
 

 
 

 
Dalfserveld-West – Bewonersnieuwsbrief 
Nieuwsbrief nr.1 – mei 2022 
 
U heeft zich aangemeld via onze website voor deze nieuwsbrief of bent op de 
bewonersavond geweest in april en heeft uw e-mailadres achtergelaten. Dat is de reden 
dat u deze nieuwsbrief ontvangt.  De bewonersnieuwsbrief Dalfserveld – West zal 
periodiek verschijnen, als er nieuws is.  
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur een mail naar 
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of neem contact op met Thijs Mosterman op 14 0529.   
 
 

1. Ontmoeten 
Eerste bewonersbijeenkomst 16 februari 
We kijken terug naar een eerste digitale bijeenkomst voor de bewoners van Dalfserveld-West op 16 februari. 
Er waren veel vragen en er zullen ook nog veel vragen volgen. Deze zijn welkom. De meest voorkomende 
vragen en antwoorden zijn gepubliceerd op de pagina https://www.dalfsen.nl/dalfserveld. Op deze pagina 
plaatst de gemeente alle (openbare)  nieuwsberichten en ontwikkelingen over het zoekgebied en omgeving.  
 
Klankbordgroepbijeenkomst 24 maart 
Plaatselijke Belang Ankum heeft een klankbordgroep Dalfserveld gevormd. Zij nemen een neutrale positie in 
ten aanzien van het proces en de klankbordgroep is gesprekspartner en informatieverstrekker voor zowel de 
gemeente als de bewoners van het gebied. De gemeente vindt de regelmatige afstemming met hen prettig  
en ziet hen als een belangrijke sparringspartner. Op 24 maart hebben we een bijeenkomst bijgewoond. 
 
Tweede bewonersbijeenkomst 12 april 
Op 12 april was u welkom bij het Roode Hert voor een inloopbijeenkomst. Ook hier zijn veel vragen 
beantwoord en hebben we ideeën en zorgen opgehaald die we meenemen naar volgende ontmoetingen. 
Op deze bijeenkomst waren behalve bewoners ook omwonenden van het zoekgebied als raadsleden en 
betrokken belangengroepen uitgenodigd. De betrokken belangengroepen hebben op 16 mei samen met 
gemeente Zwolle, gemeente Dalfsen en het Waterschap op hun verzoek een bijeenkomst gehad onder 
leiding van Provincie Overijssel om bij te praten over de diverse ruimtelijke ontwikkelingen die er spelen.  
 
Save the date 22 juni  
Bent u bewoner van het Dalfserveld dan ontvangt u binnenkort een uitnodiging voor de volgende 
bijeenkomst op 22 juni, deze start in de avond om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. 
 
En verder? 
Verder in deze nieuwsbrief vindt u een schema over proces en planning. We maken deze concreter. Zodra 
we hier een voorstel voor hebben delen we deze met u. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Ondertussen net over de grens  
Mogelijk heeft u het vernomen vanuit de pers. Onze Zwolse  
buren van coöperatie Tolhuislanden hebben een 
voorkeursvariant gekozen met drie windmolens (gele stippen) 
en 17 ha zonnepark (blauwe arcering), direct tegen de 
noordgrens van het bedrijfsterrein Hessenpoort. Bewoners uit 
het Dalfserveld hebben de coöperatie Tolhuislanden 
uitgenodigd om uit te leggen hoe zij dit proces hebben 
opgepakt. De gemeente heeft ze dan ook gevraagd om de 
volgende ontmoeting voor de bewoners van het Dalfserveld bij 
te wonen.  Verder lezen:  op de site van Tolhuislanden 
 
 
 
 
 
 

3. Kennismaking Hennie Luten 
De gemeente wil samenwerken met u om te komen tot weloverwogen keuzes. En daarbij de 
bewoners van het Dalfserveld gelegenheid geven om dit zelf op te pakken. Om wensen en 
kansen op te halen en de belangen te behartigen voor de bewoners van het gebied heeft de 
gemeente Hennie Luten bereid gevonden om op te treden als gebiedscoördinator.  
 
  
‘Een andere wereld is de verantwoordelijkheid van ons samen. Dat is niet eenvoudig, dat is 
ook nooit beloofd. Voor verandering is durf en lef nodig, zeker als je het lokaal samen wil 
doen.’ 
 
‘’Ik begrijp uit (persoonlijke ervaring) hoe ingrijpend een gebiedsverandering kan zijn. Dat je fijn 
wilt blijven wonen en werken in de omgeving zoals die was. Maar… als het dan moet, laten we 
dan zorgen dat we zelf aan het roer staan en maximaal invloed hebben op het proces en mogelijk 
ook de uitvoering. Ook belangrijk: laten we zorgen dat je bij elkaar koffie kunt blijven drinken. Dat 
is waar ik voor sta en voor ga. In de wetenschap dat de belangen verschillend zijn zal ik gaan voor 
het algemeen belang van de bewoner van Dalfserveld, omdat je er anders over mag denken dan 
je buurman.’’ 
 
Hennie is adviseur en aanspreekpunt voor de bewoners. Haar drijfveer voor de energietransitie is 
zo maximaal mogelijk lokaal eigendom. Dit is bijvoorbeeld gelukt in Staphorst bij Wij Duurzaam 
Staphorst waar ze de inwoners helpt met de organisatie rond  de bouw van drie lokale molens, 
maar werkt ook aan de opbouw van andere lokale coöperaties in de omgeving. Dit doet ze vanuit  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
haar eigen bedrijf (Lokale Energie Initiatieven Stimulering: L.E.I.S). Voor Dalfsen werkt ze samen 
met Thijs Mosterman (projectleider energietransitie bij gemeente Dalfsen ). Ze heeft het graag met 
u over de kansen maar ook zorgen en risico’s.  
 
Weet dat zowel Thijs als Hennie toegankelijk zijn en mail uw vragen naar 
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl  Wenst u rechtstreeks contact met Hennie: mail naar info@leis.nu of 
bel op 06 14004039.  
 

4. Gebiedsvisie 
Het komende jaar wil de gemeente aan de slag met de gebiedsvisie Dalfserveld samen met de 
bewoners. Het doel is om op te halen hoe de bewoners van Dalfserveld aankijken tegen een 
leefbare en toekomstbestendige omgeving. Daarnaast willen we onderzoeken of er behoefte is 
voor een werkgroep bestaande uit mensen woonachtig in Dalfserveld en/of grondeigenaren uit het 
gebied die meer mee willen denken over de uitvoering en daar mogelijk een rol in willen vervullen. 
Heeft u interesse meld u dan via duurzaamdalfsen@dalfsen.nl  


