle kernen 

CDA Dalfsen kiest voor inbreiding in de kernen en voor uitbreiding van bouwlocaties buiten de kernen.  
Ook in het buitengebied moet het mogelijk worden dat er meer wordt gewoond.  

Bijvoorbeeld door sloop of verbouw van stallen die niet meer 
worden gebruikt of door meerdere huishoudens op één erf te 
laten wonen. Op die manier worden meerdere doelen gediend, 
zoals “omzien naar elkaar” waarbij meerdere jongeren en 
ouderen op één erf wonen.  

Verrommeling en leegloop van het platteland wordt 
tegengegaan door het bouwen van betaalbare woningen op 
bestaande erven. Een goed voorbeeld is een stal te verbouwen 
tot kleine appartementen, of vernieuwende woonconcepten 
zoals “Tiny Houses”. 

 

CDA Dalfsen wil de bouw versnellen door jaarlijks meer woningen te gaan bouwen dan in de afgelopen 
periode, door snellere procedures en beter tegemoet te komen aan de woonwensen van 
woningzoekenden. De Regio Zwolle groeit economisch hard en er is sprake van verdunning, waardoor 
de vraag stijgt en daarmee ook de huizenprijzen. Door te versnellen wordt aan de sterk stijgende vraag 
voldaan.  

 

Samen kom je verder 

Mensen die elkaar vinden om samen een project aan te pakken, wil CDA Dalfsen de 
kans geven om in zogenaamd “collectief particulier opdrachtgeverschap” hun 
woondromen te realiseren. Daarnaast groeit de behoefte aan slimme combinaties 
van wonen en zorg. CDA Dalfsen wil dat daarvoor locaties beschikbaar komen. 
Langer zelfstandig, fit en vitaal wonen in de kern is hierbij het doel. 

 

 

 

  

WONEN 

Door de bouw 
van woningen te 

versnellen 
wordt aan de sterk 

stijgende vraag 
voldaan. ‘’ 

‘’ 



 
 

      

 

 

7 CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

TROTS OP DE KERNEN EN HUN EIGENHEID! 

 

Werk is van belang voor ons bestaan, het is onze belangrijkste bron van inkomsten en het draagt bij aan 
ons welzijn. Daarom moet er voldoende aanbod zijn van werkgelegenheid in Dalfsen.  

 

Visie op landbouw  

CDA Dalfsen heeft een duidelijke visie op toekomst en de ontwikkeling van de landbouw en het 
platteland. Uitgangspunt voor CDA Dalfsen is  “rentmeesterschap”, waarmee 
met gezond boerenverstand en historisch besef nieuwe wegen worden 
ingeslagen. Die nieuwe wegen moeten leiden tot vernieuwing in de landbouw, 
die haar robuust maakt voor de toekomst. De boer is niet het probleem maar 
een onmisbare schakel in de maatschappelijke uitdagingen. CDA Dalfsen wil de 
sector kaders mee geven, waarbinnen agrariërs zelf keuzes kunnen maken. 
Daarnaast wil CDA Dalfsen langjarige contracten voor natuurbeheer afsluiten. 
Zo creëren we balans en perceptief voor de boeren. 

 

Uitbreiding & nieuwe bedrijventerreinen 

In alle kernen van Dalfsen wordt gewerkt en Dalfsen biedt daarvoor goede mogelijkheden voor de 
toekomst. Bedrijventerreinen in Nieuwleusen en Lemelerveld raken echter vol en de vraag naar nieuwe 
locaties houdt aan. CDA Dalfsen wil ondernemers de ruimte bieden en tegelijkertijd aandacht vragen 
voor een goede landschappelijke inpassing. Ook in de gebieden waar uitbreiding van bedrijventerreinen 
een logische volgende stap lijkt, ontwikkelt de natuur zich en is zorgvuldig ruimtegebruik noodzakelijk.  

CDA Dalfsen richt zich in de eerste plaats op duurzame uitbreiding van bedrijventerreinen in 
Lemelerveld en Nieuwleusen, maar voorkomen moet worden dat Nieuwleusen “vastgroeit” aan de 
Hessenpoort in Zwolle.   

 

Prettig werken in de kern 

Bestaande bedrijventerreinen zoals in Nieuwleusen en Dalfsen moeten worden verbeterd, door samen 
met ondernemers te investeren in de uitstraling van de gebouwen, de voorzieningen en de omgeving. 
Een mooi en duurzaam bedrijventerrein aan de rand of in de kern is aantrekkelijk voor (nieuwe) 
ondernemers en bewoners. 

 

  

WERKEN 
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Kleinschalige bedrijven in het landelijk gebied 

CDA Dalfsen is een echte plattelandspartij en streeft naar 
verbetering van de leefbaarheid op het platteland. Zo wil CDA 
Dalfsen het makkelijker maken boerderijwinkels te openen, 
waarlangs bijvoorbeeld recreatieve fietsroutes worden geleid. 
Daarnaast wil CDA Dalfsen het mogelijk maken dat bestaande 
gebouwen in het buitengebied worden gebruikt voor andere 
functies, mits dat hand in hand gaat met omliggende agrarische 
bedrijven.  

CDA Dalfsen ziet kansrijke combinaties van recreatie en 
ondernemerschap, waarbij geïnvesteerd wordt in verbetering van 
de kwaliteit van ons prachtige landschap.  

 

Mobiliteit en Openbaar Vervoer 

Bij een goed woningaanbod en groeiende bedrijvigheid horen investeringen in wegen en openbaar 
vervoer. CDA Dalfsen wil het huidige aanbod van openbaar vervoer in stand houden en daar waar 
mogelijk uitbreiden.  

Met bijvoorbeeld de inzet van elektrische fietsen/scooters kun je dan van deur tot deur. Op die manier 
kan het gebruik van openbaar vervoer worden gestimuleerd. 

CDA Dalfsen wil in overleg met inwoners kijken waar het openbaar vervoer versterkt moet worden, 
bijvoorbeeld door een tweede buurtbus tussen Nieuwleusen, De Grift, via Ankum naar het station in 
Dalfsen. Een verbinding tussen het station Dalfsen en de Hessenpoort kan bijdragen aan het 
terugdringen van autoverkeer en verbeteren van de bereikbaarheid. Ook de verbinding van 
Lemelerveld met omliggende kernen kan beter. 

Fietsen in het Vechtdal wint aan populariteit. Goede fietsverbindingen zijn daarom belangrijk. CDA 
Dalfsen wil brede nieuwe fietspaden van Lemelerveld naar Zwolle en Raalte. In Nieuwleusen moet 
aandacht komen voor het fietspad langs de Burgemeester Backxlaan en vervolgens een veilige 
aansluiting op het fietspad dat is aangelegd langs de Evenboersweg richting Punthorst. In Dalfsen 
verdient de gehele Rondweg aandacht. In het buitengebied moeten routes versterkt en de recreatieve 
functie verbeterd worden, zoals de Oude Oever en de route tussen MooiRivier en Varsen. 

Als echte 
plattelandspartij wil 

CDA Dalfsen de 
leefbaarheid 

in het dorp én het 
buiten- 

gebied verbeteren. ‘’ 

‘’ 
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Gezond zijn is meer dan een gezond lichaam. “Het gaat over 
veerkracht, aanpassingsvermogen, zelf regie voeren in het leven 
maar ook om een fijn sociaal leven en je bovenal mentaal goed 
voelen ondanks alle dagelijkse uitdagingen.”  

 

Zorg voor jong en oud 

CDA Dalfsen wil investeren in geestelijk en fysiek welzijn voor 
ouderen en jeugd. Door de verschuiving van jeugdzorg naar de 
gemeenten zonder voldoende financiële middelen moest de 
gemeente bezuinigen op andere uitgaven. Mede om die 
bezuinigingen een halt toe te roepen wil CDA Dalfsen investeren 
in het voorkomen van vraag naar zorg. Elke zorgvraag mag worden gesteld, maar door veiligheid te 
waarborgen, voorlichting en sociale samenhang te waarderen kan een zorgvraag mogelijk worden 
voorkomen. CDA Dalfsen doet daarom een appèl op inwoners van de gemeente Dalfsen, jong en oud, 
om elkaar te motiveren en te stimuleren als het gaat om geestelijke en fysieke gezondheid en het 
voorkomen van eenzaamheid.  

De preventieve werking die hiervan uitgaat wordt als vanouds ingezet door het Noaberschap dat op 
veel plaatsen heel sterk is in onze gemeente. Ook denken wij hier aan preventie van alcohol- en 
drugsgebruik. 

 

Iedereen doet mee (Inclusie) 

CDA Dalfsen vindt dat iedereen moet kunnen meedoen. Niet iedereen kan zonder hulpmiddelen door 
het leven, maar een inclusieve samenleving vergt een overheid die daar aandacht voor heeft, 
initiatieven neemt en inclusie stimuleert. Het gaat dan bijvoorbeeld over toegankelijkheid van openbare 
gebouwen of openbaar vervoer, gelijke kansen voor iedereen en volwaardig meedoen in de 
samenleving voor mensen met een beperking of mensen die door de 
maatschappij worden beperkt. CDA Dalfsen staat voor het toegankelijk houden 
van de openbare ruimten en voorzieningen, digitale toegankelijkheid en de 
aanpak van laaggeletterdheid.  

Een andere belangrijke uitdaging is de integratie van mensen van buiten 
Nederland. Om ook hen kansen te bieden om mee te doen wil CDA Dalfsen 
taallessen aanbieden aan migranten met een westerse achtergrond (zoals 
arbeidsmigranten). CDA Dalfsen wil dat statushouders zo snel mogelijk meedoen, door hen zo snel 
mogelijk te begeleiden naar werk en meedoen in het verenigingsleven, zodat ook zij eigenwaarde 
ontwikkelen en steeds meer zelfredzaam zijn.  

 

Hoog voorzieningenniveau  

CDA Dalfsen streeft naar een hoog voorzieningenniveau in al onze kernen, gericht op ieders welzijn. 
Goede voorbeelden zijn de Kulturhusen/bibliotheken, cultuur en horeca. CDA Dalfsen wil deze 
behouden en waar nodig uitbreiden.  

Actief leven begint voor veel jeugdigen met sporten. CDA Dalfsen wil de bespeelbaarheid bij de clubs 
vergroten door kunstgras- of hybridevelden aan te leggen. CDA Dalfsen wil de zwembaden 

WELZIJN 

Figuur 1: De zes pijlers van positieve 
gezondheid. Bron: iph.nl



 
 

      

 

 

10 CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

TROTS OP DE KERNEN EN HUN EIGENHEID! 

openhouden en wil daarom kijken naar hoe zwembaden hun aanbod kunnen verbreden met andere 
activiteiten die een bezoek aan het zwembad nog aantrekkelijker maken, zoals evenementen op en 
rond het zwembad.  

Onderwijs: nieuwbouw & uitbreiding 

Onderwijshuisvesting is een belangrijk thema voor CDA Dalfsen. 
Het college van Burgemeester & Wethouders heeft onderzocht wat 
er nodig is in de kernen. Een school zorgt in combinatie met een 
goed woningaanbod voor leefbaarheid. Als er geen school is, 
vergrijst de kern.  

CDA Dalfsen wil in alle kernen basisonderwijs, met voldoende 
draagkracht om goed onderwijs te kunnen geven.  

Daarnaast hecht CDA Dalfsen aan kleinschalige scholen, zoals die er 
in Dalfsen nog steeds zijn. Een basisschool op het platteland zorgt 
voor verbinding en verkleint de afstand, letterlijk en figuurlijk tussen de kinderen op school en de 
families die elkaar daar ontmoeten.  

De klassieke basisscholen groeien door naar Integrale Kind Centra, waar kinderen van 0 tot 12 jaar 
worden opgevangen, naar school gaan en buiten schooltijden samenkomen.  

Het Agnieten College in Nieuwleusen “groeit uit haar jas”. Het succes van de school trekt jongeren en 
gezinnen. Het Agnieten College is een fijne tussenstap tussen de school in het dorp en het voortgezet 
onderwijs daarbuiten. CDA Dalfsen wil dat iedereen die naar het Agnieten College in Nieuwleusen wil 
dat moet kunnen. De groei van de school moet daarom mogelijk worden. 

 

Het platteland is van iedereen: buitengebied verbindt de kernen en omgekeerd 

Landelijk, maar ook in de gemeente Dalfsen is de trend zichtbaar dat mensen zich willen verbinden met 
het platteland, met het gebied waar hun voedsel wordt geteeld en waar zij (meer) vrije tijd besteden. De 
coronacrisis heeft ook laten zien dat mensen meer hechten aan wonen in een prettige groene 
omgeving. Tegelijkertijd gaat het leven en het werk in de buitengebieden van Dalfsen gewoon door. 
Boeren hebben er hun bedrijf en zorgen voor ons voedsel. 

Om de verbinding tussen de inwoners uit de verschillende kernen van Dalfsen met het buitengebied te 
stimuleren wil CDA Dalfsen inzetten op meer beleving van het platteland. Goede voorbeelden zijn de 
Natuurboerderij De Lindehoeve, Balk Inn, de plannen van Frion (woonvorm op een boerderij bij 
Lemelerveld voor mensen die niet zelfstandig kunnen wonen) en het stichten van streekwinkels met 
producten uit de windstreken van Dalfsen. De vraag daarnaar groeit o.a. door opkomende thema’s als 
gezondheid, zelf geteelde groente, pluktuinen en het verminderen van verpakkingsmateriaal. 
Recreatieve fietsroutes door de weilanden, de bossen en langs het water met rustpunten en 
boerderijwinkels zorgen voor reuring en een leefbaar buitengebied. 

 

Trots op de gemeente Dalfsen 

Onze inwoners zijn trots op de eigenheid van hun dorp. Die eigenheid wil CDA Dalfsen behouden en 
versterken. Het zorgt voor identiteit en draagt bij aan de trots van de inwoners. CDA Dalfsen wil 
investeren in het behoud van het dorpse karakter van de kernen en investeren in het projecten die de 
eigenheid versterken. Goede voorbeelden daarvan zijn het project “DNA van Dalfsen”, de archeologische 
opgravingen, het behouden van monumenten zoals het Olde Gemientehuus in Nieuwleusen en de 
kanaalvisie in Lemelerveld.  

Een basisschool 

op het platteland 

zorgt voor 

verbinding. ‘’ 

‘’ 



 
 

      

 

 

11 CDA-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026 

TROTS OP DE KERNEN EN HUN EIGENHEID! 

 

CDA Dalfsen kijkt vanuit haar overtuiging verder dan haar eigen tijd en haar eigen belang. Het 
Christelijke gedachtengoed verwijst onder meer naar het Rentmeesterschap. De aarde is niet van ons, 
we hebben deze te leen van onze kinderen. Wij hebben dan ook de taak om goed voor onze aarde te 
zorgen.  

Om voor onze kinderen een betere aarde achter te laten, zijn creativiteit en 
vernieuwing nodig. Klimaatverandering is een fenomeen dat wereldwijd 
vraagt om maatregelen om ons zoveel als mogelijk los te maken van fossiele 
brandstof, de inrichting van ons gebied klimaatbestendig te maken 
(wateroverlast en droogte voorkomen) en de groei en bloei van planten, 
dieren, insecten en (weide)vogels te stimuleren.  

CDA Dalfsen wil daarom stimuleren dat het energiegebruik wordt verminderd 
en energie die we gebruiken duurzaam wordt opgewekt.  

 

Duurzaamheidscoach 

Financieel kwetsbare inwoners komen in de knel door stijgende energieprijzen. Energie die je niet 
gebruikt hoef je niet op te wekken. Daarom wil CDA dat er wordt bespaard op energieverbruik. Dat kan 
door isolatie, verduurzaming of door meer bewust te leven. Om de mogelijkheden en haalbaarheid voor 
de inwoners in kaart te brengen wil CDA Dalfsen de ‘Duurzaamheidscoach’ versterken. Provincie 
Overijssel doet dit al voor scholen en verenigingsgebouwen. Dat voorbeeld wil CDA Dalfsen volgen en 
aan de inwoners van Dalfsen de mogelijkheid bieden om op basis van begrijpelijke en betrouwbare 
informatie keuzes te maken om op het verbruik van energie te besparen. De woningcorporaties zijn 
hierin een belangrijke partner. 

 

Zonnepanelen op daken, niet op landbouwgrond 

Wij staan net als de rest van Nederland voor een opgave om duurzaam energie op te wekken. Dat kan 
onder andere door het bouwen van windmolens en het plaatsen van zonnepanelen. CDA Dalfsen heeft 
zich ervoor ingezet kleine windmolens op erven mogelijk te maken, op die manier kunnen 
ondernemers voorzien in hun eigen verbruik, ook wanneer er wat minder zon is.  

Grotere windmolens moeten bij elkaar worden gezet zodat er ook delen in gemeente Dalfsen blijven 
waar geen molens staan. Bij grootschalige energieopwekking profiteren inwoners zoveel als mogelijk 
mee in de opbrengsten en hebben zij een belangrijke stem in de inrichting van de leefomgeving.     

Er is veel druk om zonne-energie op te wekken door het aanleggen van 
zonnevelden. Dat gaat ten koste van landbouwgrond. Bovendien is het geen 
verrijking van het landschap. CDA Dalfsen hanteert het principe van meervoudig 
ruimtegebruik en kiest voor het plaatsen van zonnepanelen op de daken van 
bestaande gebouwen van onder meer landbouwbedrijven en op 
bedrijventerreinen.  

Een ander goed voorbeeld is het realiseren van een duurzame combinatie van 
parkeren en het opwekken van zonne-energie op de parkeerterreinen van de voetbalverenigingen en 
bij de Spil in Nieuwleusen. Deze parkeerplaatsen zijn in de zomer heel erg warm doordat schaduw 
ontbreekt. Hierin ziet CDA Dalfsen een kans om energie op te wekken en direct duurzaam in te zetten. 
Bijkomend voordeel is dat hittestress actief wordt tegengegaan. 

KLIMAAT & DUURZAAMHEID  
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Energieleverende wijken 

Nieuwbouwwoningen in Nederland worden zonder gasaansluiting gemaakt. Sociale huurwoningen 
worden ook gasloos en hele wijken kunnen dus van het gas af. CDA Dalfsen is ambitieus en wil de 
energielasten gemeentebreed drukken door introductie van energieleverende wijken, te beginnen bij 
de sociale huurwoningen. Hier woont de doelgroep die vaak niet de stap kan zetten naar de nieuwe en 
duurzame oplossing, zoals zelf energie opwekken of elektrisch rijden. CDA Dalfsen wil 
samenwerkingsvormen ontwikkelen waardoor dat sneller kan en voor iedereen bereikbaar wordt.  

 

Actie Steenbreek gaat door! 

CDA Dalfsen is succesvol begonnen met “Actie Steenbreek”, waarbij woningeigenaren worden 
gestimuleerd de bestrating uit de tuinen te halen en er groen voor in de plaats te laten komen. Dat is 
goed voor insecten en het maakt het makkelijker om regenwater in de ondergrond op te vangen. Daar 
blijven we mee doorgaan. Bij stevige buien moet het water niet in het riool, maar gewoon op de tuinen 
in het groen. Hierdoor wordt de beschikbaarheid van water vergroot en hittestress en droogte 
voorkomen. De gemeenteraad heeft hiervoor op initiatief van CDA Dalfsen op 29 november 2021 een 
motie aangenomen. Die motie houdt kortgezegd in dat de gemeente Dalfsen actief aan de slag gaat 
om nieuwe woningbouwprojecten “klimaat-robuust” te bouwen, waaronder de introductie van een 
maximum oppervlakte bestrating op de eigen kavel. 

Meedoen = meebeslissen 

Wie de kans krijgt, wil zelf beslissen. Daarom vraagt CDA Dalfsen aan inwoners zelf mee te denken en 
mee te beslissen over plannen in de eigen leefomgeving, zoals vergroening van de schoolpleinen, 
loskoppelen hemelwaterafvoer, natuurlijk spelen in de kernen en bij de scholen, etc.  

 

Jong geleerd is ‘oud’ gedaan… 

In navolging op de kinderburgemeester, wil CDA Dalfsen een Kinderraad. De Kinderraad kan de 
kinderburgemeester helpen om de wensen van kinderen uit alle kernen van Dalfsen bijeen te brengen. 
In de kinderraad kunnen kinderen uit alle kernen komen, zodat stemmen van kinderen beter worden 
gehoord in het gemeentehuis.   

Financiële duurzaamheid: het huis op orde 

Onze inwoners genieten van een hoog voorzieningenniveau tegen relatief lage woonlasten. Al jaren 
betalen zij gemiddeld enkele honderden euro’s per jaar minder aan gemeentelijke belastingen dan in 
aangrenzende gemeenten. CDA Dalfsen blijft zich daarvoor inzetten, waarbij het aanbod van de 
voorzieningen moet aansluiten bij de behoeften van haar inwoners. Geld dat er niet uit gaat, hoeft ook 
niet worden opgehaald bij de inwoners. De afgelopen jaren heeft de gemeente de spreekwoordelijke 
broekriem aan moeten halen om de begroting sluitend te krijgen. Ook dat vindt CDA Dalfsen onderdeel 
van goed rentmeesterschap. Grip op het sociaal domein gaat de goede kant op en er zijn nog volop 
mogelijkheden om mensen eerder de hulp te bieden die nodig is en tegelijkertijd kosten te besparen. 
Het verhogen van de Onroerendezaakbelasting is wat CDA Dalfsen betreft het laatste redmiddel, 
daarom blijft het nodig om “scherp aan de wind te varen”.  
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Met dit programma wil CDA Dalfsen van start in 2022. Met realistische ambities en met oog voor 
uitdagingen waar de gemeente Dalfsen voor staat. Dat kunnen wij niet alleen. CDA Dalfsen staat 
midden in de samenleving, “zij aan zij” met de inwoners. Wij zoeken daarom de samenwerking met 
andere partijen in de gemeente; samenwerking binnen het gemeentehuis en daarbuiten met u als 
Dalfsenaar, ondernemers, verenigingen, belangenorganisaties, enzovoort. Net als de afgelopen jaren 
zoeken raadsleden u op en zijn wij bereikbaar voor iedereen.  

Wij ontmoeten u graag.  

 

 

 

Met vriendelijk groeten, 

Betsy Ramerman    Paul Slot 

Lijsttrekker CDA Dalfsen    Voorzitter CDA Dalfsen 

  

TOT SLOT… 
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Betaalbare woningen voor elke Dalfsenaar: “betaalbaar, zelfstandig, levenslang,”  

- Bouwen voor eigen inwoners 
- Versnellen uitgiften kavels vitaal wonen. 
- Bouwen onder de € 250.000,-  
- Flexibel wonen (zoals tiny houses en zorgwonen) in elke kern 
- Lagere kavelprijzen door bijdrage gemeente (verpachtengrond) 
- Zowel gangbare als kleinere kavels 
- Versnellen sociale koop en huur 
- Kansen in buitengebied, hand in hand met agrarische sector: 

o rood voor rood 
o woningsplitsing  
o mantelzorgwoning  

- Huisvesting basisonderwijs verbeteren  
- Zorg van 0-100 jaar in eigen dorp 
 
 

 
- Afschaffen Hondenbelasting 
- Bibliotheek/kulturhus behouden in elke kern 
- Voor iedereen die wil een betaalde baan 
- Ondersteuning voor armoede/laaggeletterheid 
- Verbeteren, verduurzamen en (zo nodig) uitbreiden sportlocaties 
- Kindregeling behouden 
- Noaberschap versterken 
  

 
- Veilige en aantrekkelijke fietsroutes naar omliggende plaatsen 
- Ontlasting verkeer kernen 
- Goed openbaar vervoer 
- Versterken bestaande winkels 
- Voldoende bedrijventerreinen 
 
 

 
- Meer groen in de kernen 
- Opwek duurzame energie eigen erf stimuleren 
- Verminderen energieverbruik 
- Grootschalige energie alleen lokaal initiatief 
 
 
  

SPEERPUNTEN CDA DALFSEN 

WONEN 

WELZIJN 

WERK 

KLIMAAT & DUURZAAMHEID  
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Bouwen aan jouw toekomst  
- Fietspad langs Poppenallee 
- Uitbreiden strand(je)  
- Behoud verenigingsgebouw Ankum 
- Extra buurtbusroute station/Ankum/Hessenpoort 
- Rondweg verbeteren/ontlasten 
- Behoud theater 
- Zwembad toekomstbestendig (verduurzamen en aantrekkelijk voor groter publiek) 
- Update bestaande industrieterrein en nieuwe locatie onderzoeken 

Thuis in Nieuwleusen 
- Uitbreiding industrieterrein 
- Tweede aansluiting de Grift op N377 
- Beleving in en rond Palthebos vergroten door samenwerking met musea, horeca en detailhandel 
- Aansluiting fietspad Punthorst en verbeteren fietspad Burg. Backxlaan 
- Zwembad toekomstbestendig (verduurzamen en aantrekkelijk voor groter publiek) 
- Investeren in wegen die passen bij woningbouw (zoals Oosterbouwlanden) 
- Uitbreiden Agnieten College 

Geven om het dorpsleven 
- Grondprijs bouwgrond gerelateerd aan voorzieningenniveau 
- Verbeteren fiets-/wandelpad Oude Oever 
- Rustpunt/schuilhut omgeving rotonde 

Samen sterk 
- Veilige aantrekkelijke fietsroutes naar Raalte, Zwolle en vanaf de Vennenberg 
- Ontlasting verkeer kern Lemelerveld (Wagenmansbrug en hoek ten Broeke/fietsstraat) 
- Onderwijs onder één dak (integraal kindcentra) 
- Beter openbaar vervoer voor bedrijventerrein en schoolbezoek (Winterbusvervoer) 
- Onderzoeken Zonnepanelen geluidsscherm langs N348 
- Waterrecreatie (kanaal meer benutten) 

Hart vóór Hoonhorst 
- Snelle realisatie woningbouw in de Koele 2 en Achter de Molen 
- Zebrapad / oversteekplaats op de hoek Lage Weide / Kerkstraat  
- Verkeer remmende maatregelen Koelmansstraat 
- Dorpsplein aantrekkelijker maken 
- Versterking Hart van Hoonhorst 

Speerpunten leefbaar platteland; 
- Plattelandsvisie 
- Geen platteland zonder boeren! 
- Ontwikkelingsmogelijkheden (agrarische) bedrijven 
- Niet over maar mét de agrarische sector in gesprek 
- Zon op dak, niet op landbouwgrond 
- Windmolen op eigen erf  
- Geen ad-hoc, maar duurzame integrale oplossingen 
- Verbeteren biodiversiteit 

SPEERPUNTEN KERN DALFSEN 

SPEERPUNTEN KERN NIEUWLEUSEN 

SPEERPUNTEN KERN LEMELERVELD 

SPEERPUNTEN KERN HOONHORST 

SPEERPUNTEN KERN OUDLEUSEN 

SPEERPUNTEN PLATTELAND 


