
 

 
 

Samenvatting verkiezingsprogramma 2022 ChristenUnie DALFSEN1 
 
 

DALFSEN is een prachtige gemeente. Veilig en bloeiend. Dat willen we zo houden. En tegelijk meegaan met 

positieve ontwikkelingen.  Waar mogelijk deze zelf in gang zetten. Dat kan door samen te werken en slimme 
keuzes te maken, waardoor het voor iedereen fantastisch is om in DALFSEN op te groeien, te bloeien en oud 

te worden. Met alles wat daar tussenin zit en bij hoort. 
De ChristenUnie staat voor een gemeente waarin iedereen meetelt. Ook als het even niet meezit. Dat we er 

voor elkaar zijn. Zo nodig zorgt de gemeente dat er een vangnet is, zodat iedereen zo veel als mogelijk – op 
zijn eigen wijze – kan meedoen. 

En we zijn met elkaar verantwoordelijk voor dit bijzondere stukje aarde. Om hier in dit mooie gebied te 

leven en ook om het door te geven. Aan onze kinderen en kleinkinderen.  
Deze drie kernwaarden vinden we belangrijk en willen we in de gemeenteraad inbrengen. Ze zijn uitgewerkt 

in een mooi en concreet programma. Lees maar verder.  
We gaan daarin als ChristenUnie samen met jou op weg: enthousiast en vol verwachting. Omdat we geloven 

in DALFSEN. Ga je mee? 

 

 
1 “DALFSEN” geschreven in hoofdletters ziet op de gehele gemeente. “Dalfsen” op de kern. 

 



 

Zo zijn we samen DALFSEN 
De gemeente heeft als taak de samenleving te versterken en naast de mensen te staan. Ze kan niet alles 
oplossen en neemt niet alles over. We geven verantwoordelijkheid aan de vitale gemeenschappen en 

maatschappelijke organisaties. Gelijke rechten en gelijke kansen voor iedere inwoner en een belangrijke plek 

voor burgerparticipatie. De gemeente gaat hierbij actief naar mensen toe. Besluitvorming is zorgvuldig, 
transparant en toetsbaar. 

 

 
Veiligheid 

We werken samen aan veiligheid. Dat gaat over veiligheid thuis, veiligheid 
op straat en digitale veiligheid. 

We staan voor een waardige omgang met al onze inwoners en gaan 

verslavingen, mensenhandel en uitbuiting tegen. Voor slachtoffers is er 
directe en veilige opvang. 

 
 

Financieel 
Er zijn veel plannen voor de komende jaren, plannen die veel geld kosten en zorgvuldig moeten worden 

afgewogen. We willen een gezond financieel beleid waarbij er ruimte blijft voor incidenteel tegenvallers. Bij 

bezuinigingen ontzien we de meest kwetsbaren.  
 

Communicatie en toegankelijkheid 
We zetten in op vriendelijke digitale dienstverlening, maar in DALFSEN is er altijd een fysiek loket waar je 

terecht kunt.  

DALFSEN schrijft niet op het niveau van een gemiddelde inwoner, maar houdt rekening met alle inwoners. 
Inwoners worden, als ze dit aanvragen, digitaal geïnformeerd over ontwikkelingen in hun buurt.  

Communicatie vanuit de gemeente moet daarbij eerlijk, tijdig, compleet en begrijpelijk zijn. 
 

Nieuwkomers 
Statushouders krijgen vanaf het begin een passend programma gericht op het leren van de taal en cultuur.  

Dit wordt ondersteund door hun zo snel mogelijk vrijwilligerswerk aan te bieden. 

 
 

Zo leven we samen in Dalfsen 
 
Zorg 

Voor mensen die hulp, zorg of bescherming nodig hebben is het belangrijk dat de gemeente toegankelijk is 
en waar nodig maatwerk biedt. Welzijn gaat boven welvaart. De gemeente heeft een belangrijke taak in 

preventie en vroegsignalering. Waar nodig biedt de gemeente zo snel mogelijk passende hulp, zorg en 
veiligheid. Dat vraagt inlevingsvermogen en zorgvuldigheid, waarbij de situatie belangrijker is dan de regel. 

Ondersteuning van ouders met een cursus of Home-Start, is voor iedereen beschikbaar. 
Vrijheid is een groot goed en daarom worden verslavingen aan alcohol, drugs of gokken tegengaan.  

Er komen praktijkondersteuners Jeugd bij alle huisartsenposten. 

Mantelzorgers en vrijwilligers zijn hard nodig en verdienen alle steun en waardering. 
 

Armoede 
Armoede is er ook in DALFSEN, vaak onzichtbaar. Het beleid rond bijstand moet eerlijk zijn en uitgaan van 

maatwerk. Hulp is dichtbij en bereikbaar. Daarbij is het uitgangspunt één gezin, één regisseur.  

 

Rietje Lassche (lijsttrekker) 

“Een open en veilige gemeente, voor alle inwoners” 

 



 

Sociale voorzieningen 

De consultatiebureaus in Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld blijven open. 
De kulturhusen en bibliotheken zijn belangrijk en ontwikkelen zich steeds verder naar bruisende 

ontmoetingsplekken. Samenwerking met en versterking van alle deelnemers in kulturhusen zijn hierbij 
kernbegrippen. 

 

 
Onderwijs 

Onderwijs is divers en dichtbij. Identiteitsgebonden onderwijs blijft 
beschikbaar. Samenwerken en afstemmen tussen opvang en onderwijs is 

belangrijk, met ruimte voor ieders eigenheid.  Schoolgebouwen zijn 
duurzaam en schoon. Verkeersveiligheid rond scholen heeft veel 

aandacht. Een concentratie van scholen moet niet te groot worden zodat 

eigen identiteit, herkenbaarheid en veiligheid gewaarborgd blijven. Een 
maximum van 400 leerlingen vinden we een goede maat.  

 
Cultuur 

Cultuur is voor iedereen dichtbij, bereikbaar en betaalbaar. We koesteren onze lokale geschiedenis.  De 

plaatselijke musea versterken elkaar en werken samen aan hun bekendheid. Fiets en wandelroutes 
verbinden onze kernen en buurgemeenten. 

De Schat van Dalfsen krijgt een zichtbare plek in Dalfsen. 
 

Sport 
Onze sportaccommodaties zijn toegankelijk voor iedereen. De gemeente stimuleert en adviseert bij 

gezamenlijk gebruik en verduurzaming van gebouwen.  

Alle sportverenigingen maken gebruik van de regelingen van de jeugdsportfondsen. 
 

 

Zo wonen en werken we in Dalfsen  
De druk op het gebruik van “ruimte” neemt toe. We zullen dus slim en duurzaam moeten kiezen waarvoor, 

waar en hoe de beschikbare ruimte wordt ingericht. De betrokkenheid van inwoners is hierbij essentieel. De 
gemeente neemt hierbij tijdig het initiatief en komt actief naar de belanghebbenden toe.  

 
Agrarische sector 

We zijn trots op onze agrarische sector. We zetten in op een toekomstbestendige levensvatbare sector die 

zorgvuldig omgaat met dieren, bodem, grondstoffen en energie. Hiervoor bieden we de ruimte.  
We willen geen superstallen en voor ons is de maximale norm een bedrijf waar enkele gezinnen van kunnen 

leven. 
 

Energietransitie 
De energietransitie raakt ons allemaal. Er is ruimte nodig voor water en de grootschalige opwekking van 

duurzame energie uit wind en zon. Isolatie van woningen is een eerste stap, gevolgd door zonnepanelen op 

daken en warmtepompen. Wij willen één gemeenteloket voor technische en financiële ondersteuning. We 
kiezen voor het clusteren van windmolens en spreiden van zonnevelden. Lokaal en collectief eigendom en 

ruime mogelijkheden voor participatie zijn voorwaarden voor grootschalige energieopwekking. 
Energiearmoede willen we voorkomen door in te zetten op verduurzaming van woningen ook in 

samenwerking met de woningcoöperaties.     

Dick Homans (Nr. 3 op de kieslijst). 

“Goede samenleving vraagt goede samenwerking. 

Burgerparticipatie is daarin van groot belang." 



 

 

 

 
Bouwen en wonen 

We willen slim bouwen voor jong en oud en daarvoor geven we alle ruimte 

aan nieuwe projecten zoals collectief opdrachtgeverschap.  Er komen snel 
meer mogelijkheden voor tiny houses.  

Een aanzienlijk deel van de nieuwbouw is voor eigen inwoners; daarom gaan 
we slim om met mogelijkheden om onze jongeren en gezinnen een passende woonplek in de eigen 

omgevingen te geven.  
 

Verkeer 

Bij nieuwe ontwikkelingen (woonwijken, scholen, bedrijventerreinen) wordt in een vroeg stadium een 
verkeersplan gemaakt voor alle vormen van vervoer. Voetgangers, fietsers en auto’s.  Veiligheid staat 

voorop. Elke kern krijgt daarom een actueel verkeerscirculatieplan.  
Het gebruik van de fiets wordt aangemoedigd door te zorgen voor veilige fietsverbindingen. Dat vraagt om 

voldoende aansluitende fietspaden.  

Wij gaan voor STOP: Stappen - Trappen - OV- Personenauto. 
 

Bedrijvigheid 
Ondernemingen in alle vormen en maten zijn belangrijk voor onze samenleving. We kiezen voor duurzame 

werkgelegenheid waarbij mensen voorop staan en werken en vrije tijd in balans zijn. 
We zorgen voor voldoende bedrijventerreinen die duurzaam worden ontwikkeld.  

Winkelcentra zijn belangrijk voor onze kernen. We kiezen voor een concentratie van winkels, met wonen 

eromheen en parkeerruimte op loopafstand. Ontwikkelingen in het centrum van Dalfsen moeten voortvarend 
worden aangepakt, mede met het oog op woningbouw in dat gebied. 

Nieuwe duurzame bedrijventerreinen zoeken we aan de rand van de kernen Dalfsen, Nieuwleusen en 
Lemelerveld. We onderzoeken ook de optie Hessenpoort Oost. 

 

Toerisme 
We kiezen voor kleinschalige recreatie en het behoud van rust rond de Vecht. 

Voor toerisme en recreatie verbreden we de blik naar de brede Vechtvallei: van Sallands heuvelrug tot 
Reestdal.  

 

Natuur 
We zetten ons in voor versterking van natuurlijke waarden en een gezond klimaat. Om aantrekkelijkheid van 

het landschap voor mens en dier te behouden streven we nog nadrukkelijker naar meer biodiversiteit.  
Omdat dieren en planten niet kunnen inspreken voelen we ons hiervoor extra verantwoordelijk.  

Met het oog op de toekomst.  

  

Dick van Gelder (Nr. 2 op de kieslijst) 

“Vitale dorpen vragen om voldoende woningen en bedrijven. Alles goed 

ingepast en met versterking van de natuur" 



 

Vitale kernen en gewaardeerd buitengebied 
 
Veel van wat we hiervoor hebben geschreven geldt voor de gehele gemeente DALFSEN. Maar er zijn ook 
onderwerpen die juist lokaal van belang zijn We hebben een aantal kernpunten geselecteerd: 

 
Nieuwleusen 

• Biodiversiteit vergroten, kansen voor landschapsparken, voedselbossen of -lanen. 

• Bezinningshoek /-plek op oude begraafplaats Kerkenhoek. 

• Consultatiebureau in de kern NL behouden. 

• Fietspad langs Evenboersweg richting Punthorst verkennen en ontwikkelen, 

• Veilige N377, met name voor fietsers. 

• ZonneSportPark: auto’s parkeren onder zonnepanelen om op te laden tijdens sporten. 

• Ruimte ontwikkelen voor een markant kunstobject (culturele bijdrage voor recreatie en toerisme). 

• Wandelpad / trottoir Burgemeester Backxlaan. 

 

Oudleusen 

• Tiny houses kansrijk op de noordkant van de kern. 

• Kuierpaden ook ten noorden van de Hessenweg. 

• Aansluiting fietspaden. 

• Verbreding fietspad Maneweg (doorgaande route naar Ommen) en Oude Hessenweg. 
 

Dalfsen 

• Rondweg / Koesteeg: veiligheid en doorstroming bij de brug verbeteren. 

• Oversteek Rondweg - Kampmansweg & Wilhelminastraat definitief oplossen.  

• Appartementen / woningen in het centrum van de kern Dalfsen: prioriteit Oostpoort. 

• De schat van Dalfsen zichtbaar aanwezig; dicht bij de kern; b.v. Bellingeweer. 

• ZonneSportPark Gerner: parkeren onder zonnepanelen om op te laden tijdens sporten. 

• Ruimte voor nieuwe woonwijk in Dalfsen Noord en een passend bedrijventerrein. 

• Bescherming van de Vecht-zone. 
 

Hoonhorst 

• Beperkte bebouwingsdichtheid van gebied Achter de Molen. 

• Ondersteunen van het Hoonhorst-eigen kulturhusconcept.  

• Knooppunt voor landgoederenroutes. 
 

Lemelerveld 

• Consultatiebureau in de kern Lemelerveld behouden. 

• Benutten van kanaalzone voor recreatie en toerisme. 

• Ontwikkelen extra woningen voor bloeiende kern. 

• ZonneSportPark: parkeren onder zonnepanelen om op te laden tijdens sporten.  

• Markant kunstobject (culturele bijdrage voor recreatie en toerisme). 

 
Buitengebieden 

• Natuurontwikkeling: zuinig op rustgebieden, geen nieuwe infrastructuur binnen de zomerdijken. 

• Schouw- en struinpaden voor wandelaars; ook in het agrarische gebied. Inclusief voedseljutten. 

• Clusteren windenergie. 

• Ruimte voor kringlooplandbouw. 

• Voorkomen van lichtvervuiling en ontwikkelen sterrenzone. 

 
 

 


