Nieuwsbrief februari 2015
Leden en belangstellenden,

Als bestuur vinden wij het belangrijk onze leden op de hoogte te houden van waar wij ons in de afgelopen tijd
mee hebben bezig gehouden. Wij doen dit immers in uw belang, voor u en soms ook met u.
Hebt u vragen of opmerkingen, twijfelt u dan niet om contact op te nemen met ons.

Speerpunten 2015:
Als belangenvereniging wil plaatselijk Belang dorp Dalfsen de schakel zijn tussen de burger en organisaties/
overheid. Het welzijn van de burgers, hun zorgen en knelpunten staan hierin centraal. Omdat wij ons niet overal
mee bezig kunnen houden, hebben we voor het huidige jaar onze speerpunten bepaald:
-

Speeltuinenbeleid- hier blijven we actief bij betrokken.

-

Verkeersveiligheid- hier blijven we actief bij betrokken.

-

Financieel begeleiden van particuliere initiatieven die maatschappelijk gedragen worden. Zoals onze rol bij
de beweegtuin. Hier kunnen we wellicht meer mee gaan doen.

-

Monumentenboek.

-

Zitting in Typisch Dalfsen voor de inrichting van het dorp.

-

Sociaal Domein: wij zien hier voor onszelf een rol als doorverwijzer, ondersteuner voor mensen die niet
weten welke weg ze straks voor zorg moeten bewandelen. We volgen de praktijk nauwlettend en als er
groepen tussen wal en schip dreigen te vallen kijken we wat PB hierin kan doen.

-

Als PB willen we komend jaar de verschillende belangenverenigingen in het dorp samenbrengen. Wat doet
een ieder en hoe kunnen we elkaar versterken, samen werken en zo min mogelijk overlappen.

-

We zijn er voor vraagstukken van bewoners die maatschappelijk gedragen worden en kunnen vanuit onze
rol en een breder draagvlak in gesprek gaan met de gemeente.

-

We sluiten eens per jaar aan bij de vergadering met alle PB’s in de gemeente Dalfsen.

Website:
Wij hebben gemerkt dat de website van onze vereniging niet meer voldeed aan de huidige tijd. Op verzoek van
het bestuur is MGpc uit Dalfsen hiermee aan de slag gegaan. Momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet,
waarna de website meer mogelijkheden biedt voor het verstrekken van informatie en bijvoorbeeld het gebruik
van “Social Media”.

Contributie 2015:
Onze penningmeester zal omstreeks 1 maart de contributie weer gaan innen. Deze bedraagt, zoals elk jaar €5,- en
zal automatisch van uw rekening worden geïncasseerd.

Algemene Ledenvergadering 2015:
Op dinsdag 21 april is de jaarvergadering bij het Hof van Dalfsen, waarvoor u zeer binnenkort een uitnodiging
ontvangt.

Onze wijkvertegenwoordigers stellen zich voor:

Ik ben Alita Frijling, geboren in Dalfsen tevens werkzaam in Dalfsen,
woon aan de rand van het
centrum, waardoor ik zeer betrokken ben bij
gebeurtenissen/evenementen.
Naast mijn werk ben ik mantelzorger en doe ik vrijwilligerswerk als
secretaris voor een stichting.
Tuinieren en tennissen zijn o.a. mijn hobby’s. In Plaatselijk Belang
dorp Dalfsen vervul ik de functie
van wijkvertegenwoordiger. In deze functie wil ik de wensen en
commentaren/verbeterpunten t.a.v. algemene zaken in het dorp,
van omwonenden in mijn wijk, in vergaderingen aan de orde stellen
en bespreken.
Hartelijke groeten,
Alita Frijling
Molendijk 1
7721 AB Dalfsen
0529-434313

Ik ben Bert van Driel en woon aan de Wevermarke 38 in Dalfsen.
Wij wonen al ruim 40 jaar in Dalfsen.
Sinds januari 2007 wonen wij met veel plezier in ons nieuwe huis.
Daarvoor hebben wij op 2 andere adressen in Dalfsen gewoond.
Ik had een drukkerij-reklamestudio-uitgeverij en sneldrukkerij in
Zwolle.
Daardoor had ik nooit tijd om iets voor de gemeenschap te doen.
Nu ik niet meer werk vul ik mijn tijd met heel veel leuke dingen waar
ik vroeger geen tijd voor had.
Zo ben ik gevraagd om wijkvertegenwoordiger voor de Gerner Marke
te worden.
Ik heb daar volmondig “ja” op gezegd.
Mocht u dus een probleem van algemene aard in de wijk Gerner
Marke signaleren of ervaren waarvan u denk dat Plaatselijk Belang
dat voor u zou kunnen oplossen dan kunt dat bij mij droppen.
Graag schriftelijk per e-mail, dan is het makkelijker verder te
behandelen.
Mijn e-mail adres: VAN3L@SALLANDXS.NET
Ik zou het niet vervelend vinden als er in onze mooie wijk Gerner
Marke geen problemen zijn.
Met vriendelijke groet,
Uw wijkvertegenwoordiger,
Bert van Driel.

Mijn naam is Henk Burgmeijer en
heb inmiddels de leeftijd van 57
jaar mogen bereiken.
Oorspronkelijk kom ik van de
Veluwe maar sinds 1982, het jaar
waarin ik ben getrouwd, woon ik
in het mooie Dalfsen. De eerste 8
jaar in het Grasklokje, maar vanaf
1990 in de Koezenkamp.
We hebben twee kinderen,
jongens, die inmiddels hun
vleugels al weer hebben
uitgeslagen.
Zorgcentrum Rosengaerde is de
plek waar ik elke dag de
werkzaamheden mag verrichten
die nodig zijn om mijn boterham
te verdienen. Bij Rosengaerde
ben ik werkzaam als “Deskundige
Huisvesting en Veiligheid”. Een
functie met een breed
aandachtsgebied en disciplines
die naar eigen verwachting ook
bij Plaatselijk Belang dorp Dalfsen
van pas kunnen komen.
Als wijkvertegenwoordiger heb ik
een signalerende functie voor
zaken in mijn wijk, maar tevens
ben ik het aanspreekpunt voor
vragen, problemen of
verbeterpunten uit de wijk, zeg
maar van u. Dus zit u ergens mee,
dan verneem ik dat graag en zal
dit inbrengen in de vereniging.

Vereniging Plaatselijk Belang dorp Dalfsen en Fit4Life Beweegtuin, wat hebben die met elkaar te maken?
In maart 2012 organiseerde Woonstichting VechtHorst een informatiebijeenkomst voor de huurders in de wijk
Ankummeres in de Plaatskamp in Dalfsen. Op die bijeenkomst kwamen ook bewoners van eigen woningen. Het
gaat immers om de leefbaarheid van alle bewoners. De heer Jasper Prick van VechtHorst vroeg zich af wat met het
grasveld in de Plaatskamp gedaan kon worden. Mevr. Mieke Kok, een van de bewoners in de Plaatskamp, wist er
wel een goede bestemming voor. Er zou een FIT4LIFE Beweegtuin voor alle leeftijden moeten komen.
Het organisatiecomité van de Fit4Life Beweegtuin in Dalfsen, die bestaat uit Mieke Kok (initiatiefneemster),
Marleen Schömaker, Linda Tuinman en Alie Kutterik heeft een projectplan geschreven.
Het organisatiecomité is geen buurtvereniging en is dus ook geen rechtspersoon. Om die reden is de Vereniging
Plaatselijk Belang van het dorp Dalfsen benaderd. PBdD staat volledig achter het initiatief van het
organisatiecomité en heeft om die reden toestemming gegeven om de eindverantwoordelijkheid op zich te nemen
om de FIT4LIFE Beweegtuin tot een succes te laten worden. Doordat PBdD ingeschreven is bij de Kamer van
Koophandel kon gebruik gemaakt worden van hun betaalrekening. De fondsen / sponsoren storten de toegezegde
bedragen op rekening van PBD. Ook PBD heeft een bedrag van € 500,00 beschikbaar gesteld. Het totaal bedrag
gaat naar de gemeente Dalfsen .
De aanschaf van de toestellen en andere materialen gaat via de gemeente Dalfsen, i.v.m. het terugstorten van de
BTW. Daarnaast de gemeente sponsort zowel in geld als in natura (beplanting) voor de Fit4Life Beweegtuin.
In november 2014 was het financieel plaatje rond en kon de Fit4Life Beweegtuin besteld worden. Na het afgraven
van de zwarte grond, het plaatsen van de 6 fitnessapparaten, het gele zand en het kunstgras kon de Fit4Life
Beweegtuin vanaf 15 januari 2015 gebruikt worden.
De gemeente Dalfsen zorgt vòòr eind maart voor passende beplanting rond de Fit4Life Beweegtuin.
Zoals het er nu naar uitziet zal eind maart de officiële opening plaatsvinden waarbij alle fondsen uitgenodigd
worden. Daarbij hoort ook Vereniging Plaatselijk Belang dorp Dalfsen.
Zonder de steun van Plaatselijk Belang dorp Dalfsen was de Fit4Life Beweegtuin er praktisch zeker niet gekomen.
Het organisatiecomité is PBdD dan ook zeer dankbaar.

