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De Partij van de Arbeid in Dalfsen maakt zich sterk voor een sociaal rechtvaardige en 
democratisch sterke gemeente. Een gelijkwaardige behandeling van alle burgers met 
een grote mate van participatie, er op gericht dat inwoners alle ruimte krijgen voor de 
eigen ontwikkeling met een goed vangnet ingeval dat niet lukt. Vrije toegang tot infor-
matie en kennis is een belangrijke gegeven. Het volgen van onderwijs en het deelne-
men aan het arbeidsproces zijn aspecten die bijdragen aan een volwaardige deelname 
aan de leefgemeenschap. 

Duurzaamheid wordt als leidend principe gehanteerd; zowel in het sociaal domein als 
ook bij ontwikkelingen op het gebied van energie, ruimtegebruik, milieu en klimaat. Het 
welbevinden van de mens staat centraal. 

De overheid dient voorwaarden te scheppen die het mogelijk maken dat mensen mee 
kunnen doen, niemand aan de zijlijn. Het solidariteitsprincipe is daarbij leidend. De 
PvdA staat voor een samenleving die verbonden is. Een lokale samenleving, waarin je 
erop kunt vertrouwen dat iedereen gelijk behandeld wordt, en er gelijke rechten en 
kansen zijn voor iedereen.

De komende vier jaar geven we prioriteit aan de volgende concrete actiepunten;

• We verbeteren de toegang tot basisvoorzieningen zoals gemeentehuis, 
 consultatiebureaus, gemeentelijke informatiepunten, bibliotheken, zwembaden,  
 etc door de openingstijden te verruimen.
• We werken de bestaande wachtlijst van twee jaar op het gebied van sociale 
 woningbouw weg. Dit doen we door 300 nieuwe sociale woningen te bouwen.   
 Doorverkoop van sociale woningen door woningcorporaties vinden wij 
 onwenselijk.
• We investeren in snellere en veiligere fietsverbindingen met Zwolle (fietssnelweg).
• Bij alle afspraken met zorgpartijen is de kwaliteit leidend en niet de prijs. Ook  
 worden instellingen waarbij de directie (of anderen) meer verdient dan  
 toegestaan in de  Wet Normering Topinkomens (WNT) uitgesloten van deelname.
• We houden Dalfsenaren schuldenvrij. Mensen met problemen worden actief 
 geholpen en krijgen een adempauze. 
• We investeren waar nodig in goede sportaccommodaties en velden. Sport bindt  
 en heeft een belangrijke sociale functie. 
• We pakken onveilige wegen aan. De rondweg Dalfsen bijvoorbeeld wordt steeds 
 onveiliger. Hiervoor maken we samen met onze inwoners een plan.
• We zetten ons in voor goed openbaar vervoer. Elke kern moet per bus bereikbaar 
 zijn. Dit is een harde voorwaarde bij onderhandelingen met de provincie.
• We stellen grenzen aan de intensieve landbouw (met name varkens, kippen en 
 geiten). Landbouw moet een duurzaam perspectief bieden voor boer & 
 omgeving. 
• Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt waar mogelijk tegengegaan. 
 Lelieteelt in de huidige vorm (veel bestrijdingsmiddelen) is ongewenst in Dalfsen.
• De achteruitgang van insecten zoals bijen en vlinders moet stoppen. Het 
 ecologisch bermbeheer in Dalfsen wordt daarom uitgebreid.
• De onderbouw middelbare school krijgt een plek in de kern Dalfsen (daarbij 
 willen we plek bieden voor ong. 300 leerlingen).
• We starten een experiment met het basisinkomen.
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1. Bestuur 
De Partij van de Arbeid wil verantwoordelijkheid dragen voor een goed en integer 
bestuur in gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders van Dalfsen. 
Dit doen wij door het invoeren van een vernieuwende bestuursstijl waarbij de lokale 
democratie wordt versterkt. Alle burgers moeten daarbij de kans krijgen invloed te 
hebben op het politieke proces. Mensen die voor de PvdA zijn gekozen om bestuurlijke 
verantwoordelijkheid te dragen zullen gevraagd en ongevraagd met de inwoners van de 
gemeente communiceren. Bestuur en ambtelijke organisatie moeten voor alle inwoners 
transparant en toegankelijk zijn zonder het opwerpen van bureaucratische obstakels. 
Wij zien graag een vernieuwende aanpak voor het contact tussen de Dalfser politiek 
en de inwoners. Het college gaat wat ons betreft elke maand op bezoek in de kernen 
en gaat vaker informeel in gesprek met bewoners en verenigingen. Ook de raad wordt 
zichtbaarder in de kernen.

PvdA leden voelen een bijzondere verantwoordelijkheid wanneer het gaat om op te 
komen voor mensen met sociale, economische, fysieke of mentale problemen. Waar 
mogelijk sluiten we aan bij burgerinitiatieven zoals: Synergie Nieuwleusen, Groen 
Gebogen, Duurzaam Lemelerveld, Duurzaam Oudleusen en Duurzaam Hoonhorst. De 
PvdA is geen voorstander van het opheffen van de gemeentelijke zelfstandigheid. 

Sociale rechtvaardigheid is als vanouds één van de redenen van bestaan voor de Partij 
van de Arbeid. De partij houdt daar onverkort aan vast. Dat betekent dat PvdA 
raadsleden er voor zullen ijveren dat gemeentelijke taken voor zorg, bijstand en welzijn 
optimaal en ruimhartig worden uitgevoerd. De PvdA wil bureaucratie en bevoogding in 
deze sector wegwerken opdat mensen die aanspraak maken op deze zorg zelfstandig 
keuzes kunnen maken in het belang van hun welzijn. 

De PvdA gelooft niet in de louterende werking van de markt: De overheid zal te allen 
tijde gedegen toezicht moeten kunnen houden en corrigeren waar dat nodig is. 

2. Wonen 
Het is goed toeven in de gemeente Dalfsen. Dat geldt zowel voor de inwoners als voor 
de passant. In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor de realisatie van 
passende huisvesting voor alle inwoners van onze gemeente; sociale woningbouw, vrije 
sector en ook de huisvesting van statushouders binnen onze gemeente. Het aanbod 
voor starters is in veel kernen beperkt. Hiervoor willen wij ruimte creëren. Daarom 
breiden wij de mogelijkheden voor een starterslening uit.

We lopen achter als het gaat om de opgave voor sociale woningbouw. Dalfsen heeft een 
tekort van 300 sociale woningen in de huidige programmering en de afgelopen jaren is 
er te weinig aan gedaan om dit op te lossen. Met als resultaat een wachtlijst van jaren. 
De PvdA wil dat de komende jaren de opgelopen achterstand in de woningbouw wordt 
weggewerkt en wil dit samen met de woningcorporaties in de gemeente oppakken. Het 
verkopen van corporatiewoningen door de corporatie vinden wij onwenselijk.

De PvdA blijft gastvrij voor vluchtelingen die huis en haard verlaten omdat ze moeten 
vrezen voor hun eigen leven en dat van hun directe naasten. Medemenselijkheid en het 
recht op bescherming staan hier centraal. Vanuit ons sociaaldemocratisch standpunt 
werkt de gemeente loyaal mee aan huisvesting van statushouders. Gezien de 
achterstand is enige voortvarendheid wel geboden. Huisvesting van statushouders mag 
echter niet tot verdringing van reguliere woningzoekenden leiden. De enige oplossing 
hiervoor is het verruimen van het aanbod.
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In de visie van de PvdA telt iedereen mee als het gaat om wonen, werken en meedoen. 
Dit vraag om een adequaat plan voor integratie waarbij de gemeente meer dan tot op 
heden regievoerder moet zijn. Een goede aanzet is gegeven in het plan Thuis in Dalfsen 
van april 2017. 

De PvdA wil een ruimhartige houding van de gemeente in het ontwikkelen van 
woonvoorzieningen voor ouderen, onder meer door collectief wonen. In samenwerking 
met woningbouworganisaties wordt het mogelijk gemaakt WMO units te plaatsen, 
waardoor ouderen in de nabijheid van de familie kunnen blijven wonen. Bij nieuwbouw 
en renovatie is levensloopbestendig bouwen het uitgangspunt. De PvdA werkt mee aan 
het oprichten van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor agrariërs in het 
buitengebied: rood voor grijs, mits goed ingepast in het landschap. 

3. Onderwijs
Onderwijs is een goede investering die zich pas jaren later weer dubbel en dwars 
uitbetaalt. De samenleving heeft baat bij goed opgeleide inwoners. Het zorgt voor 
nieuwe ontwikkelingen, economische groei en hogere inkomsten voor onze inwoners én 
de overheid. Het geld verdient zich op deze wijze weer terug.  

De gemeente Dalfsen is verantwoordelijk voor de instandhouding van het primair 
onderwijs in de gemeente. Zowel voor openbaar als bijzonder onderwijs wordt de 
uitvoering van het onderwijs verzorgd door lokale of regionale stichtingen. Het belang 
van goed onderwijs brengt met zich mee dat de PvdA vindt dat de gemeente nauwgezet 
en meer direct toezicht dient te houden op de uitvoering van deze zo belangrijke 
basisvoorziening. Gaat er dan iets mis kan de gemeente direct bijspringen om te 
helpen. Dit is de afgelopen jaren onvoldoende gebeurd. 
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De PvdA wil onderzoeken of het mogelijk is dat er in de kern Dalfsen net als in 
Nieuwleusen, in samenwerking met één van de scholen voor voortgezet onderwijs, een 
vestiging kan worden opgezet voor de eerste paar jaren voortgezet onderwijs. 

Om kinderen gelijke kansen te bieden in het onderwijs is vroeg signalering van belang. 
Consultatiebureaus zien de jonge kinderen en hun ouders regelmatig en zijn goed in 
staat risico’s vroegtijdig te signaleren. De voor- en vroegschoolse educatie moet 
laagdrempelig zijn. De pedagogische kwaliteit van de leidsters voldoet aan de gestelde 
eisen. De ontwikkeling van de kinderen wordt goed gevolgd. De PvdA is voorstander 
van een heterogene samenstelling van de groepen. Onderzoek heeft aangetoond dat 
kinderen die wat achterblijven in hun ontwikkeling zich optrekken aan kinderen die zich 
al verder ontwikkeld hebben. 

4. Werk en inkomen
De visie van de PvdA op werk, participatie en activering houdt nauw verband met de 
sociale inzichten van de partij. Niets staat de gemeente in de weg om te werken onder 
het motto: ‘Iedereen doet mee’. Niet iedereen profiteert in gelijke mate van de 
economische vooruitgang. De toenemende complexiteit van de samenleving en de 
voortschrijdende globalisering maakt dat een groter wordend aantal mensen vastlopen 
in hun ontwikkeling of niet meer kunnen participeren in het arbeidsproces. 

Het streven is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoveel als mogelijk te 
laten deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. De gemeente faciliteert dit door 
verschillende aan de gemeente verbonden stichtingen te ondersteunen. Daar staat 
tegenover dat er toch ook soms sprake is van wachtlijsten bij die stichtingen. Dat moet 
opgelost worden. Van mensen die op een uitkering zijn aangewezen verwacht de partij 
dat zij meewerken aan activeringsprogramma’s onder verwijzing naar ieders eigen 
verantwoordelijkheid. 

Bij alle aanbestedingen die de gemeente doet wordt 5% van de aanneemsom 
gereserveerd voor inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return 
On Investment).

De PvdA heeft de ambitie om Dalfsen in Overijssel koploper te maken op sociaal gebied 
waardoor de gemeente zich positief onderscheidt. De gemeente moet creatief en actief 
zijn om mensen met een beperking zelfstandig te laten meedoen aan het 
maatschappelijk leven. 

Buurtbussen, klussendiensten, stageplaatsen en leerwerkplekken zijn bij uitstek geschikt 
om mensen weer aan werkervaring te helpen. De gemeente als grootste werkgever 
binnen haar eigen gemeentegrenzen dient daarin voorop te lopen. Bij het verstrekken 
van uitkeringen wordt gezocht naar oplossingen waarbij met zo min mogelijk 
bureaucratie en vanuit een positieve grondhouding kan worden gewerkt. De PvdA wil 
dat mensen die echt afhankelijk zijn van deze voorzieningen ook echt bijgestaan worden 
en niet rond hoeven te dwalen in de organisatie van de gemeente.

In ons armoedebeleid geven wij extra aandacht aan werkende armen, mensen die 
verschillende baantjes aan elkaar moeten knopen, arme ouderen en alleenstaanden. Er 
worden speciale schuldhulpverleningsprogramma’s ontwikkeld gericht op de 
ondersteuning van ZZP’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben en werkende armen, 
die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. 
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Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het 
bijstandsminimum. Wij kijken daarbij altijd naar het besteedbaar inkomen.

We compenseren echt uitgegeven eigen zorgrisico (nu 385 euro per jaar) voor inwoners 
met een inkomen tot net boven de bijstandsnorm. We kijken hierbij niet naar iemands 
financieel vermogen. 

De gemeente ondersteunt particuliere initiatieven die met veel vrijwilligers goed werk 
verrichten, zoals de Voedselbank en Speelgoedbank, via subsidie of met voorzieningen 
(bijvoorbeeld huisvesting).

Armoede onder kinderen blijft een probleem in Dalfsen. Kinderen die langere tijd in 
armoede leven hebben een grotere kans om later ook onder de armoedegrens terecht 
komen. En hún kinderen dus ook weer. Deze vicieuze cirkel van armoede moet 
doorbroken worden.

De PvdA is voorstander van een (proef met een) basisinkomen. Dat zou dan wel gepaard 
moeten gaan met een aantal experimenten om uit te zoeken welke vorm van 
basisinkomen voor de Nederlandse situatie nou het best passend is.

5. Zorg en Welzijn 
Als PvdA Dalfsen verklaren we het einde aan de huidige laissez faire houding van 
organisaties en overheden rondom de zorg. We willen die doorbreken en nieuw elan 
brengen in de samenleving door onze visie in de praktijk te brengen. 

Het perspectief van de hulpvrager zelf en zijn naaste omgeving is in deze ontwikkeling 
het verbindende en richtinggevende kader. Hierbij is een (mede)zeggenschapsmodel 
dat verder reikt dan het huidige op zijn plaats. De  systeembelemmeringen (financiële- 
en organisatorische schotten) belemmeren momenteel onze visie. 
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Om onze visie kans van slagen te kunnen geven moet er ruimte komen voor integrale 
financiering door bundeling van geldstromen, en persoon volgende bekostiging zou 
hier passen, zodat we oude organisatieculturen doorbreken en daadwerkelijk maatwerk 
bieden. Vernieuwende maatregelen én interventies die elders in het land hebben gew-
erkt moeten hierbij dienen als voorbeeld. Door vereenvoudiging van het speelveld van 
inkoop, toezicht en verantwoording van zorg en ondersteuning.

Zo willen we de impasse doorbreken en nieuw elan brengen in een vitale en zorgzame 
samenleving door de gedeelde visie in praktijk te brengen. Dalfsen kan en moet 
socialer en dat doen we als PvdA Dalfsen natuurlijk links(om). 

De PvdA heeft een naam hoog te houden in de bewaking van een goed niveau van zorg 
en welzijn en kan daar op worden aangesproken. Eén op de zes burgers levert een 
bijdrage aan mantelzorg. Bij het verder ontwikkelen van de WMO worden mantelzorgers 
steeds zwaarder belast. 

Mantelzorgers mogen nooit gebruikt worden om noodzakelijke professionele zorg te 
vervangen. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en 
waardering. Wij willen hun positie versterken door hen bij te staan. We zorgen dat er 
goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te 
ontlasten; praktische emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met 
dementie of het in contact komen met lotgenoten. 

Samenwerking tussen partijen in de zorg kan de effectiviteit en efficiëntie vergroten.
Ook willen wij nadrukkelijker de mogelijkheden voor zorgcoöperaties in de gemeente 
Dalfsen onderzoeken. Een zorgcoöperatie kan zelf mensen in dienst nemen, heeft geen 
winstoogmerk en overheadkosten zijn lager. Binnen een zorgcoöperatie zijn alle mensen 
die zorg nodig hebben lid en krijgen zij medezeggenschap over het beleid dat de 
zorgcoöperatie voert.

De eigen bijdrage aan WMO-zorg (o.a. huishoudelijke hulp) mag alleen gelden voor 
mensen met een inkomen boven 130% van het minimumloon.

Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en 
sociale samenhang realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers 
en samenleving te signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate 
preventief. 

Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, 
het beperken van overlast door hangjongeren en het leefbaar houden van buurten/
wijken voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg 
moet worden ingezet.

De zeggenschap van cliënten en medewerkers vergroten we, zodat die ook echt kunnen 
meepraten en besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het borgen van 
werknemers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en welzijn in de eigen 
gemeente.

Elke kern een eigen Kulturhus. Dat was onze wens. Inmiddels is de gemeente 
begonnen aan de realisatie van het Kulturhus in Nieuwleusen. Daarmee is straks in de 
door de PvdA gekoesterde wens voorzien. Dat neemt niet weg dat de komende tijd veel 
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aandacht zal moeten uit gaan naar die Kulturhuzen in alle kernen. Het ervoor 
zorgen dat die Kulturhuzen goed kunnen functioneren, voldoende deelnemers hebben 
en voldoende aanloop krijgen, is een voortdurend punt van aandacht voor de gemeente 
in samenwerking met de respectievelijke besturen. De PvdA wil daarmee bijdragen aan 
dat collectieve doel: het vergroten van het welzijn in de eigen woonomgeving. 

6. Duurzaamheid en milieu 
De PvdA staat voor een praktische aanpak van milieu- en klimaatdoelstellingen; een 
CO2-neutrale gemeente in 2035. De inzet en daadkracht aanwezig bij onze duurzame 
dorpen in samenwerking met de gemeente moet leidend zijn om dit doel te bereiken. 
Deze initiatieven vanuit gedreven bewoners verdienen structurele ondersteuning van de 
gemeente. 

Om een versnelling in de verduurzaming van Dalfsen aan te brengen dienen de 
volgende aanvullende stappen te worden gezet: `

• Het verbeteren van de samenwerking met de duurzame dorpen.
• Energiegebruik beperken bij bedrijven en woningen. Er komt een programma   
 voor isolatie van woningen en bedrijfsgebouwen.
• Inzetten op lokale en duurzame energieopwekking (wind, zon en waterkracht) 
 waarbij bewoners in de omgeving actief participeren en profiteren. Voorzieningen  
 voor eigen energieopwekkingen worden  gestimuleerd door adviezen en soepele  
 toepassing van regels.
• Investeren in infrastructuur voor elektrisch rijden.
• Bevorderen van een schone Vecht voor (zwem)recreatie en onze drinkwater-
 voorziening. 
• Het gebruik van bestrijdingsmiddelen (bij bijvoorbeeld Lelieteelt) wordt waar 
 mogelijk beperkt. Dit laatste ook gelet op de recente alarmerende berichten over  
 een dramatische afname van het aantal insecten in de natuur.

7. Geluidsoverlast vliegveld Lelystad 
Een onderwerp wat de laatste tijd veel aandacht heeft gekregen is de verwachtte 
geluidsoverlast als gevolg van het opwaarderen van het vliegveld Lelystad. De PvdA is 
van mening dat een uitbreiding van dat vliegveld in zichzelf al onnodig is. De 
onderbouwing van de noodzaak voor deze uitbreiding is zeer discutabel. Los daarvan 
is de PvdA van mening dat het onacceptabel is dat de aanvliegroutes van en naar het 
vliegveld Lelystad zodanig laag worden ingeregeld dat er een grote mate van 
geluidoverlast ontstaat in de omliggende gebieden. Dat geldt voor Gelderland, 
Overijssel en in zekere mate ook voor Drenthe en Friesland. En dus ook zeker voor 
Dalfsen. De PvdA Dalfsen zet zich ervoor in dat die aanvliegroutes in ieder geval 
zodanig worden ingericht dat er zo min mogelijk en in ieder geval minder dan nu 
berekend, overlast ontstaat. Kort gezegd; eerst luchtruim op orde, dan pas vliegen vanaf 
Lelystad.
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8. Landbouw
De PvdA wil duurzame landbouw en een leefbaar platteland. Met aandacht voor 
dierenwelzijn, voedselveiligheid, volksgezondheid, milieu, de kwaliteit van ons 
landschap en de arbeidsomstandigheden van alle werknemers in de landbouw. 
Duurzame landbouwprojecten worden waar mogelijk ondersteund. De gemeente denkt 
mee met landbouwers die groene nevenactiviteiten zoals landschapsbeheer willen 
ontplooien. Er is alle aanleiding dit beleid onverminderd voort te zetten. 

De gemeente is terughoudend bij de beoordeling van vergunningen voor uitbreiding 
van de intensieve veehouderij. Uitbreiding door nieuwvestiging is alleen in zeer 
bijzondere gevallen een mogelijkheid. De huidige situatie waarbij voor al onze kernen 
een zeer hoge geurbelasting is toegestaan vinden wij ongewenst.

9. Natuur en landschap
Natuur en landschap zijn onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Investeren in 
natuur en landschap is meer dan investeren in een groene omgeving, het is investeren 
in onze toekomst. De kwaliteit van onze groene omgeving draagt bij aan de gezondheid 
en welbevinden van onze bewoners. De kwaliteit van het gemeentelijk groen verdient in 
al onze kernen maximale aandacht. Belangrijke landschapselementen zoals 
laanstructuren, houtwallen en singels verdienen onze bescherming. We kunnen nog veel 
winst behalen door meer te doen aan ecologisch beheer van het gemeentelijk groen. 
Kap van lanen als de Rechterensedijk en Jagtlusterallee is ongewenst.

10. Bereikbaarheid in de gemeente Dalfsen 
Dalfsen en Nieuwleusen zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer, maar dit geldt 
in veel mindere mate voor Lemelerveld, Hoonhorst en Oudleusen. En het lijkt erop dat 
deze situatie de komende tijd er alleen maar op achteruit gaat. Buslijnen staan op de 
nominatie te worden opgeheven of gaan in ieder geval minder rijden. 



11

De PvdA wil de leefbaarheid van kernen en het platteland op peil houden en daarvoor 
is een goede bereikbaarheid van de kernen met openbaar vervoer van groot belang. 
Daarbij willen we ook initiatieven ondersteunen die leiden tot andere, nieuwe en slimme 
vormen van vervoer die laagdrempelig toegankelijk zijn voor alle inwoners. Ook willen 
we met de Provincie, als verantwoordelijke organisatie voor het Openbaar Vervoer, in 
overleg om te kijken wat de gemeente kan doen om verbetering aan te brengen in de 
OV-voorzieningen. 

Door de juiste wijzen van vervoer samen te brengen en te faciliteren is een combinatie 
te vormen van fiets, bus, trein en auto waarmee veel inwoners en bedrijven bediend 
kunnen worden. Daarbij wordt het dan wel tijd steviger te investeren in fietspaden. Nu al 
is er een forse toename waarneembaar van elektrisch fietsen, zowel woon-werkverkeer 
als recreatief.  Wij zijn van mening dat het echt nodig is dit veel beter te faciliteren. 
Fietsen is gezond en het zorgt voor vermindering van de drukte op de wegen. 
Onze ambitie is het tot stand brengen van een fietssnelweg, te beginnen tussen Dalfsen 
en Zwolle en verder uit te breiden naar de aansluitingen met de andere kernen. Betere 
en snellere fietsverbindingen dragen bij aan de verduurzaming van het verkeer. 

Een andere ontwikkeling betreft die van het elektrisch vervoer. Door gebruik te maken 
van duurzame stroom voor oplaadpalen dringen we het gebruik van fossiele 
brandstoffen terug. De PvdA wil het gebruik van elektrische fietsen, auto’s, maar ook 
andere (bedrijfs)voertuigen sterk stimuleren, bijvoorbeeld door veel meer oplaadpalen 
te realiseren. Dat kan gestalte krijgen, bijvoorbeeld door te kijken naar een verdere 
ontwikkeling van het gebied rond station Dalfsen. Met de nieuw aangelegde rotonde is 
de bereikbaarheid hier al verbeterd. Een betere aansluiting naar het dorp Dalfsen vanaf 
de Rondweg moet verder onderzocht gaan worden.

Bij een goede bereikbaarheid hoort zeker ook verkeersveilig kunnen verplaatsen. De 
PvdA vindt het van belang ervoor te waken dat er verkeersonveilige situaties 
ontstaan als gevolg van te laat uitgevoerd onderhoud. Regelmatig worden er in onze 
gemeente discussies gevoerd waar het de herinrichting van wegen betreft. Hierbij valt 
te denken aan de Rechterensedijk en de Jaglusterallee. Daarbij kiest de PvdA, vanuit 
verkeersveiligheidsoverwegingen en behoud van leefbaarheid/natuur- en 
landschapswaarden, nadrukkelijk voor het afwaarderen van wegen tot 
erftoegangswegen, waar 60 km per uur een passende snelheid is, in plaats van het 
vernietigen van deze waarden door herinrichten tot gebiedsontsluitingswegen (80 km 
per uur).

De rondweg in kern Dalfsen vormt meer een meer een barrière tussen delen van de 
kern. De vergelijking met Lemelerveld dringt zich langzamerhand op. In Lemelerveld is 
pijnlijk duidelijk wat voor belemmering een dergelijke doorsnijding van een kern 
betekent voor de leefbaarheid van het dorp. De PvdA wil voorkomen dat ook de 
Rondweg-Koesteeg een soortgelijke barrière wordt in de kern Dalfsen. Daarom moet er 
in een vroeg stadium (en dat is vanaf nu) worden nagedacht over mogelijke 
oplossingen om dit te voorkomen. Welke oplossing dat zou moeten zijn is nu nog 
onvoldoende duidelijk. Maar we moeten er ons vanaf nu over gaan buigen want een 
dergelijk proces kan jaren gaan duren. Als we wachten tot het echt een probleem is 
geworden zitten we vervolgens jaren in de problemen en wellicht is er tegen die tijd 
geen oplossing meer mogelijk (zoals ook in Lemelerveld is gebleken).
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11. Sport
De gemeente heeft een nadrukkelijke opdracht ter bevordering van een breed scala van 
sportactiviteiten. Sport bevordert de gezondheid en versterkt de sociale cohesie. Zoveel 
als mogelijk ondersteunt zij amateursportverenigingen. Iedereen moet toegang hebben 
tot sportvoorzieningen. De gemeente voorkomt dat jongeren worden uitgesloten van 
deelname aan sportverenigingen omdat er te weinig inkomen is. Dalfsen kent een (zeer) 
goede participatiegraad in de sport in de jongste leeftijdscategorieën, maar wij 
constateren een sterke afname onder volwassenen. De gemeente moet een meer 
faciliterende rol spelen in het mogelijk maken van sportbeoefening van deze groep. De 
reeds aanwezige sport- en kantinefaciliteiten moeten daarom ruimer kunnen worden 
aangewend, zodat ook sporten in lossere dan verenigingsverbanden gebruik van deze 
ruimten mogelijk maakt. Ook bedrijven moeten in staat worden gesteld het sporten 
overdag op deze locaties te faciliteren of te organiseren. Zowel de actieve sportbeoe-
fening als het vrijwilligerswerk om de sport heen leent zich erg goed voor de integratie 
van onze nieuwe medelanders. Wij willen dit actief stimuleren.

We investeren waar nodig in goede sportaccommodaties en velden. Sport bindt en 
heeft een belangrijke sociale functie.

Wij zijn een voorstander van goed bewegingsonderwijs op de basisscholen. Wanneer 
meerdere scholen binnen een kern samenwerken, dan is een goede gymles onder een 
echte vakdocent te realiseren. Dit kan gecombineerd worden met een afname van de 
werkdruk van de reguliere docent.

De zwembaden in de gemeente moeten beter benut worden.  De baden moeten ook 
open blijven tijdens wat rustigere uren. Daarnaast zijn wij een voorstander om mensen 
met een lager inkomen tegen een sterk gereduceerd tarief een abonnement aan te 
bieden. Dit geldt ook, en met name, voor de kinderen uit deze gezinnen. De bestaande 
regelingen zoals het jeugdsportfonds spelen hier een belangrijke rol bij.



13

12. Recreatie
Recreatie voor eigen inwoners en gasten is een belangrijke economische factor in het 
Vechtdal. De gemeente Dalfsen is bij uitstek geschikt voor kwalitatief hoogwaardige 
recreatie. Hierbij bewaken we de belans tussen ondernemen en de kernkwaliteit van de 
gemeente Dalfsen; rust & ruimte.

13. Cultuur
De PvdA denkt dat Dalfsen de leefkwaliteit en het imago van de gemeente kan 
verbeteren door een goed cultuurbeleid. De rijke cultuurhistorische waarden worden 
gekoesterd, onder meer door een zorgvuldig monumentenbeleid. Hiervoor hebben wij 
extra aandacht voor de Sallandse boerderij. Een type wat helaas in gestaag tempo 
verdwijnt. De geleidelijke toename van de openstelling van het kasteel Rechteren wordt 
door de PvdA van harte toegejuicht.  

De beleving van kunst en cultuur in de gemeente maakt nu nog een gefragmenteerde 
indruk. De gemeente beschouwt het als haar plicht de kunst te ondersteunen. Door 
meer samenwerking en het kiezen voor kwaliteit is een beter rendement te halen. 
De verenigingen die zich bezighouden met kunst en cultuur – met name muziek-, theater 
en zangverenigingen verdienen een ‘kunstig werkklimaat’. Wij investeren in cultuur en 
draaien bezuinigingen zoals die op de stichting Kunstwegen terug. Samenwerking
tussen culturele- en onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd. De samenwerking tussen 
museum de Palthehof en de basisscholen in Nieuwleusen is hiervan een mooi 
voorbeeld. 

Ook spontane kunst, zoals het project Kunsten op Straat verdient erkenning. De komst 
van het theater de Stoomfabriek wordt gezien als een prachtige aanvulling op het 
aanbod. Wel moet er voortdurend aandacht blijven voor het op een goed niveau 
gevuld houden van het programma. De PvdA is voor de instandhouding van een 
bibliotheekvoorziening op tenminste het huidige niveau in alle kernen en biedt steun 
aan innovaties die op komst zijn. 

14. Financiën 
De PvdA vindt dat ook in Dalfsen de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
dragen. Het opbouwen van financiële reserves, anders dan de gebruikelijke 
risicoreserve, is geen doel op zich. Dalfsen heeft een reputatie opgebouwd van te 
voorzichtig begroten met budgettaire armoe als gevolg. De PvdA pleit voor realistische 
begrotingen. Bestuurders van instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd 
mogen niet meer verdienen dan de Wet Normering Topinkomens voorschrijft. 

15. Openbare orde en veiligheid 
De gemeenteraad bepaalt mede het orde- en veiligheidsbeleid. Ook daar waar het gaat 
om handhaving. Zowel in de openbare ruimte als ook bij evenementen. Het recente 
rapport van de rekenkamercommissie biedt voldoende aangrijpingspunten om de raad 
in positie te brengen en houden om hier het oog op te houden en waar nodig te kunnen 
bijsturen. Overlast als gevolg van evenementen is niet helemaal te vermijden maar dient 
wel zoveel als mogelijk te worden beperkt. Strijdigheden met verleende vergunningen 
dienen strikt te worden gehandhaafd, ook als dat betekent dat de vergunning in een 
volgend jaar niet meer kan worden verleend.  
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