Secretaris
Hierbij treft u het verslag over de werkzaamheden/activiteiten in 2011 van het bestuur en de wijkvertegenwoordigers van het Plaatselijk Belang dorp Dalfsen.
De vereniging telde 268 leden .

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Rein Kuipers - voorzitter
Sientje Swartjes – 2e voorzitter
Jan Oomkes – secretaris/penningmeester
René v.d Beeke – webmaster
Paola Meier – projecten
Ria Mutter – projecten
Wijkvertegenwoordigers
De wijkvertegenwoordigers waren de dames: Marian Burgmeijer (zij ontbreekt op de foto)-Dinie v Dijk- Allita Frijling -Joke Wesselink-en Magriet Zandink en de
heer Wim Duteweerd (niet op de foto)
Johan Offenberg heeft in de loop van 2011 bedankt als wijkvertegenwoordiger.
Het bestuur vergadert maandelijks m.u.v. de maanden juli en augustus. Ieder kwartaal wordt er eenmaal vergaderd met de wijkvertegenwoordigers. Tijdens
deze vergaderingen worden zij geïnformeerd over de lopende zaken en brengen zij advies uit en geven informatie uit hun wijken door.
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Exploitatie rekening 2011
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering van: 17 mei 2011
De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom
Aanwezig: 49 personen, zijnde :leden –College van B&W en vertegenwoordigers overige PB’s. Daar niet alle presentielijsten ingeleverd zijn is het
helaas onmogelijk om personen te noemen.
Vaststelling agenda; deze wordt niet gewijzigd
Verslag bestuursvergadering: 18 mei 2010
 De heer van Rijswijk merkt op dat zijn naam niet goed gespeld is. v.Rijswijk i.p.v. v.Rijsdijk. Dit wordt veranderd. Daar er verder geen
opmerkingen meer zijn, wordt het verslag goedgekeurd
Ingekomen stukken:
 Jaarverslag secretaris; Dit wordt kort toegelicht door de secretaris. Er zijn geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd.
 Jaarverslag penningmeester ; na toelichting vn mevr. Port(lid kascommissie) wordt ook dit goedgekeurd en verleent de vergadering het
bestuur decharge. DHR. V. Rijswijk vermeld een optelfout in de exploitatierekening. Dit wordt gecorrigeerd.
 Kascommissie. Mevr. Porte doet verslag en geeft aan geen ongeregeldheden te hebben geconstateerd. Zij is niet herkiesbaar. De heer v
Rijswijk geeft zich op. De commissie bestaat nu uit mevr. M(arian) Tempelman en de heer v Rijswijk
Mededelingen: De dames Heetbrink- Lyons-Tempelman en de heren V Lubek-Wevers en Wormgoor zijn m.k. afwezig
Bestuursverkiezing;
 De heer R.vd. Beeke is aftredend en herkiesbaar. Hetgeen geschiedde
 De heer R.Kuipers is aftredend en herkiesbaar. Nadat mevr. Swartjes de voorzittershamer heeft overgenomen , wordt de heer Kuipers met
algemene stemmen herkozen
Rondvraag: Er zijn geen vragen voor de rondvraag

De voorzitter sluit de vergadering en na een korte pauze neem t het College van B&W de avond over.

Jaarverslag 2011
Het bestuur heeft zich in 2011 met de volgende zaken bezig gehouden:

Activiteitenterrein:
In samenwerking met Damovo is ook in 2011 veel aandacht besteedt aan de locatie voor een activiteitenterrein. Dat komt nu buitendijks naast het
gemeentehuis.
In 2012 zal begonnen worden met de aanleg. Dit kan zodra het broedseizoen is afgelopen.
Speeltuinen:
Hier wordt goed vooruitgang geboekt. Er zijn al een aantal speeltuinen gerenoveerd in samenwerking tussen gemeente , buurtbewoners en Paola Meijer van
het PBdD. Maar we zijn er nog niet. In 2012 wordt er een nieuw beleidsplan op gesteld en we zijn bang dat ook hier niet aan bezuinigingen valt te ontkomen.
Verkeer:
Het PBdD doet mee aan het halfjaarlijkse overleg met gemeente en overige PB’s aan het bespreken van knelpunten in het wegennet van de gemeente Dalfsen
, zoals:
 Voorrangssituatie rotondes. Onze afgevaardigde hierin Wim Duteweerd.
 Parkeren binnen de kern; Jan Oomkes heeft hier met Ondernemend Dalfsen de situatie in kaart gebracht en aangeboden aan de gemeente. Deze heeft
hierop geen actie ondernemen, daar zij vinden dat de huidige situatie voldoet aan de behoeften.
Ruimtelijke Ordening:
 Oosterdalfsen. Ook in het toekomstig uitbreidingsplan neemt het PBdD deel, op dit moment nog hoofdzakelijk over de infra structuur
 Woonservicegebieden. Er is een inventarisatie opgemaakt van wensen en eisen. De uiteindelijke bedoeling is gebieden te creëren waarin mensen
langdurig kunnen blijven wonen, waarbij ook een beroep gedaan wordt op saamhorigheid, het vroegere “naoberschap”.
 Het PBdD werkt mee aan de visie buitengebied
 Het PBdD werkt mee aan Ruimte voor de Vecht
Diversen:
 Er was overleg plaats tussen het PBdD en de vrienden van Dalfsen. Er werd getracht om naar de achterbannen een brief op te stellen met
overeenkomsten. Hoewel er vele raakvlakken waren, is deze brief er niet gekomen. Wel is afgesproken om daar waar mogelijk samen te werken..
 Er is bij de gemeente aangedrongen om de situatie in de winkelstraten te verbeteren, met name de riolering en de gladde RVS tegeltjes. Deze laatste
zijn opgeruwd en vervangen. Voor de rest is er nog niet veel aan gedaan. Het PBdD heeft deze bezwaren ook overgebracht aan het projectteam
Waterfront.
 Er is overleg geweest met de politie aangaande de overlast welke de jongeren veroorzaken op zaterdagavond. Hier nog niets concreets uit
voortgekomen. Eén der voorstellen was om op het Kerkplein cameratoezicht te plaatsen.
 Hondenbeleid. Hier is overleg geweest om meer losloopplaatsen aan te duiden. Er is een losloopveld bijgekomen langs de Rondweg bij de Gerner
Marke en het veld op de Bellingeweer zou verplaatst worden.
 Onze voorzitter heeft ingesproken in een Raadsvergadering over het behoud van het postkantoor voor de Historische Kring. De Raad heeft echter
besloten dit gebouw vanwege de hoge prijs niet aan te kopen.











Op verzoek van wethouder Goldsteen hebben de gezamenlijke PB’s actie ondernomen om een buurtbus naar Dalfsen te halen. De eerste actie is
gericht op Dalfsen –Ankum - Oudleusen en Nieuwleusen. In een later stadium kan gekeken worden naar de mogelijkheden voor Lemelerveld.
Het PBdD praat mee over de inrichting van de Trefkoele
Samen met de Vrienden van Dalfsen en andere partijen , zoals Historische Kring en Ondernemend Dalfsen, wordt er gewerkt aan een visie over de kern
van Dalfsen
In samenwerking met de Vechthorst wordt er gekeken naar de leefbaarheid in de wijken . Op dit moment met name het gebied ten noorden van de
Ankummer Es.
Het PBdD helpt ,waar mogelijk, het Steunpunt Vrijwilligers bij de herstart .Zoals de speeloteek en een thema-avond over groeien en opgroeien in de
Trefkoele.
Het PBdD heeft de organisatie van de Open Monumentendag op zich genomen, daar de gemeente deze taak afgestoten heeft. Ook wordt bekeken of
een heruitgave van het bestaande monumentenboekje haalbaar is.
Er is overleg geweest met de C1000 over betaalde winkelwagentjes op vaste opstelplaatsen. C 1000 staat welwillend tegenover dit plan , maar heeft op
dit moment andere prioriteiten
Het PBdD heeft meegesproken over de aanpassingen van de Jachthaven
Waar nodig doet het PBdD mee aan werksessies over het Waterfront

Waar zijn we mee bezig in 2012
 Monumentendag, 8 sept.
 Proef Dalfsen, 8 sept.
 Bijwerken Monumenten boekje. 2012
 Typisch Dalfsen
 Ruimte voor de Vecht
 Rechterensedijk
 Poppenallee
 N 340
 Oosterdalfsen
 Speeltuinen
 Info avond van de gemeente

