Beste mensen,
Wat fijn dat u er allemaal bent om het nieuwjaar samen in te
luiden! Een extra lang jaar nog wel, want 2020 is een schrikkeljaar!
Helaas is het nieuwe jaar in Lemelerveld niet goed begonnen, met
een steekpartij op het Kroonplein. Daarover straks nog wat meer.
Zoals het hoort bij een nieuwjaarstoespraak, gaan we straks het
glas heffen op de toekomst, op het jaar 2020. Maar ik sta graag
met u ook even stil bij het recente verleden, oftewel het jaar 2019.
Voor mij was het oudejaar een jaar van nieuwe dingen: ik mocht
nieuwsgierig zijn naar alles in de gemeente Dalfsen. Want ik wist
nog van niets. Heerlijk. Ik maakte een dwarsdoorsnede mee van al
het moois dat de gemeente Dalfsen te bieden heeft: feesten en
evenementen, kunst en cultuur en natuur. Van de Vechtzomp tot
de Oranjefeesten, van een heuse Rembrandt in de hal van het
gemeentehuis tot carbidschieten.
Ik had de afgelopen week wat extra dagen vrij, en kwam eindelijk
toe aan het lezen van wat boeken. Zo las ik ook het boek Het Dorp
van Wim Daniëls. Er staan veel wetenswaardigheden in over
dorpen:
- wie in een dorp woont, heeft niet de plicht, maar toch wel de
verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan de
gemeenschapszin
- in het boek geeft Daniëls ook een definitie van een
dorpsburgemeester: iemand die vrijwel alle mensen uit het
dorp kent. Ken je ze niet allemaal, dan ben je een
stadsburgemeester in een dorp.
Er staan nog veel meer mooie citaten en wetenswaardigheden in
dit boek, maar ik focus me op deze twee.
Want ik gaf al aan dat er veel moois te ontdekken is in onze
gemeente op het vlak van evenementen, kunst/cultuur en natuur.
Maar wat de gemeente echt maakt, wat onze gemeenschappen
echt maken, zijn natuurlijk de mensen. En daar ontmoette ik er
heel veel van dit jaar. Nog niet genoeg om dorpsburgemeester te
zijn, want ik ken nog niet iedereen. Dus ik blijf zitten met dat label
stadsburgemeester, maar ik doe mijn best!
En we hebben hier veel mensen die zich inzetten voor de
samenleving: bij al onze verenigingen, binnen al die mooie
ondernemingen, en bij instellingen.

Een paar initiatieven en individuen die me dit jaar opvielen, noem
ik hier. Zij hebben zich ook ingezet om van onze gemeente een
nog mooier plek te maken:
- Atelier Samsam, een initiatief van Louise Looman, om
statushouders een plek te geven om samen te komen, om
de Nederlandse taal te leren, en om hun talenten in te zetten
om van reststof wat moois te maken in dit naai-atelier. Atelier
Samsam kwam dit jaar in de Duurzaamheids top 100 van
Trouw en was op Eerste Kerstdag te zien op tv.
- de bewoners van de Westerhof in Dalfsen zetten zich al een
tijdje in om hun straat te verfraaien, te vergroenen en leuker
te maken om buiten te spelen. Ze wonen de prijs voor de
“groenste straat van Overijssel” van de provincie Overijssel.
- dit jaar kregen een aantal inwoners een Koninklijke
Onderscheiding voor hun goede werk voor de
gemeenschap. Prachtig. Dit jaar was er een inwoner die een
bijzondere andere onderscheiding kreeg: de Zilveren Anjer
van het Prins Bernard Cultuurfonds. Ab Goutbeek. Samen
met wethouder Jan Uitslag toog ik naar Amsterdam. Mijn
tweedehands C3 mocht ik parkeren op de Dam. En wat was
ik trots toen ik het prachtige filmpje zag dat over Ab is
gemaakt! Al zijn werk om de historie van Dalfsen tot leven te
brengen.
- ten slotte: trots was ik ook toen op 11 oktober de
regenboogvlag werd gehesen Een initiatief van onze
gemeenteraad. Een initiatief waarmee duidelijk wordt dat je
in deze gemeente mag zijn wie je bent. En de vlag hing - en
hangt zag ik…. - bij voetbalverenigingen, scholen en op de
Grote Kerk.
In 2020 gaan we hier wat mij betreft mee door: met samen mooie
dingen doen die goed zijn voor de gemeenschappen en de
gemeente, en met nieuwsgierig zijn.
Als gemeente zijn we op zoek naar de manier waarop we met u
allemaal, met inwoners en ondernemers, willen samenwerken.
Hoe, en op welke onderwerpen, vinden we het prima als er nog
meer initiatief wordt genomen in de samenleving? En waar wil de
gemeenteraad zelf aan het roer blijven? We zijn dat aan het
onderzoeken.

En samen met u zijn we ook op zoek naar het antwoord op de
vraag waar we mee aan de slag moeten. Afgelopen jaar zochten
we u als inwoners op met ons mobiele café en in inhoudelijke
bijeenkomsten. Vanaf 18 januari krijgt u als inwoners een sneak
preview, en krijgt u de gelegenheid te reageren op het concept van
onze toekomstvisie. Wij zijn erg benieuwd en hopen dat die visie
een goede basis vormt om blijvend in gesprek te blijven met u.
De komende jaren bent u nog niet van ons af. Zo gaan we als
gemeente aan de slag met de Omgevingswet en de
Omgevingsvisie. Hoe willen we dat onze dorpen en buurten eruit
zien? Wat is van belang in onze omgeving? We gaan graag met u
in gesprek.
En in 2020 staat er van alles op het programma in onze dorpen:
- 75 jaar vrijheid, met in alle kernen activiteiten, met het
zwaartepunt rond het Paasweekend, omdat we medio april
1945 bevrijd werden. In mei vindt ook de opgraving plaats
van de Duitse Messchersmidt die nabij Millingen is
neergestort in 1944.
- 250 jaar Hoonhorst wordt gevierd
- in Dalfsen wordt druk gewerkt aan de voorbereidingen van
de Samenloop voor Hoop in september
- enzovoort enzo verder.
Genoeg te doen in de gemeente Dalfsen dus. En dat merken we:
mensen willen hier graag wonen. In 2020 zijn we met 92 mensen
méér dan een jaar geleden, 28.591. En per vandaag is er ook
sprake van in elk geval +1: dat ben ik. Ik heb me per vandaag
ingeschreven als inwoner van deze gemeente.
Kortom: we gaan elkaar tegenkomen in 2020. En dat is maar goed
ook. Want ik wil graag zo snel mogelijk van dat stempel
stadsburgemeester af en een echte dorpsburgemeester worden.
Dan nog een paar slotwoorden.
We gaan zo het glas heffen op het nieuwe jaar. Dat is een glas
met alcoholvrije inhoud. Het college van B&W heeft afgelopen jaar
besloten bij het schenken van alcohol te kijken naar de
gelegenheid: vandaag huldigen we sportkampioenen en zijn er 18minners in het gemeentehuis. Daarbij hebben we ons
gezondheidsbeleid Dalfsen Kerngezond en roepen we daarin op
minder alcohol te drinken, onder noemers #ikpas en Dry January.

Dus vandaag is een gelegenheid die wij graag alcoholvrij laten
zijn. Dat staat een feestelijk samenzijn niet in de weg, wat ons
betreft!
Dank aan hulpverleners: brandweer, politie en andere
hulpdiensten staan 24/7 voor ons klaar. Ook met Oud & Nieuw.
Dat bleek ook nodig, bij de al genoemde steekpartij in
Lemelerveld. Verdrietig dat ook dat in onze gemeente gebeurt.
Vanaf deze plaats wens ik het slachtoffer een goed herstel toe, en
wens ik de betrokken families en vrienden sterke.
Mijn dank gaat ook uit naar de mannen en vrouwen van onze
wijkposten, onze buitendienst. Dank aan jullie allen voor jullie inzet
vóór, tijdens en na de jaarwisseling!! Geen fijne traditie is dat er
altijd schade is aan de openbare ruimte. We hebben voor ca. 5000
euro schade aan borden en aanverwante zaken, en en er waren
best veel vuurtjes. We moeten zien wat de schade aan onder
andere het wegdek zal zijn. En er lag volgens onze collega’s
opvallend veel vuurwerkafval. Hopelijk hebben veel mensen
vandaag de moeite genomen een tas met afval in te leveren.
Dank aan u allen voor uw inzet en bemoeienis bij Dalfsen. Dank
ook voor alles wat u gedaan heeft om mij op weg te helpen als uw
nieuwe burgemeester.
Ik zet me graag samen met u in om 2020 een prachtig jaar te laten
worden! Namens de gemeenteraad, het college van B&W en alle
medewerkers wens ik u een prachtig 2020! Vol geluk, nieuwe
avonturen en nieuwsgierigheid, en bovenal een goede
gezondheid! Proost op 2020!

