
WET MILIEUBEHEER

Marktverkenning verhuur 
gemeentelijke camperlocaties 
Dalfsen en Nieuwleusen
De gemeente wil het gebruik van de gemeentelijke camperlocaties 
laten faciliteren door een ondernemer uit de gemeente Dalfsen. 
Hiertoe nodigt de gemeente ondernemers binnen de gemeente 
Dalfsen uit om hun interesse kenbaar te maken in het huren van 
de gemeentelijke camperlocaties in Dalfsen en Nieuwleusen.

Voor het faciliteren van het gebruik 
van de camperplaatsen zoekt de 
gemeente Dalfsen een onder-
nemer uit de gemeente Dalfsen. 
Hiertoe wil de gemeente eerst 
verkennen of hier interesse in is 
en zo ja het gesprek aangaan met 
geïnteresseerde ondernemers.
Wij nodigen ondernemers uit hun 
interesse kenbaar te maken.

Taakomschrijving
De ondernemer zorgt voor toezicht 
op het gebruik van de camper-
plaatsen, verricht klein onderhoud 
en vordert het campergeld in.

De gemeente Dalfsen handhaaft 
de openbare orde, leegt in het 
seizoen om de dag de prullenbak 
en maait het terrein één maal 
per maand in het groeiseizoen.

Meer informatie over de 
tarieven, het gebruik van de 
camperlocaties in Dalfsen 
en Nieuwleusen en de 
marktverkenning zelf vindt u op 
www.dalfsen.nl/aanbesteden 

Geïnteresseerden kunnen hun 
interesse kenbaar maken 
vóór 7 maart 2022.

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE

WWW.DALFSEN.NL

Gemeentehuis Dalfsen
• Bezoekadres en postadres:

Raadhuisstraat 1, 
7721 AX  Dalfsen

• Telefoon: 14 0529
of 0529 48 83 88

• E-mail: 
gemeente@dalfsen.nl

Stel uw vragen aan de 
gemeente Dalfsen zoveel 
mogelijk telefonisch via 
14 0529. Wij zijn op 
werkdagen bereikbaar 
van 8.30 tot 16.30 uur.

Het gemeentehuis in Dalfsen 
is momenteel alleen op 
afspraak geopend op 
maandag van 8.30 tot 19.00 
uur en op dinsdag tot en met 
vrijdag van 8.30 tot 12.30 
uur. U kunt uw afspraak 
telefonisch inplannen.

Het servicepunt 
in Nieuwleusen is 
geopend op afspraak. 

Bekijk www.dalfsen.nl/
openingstijden voor de meest 
actuele openingstijden.

 gemeente Dalfsen

 @gem_dalfsen

 gem_dalfsen
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 februari 2022:
- Rynoldingstraat 3,

het realiseren van een 
nokverlegging en een dakkapel.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 februari 2022:
- Klipperstraat 38,

het verplaatsen van de huidige 
schutting naar de erfgrens.

Ontvangen, d.d. 15 februari 2022:
- Het Veen 31,

het realiseren van een kelder 
onder het bijgebouw.

Ontvangen, d.d. 16 februari 2022:
- Vilstersedijk 17C,

het bouwen van een woning.
- Kanaaldijk-Noord 18, 

het bouwen van een woning.
- Schaapmanstraat 18,

het realiseren van een dak serre.
Ontvangen, d.d. 17 februari 2022:
- Het Veen 2, 

het bouwen van een 
veranda en schuurtje.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 februari 2022:
- Snoekbaars 5, 

het plaatsen van een 
carport en dakopbouw.

Onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure voor brandveilig 
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 februari 2022:
- Stichting Catent, 

Van Ittersumstraat 7.

Onderstaande omgevings-
vergunningen zijn de 
beslistermijn verlengd: 
DALFSEN
Ingekomen, d.d. 22 december 2021:
- Hessenweg (ong.), 

het aanleggen van een in- en/of 
uitrit voor de ontsluiting van een 
nieuw tankstation aan de N340.

Ingekomen, d.d. 27 december 2021:
- Nieuwe Kreuleweg 2,

het bouwen van een stal en het 
veranderen van de inrichting.

Ingekomen, d.d. 23 december 2021: 
- Richtershof 2, 

uitbreiding van het woonhuis.
LEMELERVELD
Ingekomen, d.d. 24 december 2021:
- Handelsweg 45,

het realiseren van reclame-
uitingen aan gevel en zuil.

Onderstaande omgevings vergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 februari 2022:
- Oude Hessenweg 2A, het bouwen 

van een vrijstaande woning.
- Marshoekersteeg 14A,

het bouwen van een vrijstaande 
woning en schuur.

Verzonden d.d. 16 februari 2022:
- Dedemsweg 5, 

het kappen van 2 eiken.
- Middenweg 1, 

het plaatsen van een 
kleine windmolen.

NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 15 februari 2022:
- Merellaan 29,

het wijzigen van de draagconstructie.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 11 februari 2022:
- Schoolstraat-Lemelerveld 22,

het verbouwen van de woning.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben, kan door 
belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van verzending 
van het besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 
Tevens kan, onder voorwaarde dat 
een bezwaarschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Onderstaande omgevings-
vergunningen is van 
rechtswege verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 18 februari 2022:
- Ommerweg 6A, 

het bouwen van een berging.

Tegen de verleende omgevings-
vergunning van rechtswege, kan 
door belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van verzending 
van het besluit een bezwaarschrift 
worden ingediend bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 
Tevens kan, onder voorwaarde dat 
een bezwaarschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Onderstaande ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Ankummer Es 32 – 32A,

het splitsen van een woning.

Vanaf 23 februari 2022 ligt de 
ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage bij het loket van 
de afdeling Publiekdienstverlening 
in het gemeentehuis. Binnen deze 
termijn kan men schriftelijk zienswijzen 
over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen bij het college van 
burgemeester en wethouders. 
Schriftelijke zienswijzen kunt u 
richten aan burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 
7720 AA Dalfsen. Ook kunt u 
mondeling uw zienswijze indienen.

Beoordeling aanmeldingsbesluit 
m.e.r. voor Lemelerveldseweg 
42A in Lemelerveld (zaaknummer: 
Z2021-00014164)
Burgemeester en wethouders van 
Dalfsen hebben van Agrifi rm Exlan, 
namens Maatschap Tigchelaar, op 
21 december 2021 en aangevuld 
op 27 januari 2022 en 9 februari 
2022 een aanmeldingsnotitie 
ontvangen voor de beoordeling van 
de m.e.r.-plicht. De notitie heeft 
betrekking op het uitbreiden en 
wijzigen van de vleesvarkenshouderij. 
De mogelijke milieubelasting is 
hierin voldoende omschreven om 
te kunnen beoordelen of sprake is 
van bijzondere omstandigheden. 
Er is geen sprake van bijzondere 
omstandigheden die kunnen leiden tot 
belangrijke nadelige milieugevolgen. 
Het college heeft besloten dat 
geen milieueffectrapport opgesteld 
hoeft te worden. De milieubelasting 
afkomstig van de activiteit kan 
door de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving in voldoende 
mate worden ondervangen.

Het besluit en de relevante stukken 
liggen vanaf 23 februari 2022 zes 
weken op afspraak, ter inzage 
tijdens de openingsuren bij de 
eenheid Publieksdienstverlening 
van de gemeente Dalfsen, 
(telefoonnummer 14 0529).

Het is niet mogelijk tegen dit 
besluit bezwaar in te dienen. 
Tijdens de toekomstige procedure 
voor de omgevingsvergunning 
bestaat wel de gelegenheid tot 
het indienen van zienswijzen en 
eventueel beroep. Daarbij kan 
ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit 
worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.

Melding Wet Milieubeheer
Ter voldoening aan het bepaalde 
in de artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken burgemeester 
en wethouders van Dalfsen bekend 
dat zij de volgende melding hebben 
ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer: 

DALFSEN
• Welsummerweg 20, 

voor het plaatsen van een 
windmolen met ashoogte van 
25 meter (Z2021-00014031).

Tegen een melding op grond 
van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.



APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2022:
• Hengelsportvereniging ‘De 

Voorn’, het organiseren van 
een inloop- en infodag op 28 
mei 2022 op het grasveld ter 
hoogte van IJsselland 18.

Onderstaande aanvraag voor 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:

Ontvangen, d.d. 14 februari 2022
• Gemeente Dalfsen,

plaatsen Mobile Media Lab 
van de politie op Kroonplein 
Lemelerveld op 14 april 2022 
tussen 13:30 en 16:30 uur.

Voor informatie, vragen of voor 
het maken van een afspraak voor 
het inzien van een aanvraag/
melding/vergunning kunt 
u contact opnemen met de 
eenheid Publieksdienstverlening, 
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE RAADSVERGADERING

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: 
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.

Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet 
op de agenda staan en over agendapunten 3, 7 en 8 omdat daar niet eerder 
gelegenheid voor was.

Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden via 
griffi e@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 
uur. Neem contact op met de griffi er voor mogelijkheden en ondersteuning. 

De gemeenteraad vergadert op maandag 28 februari 2022 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. 16e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Molenhoekweg 2
2. Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, verkenning en advies
3. Samenwerking Veiligheidsregio’s voor goed 

werkgeverschap bij dienstongevallen

BESPREEKSTUKKEN
4. Omgevingsvisie 1.0
5. Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied 2022
6. Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet
7. Maatregelen Goed Goan
8. Aanwijzing accountant boekjaar 2022

Het recht om te demonstreren

Wat is precies een demon-
stratie? We spreken van een 
demonstratie als een groep men-
sen bijeenkomt om een bepaalde 
mening te uiten in de openbare 
ruimte. Op grond van artikel 9 van 
onze Grondwet heeft iedereen 
het recht om te demonstreren. 
Wel moet je je protest vooraf 
melden bij de gemeente. Dat is 
geregeld in onze lokale regels, 
in de APV. Maar de vraag of de 
demonstratie door mag gaan, 
hangt niet af van de inhoud. 

Stel dat ik een demonstratie wil 
organiseren, wat moet ik dan 
melden? Als je wilt demonstreren, 
meld je dit minstens 48 uur van 
tevoren bij de gemeente door aan 
te geven wanneer, hoe laat het 
start en eindigt, de plaats en/of 
de route en het aantal personen 
dat je verwacht. Zo kan er op tijd 
een inschatting worden gemaakt 
of er maatregelen nodig zijn voor 
bijvoorbeeld het verkeer. Als or-
ganisator ben je verantwoordelijk 
voor een veilig en ordelijk verloop 
van de demonstratie. Vanuit de 
gemeente hebben we graag con-
tact met de organisator om mee 
te kunnen denken over hoe de de-
monstratie goed en veilig kan ver-
lopen. Als burgemeester kan ik de 
politie verzoeken de demonstratie 
te begeleiden om de veiligheid 
van de demonstranten en de om-
geving te bewaken. Samen met 

Het is een onderwerp van alle tijden; demonstreren. In de media 
zien we dat het over uiteenlopende onderwerpen kan gaan, 
zoals het klimaat, gelijke rechten of het coronabeleid. Maar 
hoe zit dat eigenlijk precies met het ‘recht van demonstreren’? 
Kan dat altijd en overal? Of zijn daar afspraken over gemaakt? 
We vragen het aan burgemeester Erica van Lente.

demonstraties: op 17 februari 
vond een lichtjestocht plaats in 
Dalfsen en op 24 februari vindt 
een lichtjestocht plaats in Nieuw-
leusen. Met de organisator is 
gesproken over de route die wordt 
gelopen en over de verwachte 
opkomst. Zo kunnen we vanuit de 
gemeente meedenken of er nog 
inzet benodigd is om de demon-
stratie goed te laten verlopen.  

Heeft u zelf wel eens gedemon-
streerd? Ik vind de vrijheid van 
meningsuiting en daarmee ook 
het recht om te demonstreren van 
grote waarde en betekenis. In 
2017 was ik als burgemeester van 
de gemeente Bedum aanwezig 
bij een demonstratie als protest 
tegen de gaswinning in Gronin-
gen. Indrukwekkend om met zo’n 
10.000 anderen een geluid te 
laten horen – dat leidde tot een 
zeer sterk gevoel van saamho-
righeid. Los van demonstreren, 
zijn er natuurlijk ook andere 
manieren om een tegengeluid te 
laten horen – zo doe ik jaarlijks 
mee met de briefschrijfactie 
van Amnesty International als 
internationaal protest tegen de 
schending van mensenrechten.
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Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 2022

Stempas
Binnenkort valt uw stempas 
bij u op de mat. Bewaar deze 
goed! Die heeft u samen met 
uw identiteitsbewijs nodig om 
te kunnen stemmen. Heeft u 
op 3 maart 2022 nog steeds 
geen stempas ontvangen? Dan 
kunt u bij uw gemeente een 
vervangende stempas aanvragen 
tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. 
Kijk op www.dalfsenkiest.nl 
welke stappen u moet zetten 
om deze alsnog te ontvangen.

Waar kunt u stemmen?
U kunt binnen de grenzen van 
de gemeente in een willekeurig 
stembureau uw stem uitbrengen. 

Hiernaast vindt u een overzicht 
van de stembureaus. Deze zijn 
geopend van ’s ochtends 07.30 
uur tot ’s avonds 21.00 uur. 
Stemlokalen met een zijn 
toegankelijk voor mindervaliden. 
Let op: niet alle stembureaus zijn 
maandag 14 maart en dinsdag 
15 maart open. Dit ziet u terug 
in het overzicht hiernaast en 
via www.dalfsenkiest.nl. 

Uitsluitend voor het tellen van de 
stemmen die zijn uitgebracht op 
14 en 15 maart wordt op 16 maart 
een gemeentelijk stembureau 
ingericht in het gemeentehuis 
van Dalfsen. Geopend van 
8.30 uur tot 21.00 uur.

Maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Dit jaar is het mogelijk om op één 
van deze dagen naar de stembus te gaan en te stemmen. Zo 
beslist u mee over wat er de komende jaren in de gemeente 
Dalfsen gebeurt. Over bijvoorbeeld sport, wonen en uitgaan. 
Over groen in de wijk, jeugdzorg én over banen. 

Stemmen bij volmacht / iemand 
anders gaat voor u stemmen
Bent u op de dag van de stemming 
niet in de gelegenheid om zelf 
uw stem uit te brengen, vraag 
dan iemand anders uw stem uit 
te brengen via een volmacht. Op 
de achterzijde van uw stempas 
vult u de naam in van degene 
(gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan 
iedereen zijn die in de gemeente 
Dalfsen woont en ook een stempas 
heeft ontvangen voor deze 
verkiezing. Belangrijk is dat de 
gemachtigde niet meer dan twee 
machtigingen heeft aangenomen en 
de volmachtstem(men) gelijktijdig
met de eigen stem uitbrengt. Het 
geven van de machtiging kan tot en 
met de dag van de stemming zelf.

Informatie
Alle informatie over de verkiezingen 
vindt u op www.dalfsenkiest.nl. 
Daarnaast kunt u op het gemeente-
huis van Dalfsen, bij de eenheid 
publieksdienstverlening, ook 
alle informatie verkrijgen met 
betrekking tot de verkiezing. 
• Bezoekadres: Raadhuisstraat 1, 

7721 AX, Dalfsen (een afspraak 
is verplicht). Openingstijden:
- Maandag 09.00 tot 19.00 uur. 
- Dinsdag t/m vrijdag 

09.00 tot 12.30 uur).
• Telefoonnummer: 14-0529
• E-mailadres: 

publiekszaken@dalfsen.nl

Stemlokalen op maandag 14 maart 2022
• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Dalfsen  
• Kulturhus De Spil, Kon. Julianalaan 10, Nieuwleusen  
• Kulturhus De Mozaiek, Kroonplein 58, Lemelerveld  

Stemlokalen op dinsdag 15 maart 2022
• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Dalfsen  
• Kulturhus De Spil, Kon. Julianalaan 10, Nieuwleusen  
• Kulturhus De Mozaiek, Kroonplein 58, Lemelerveld  

Stemlokalen op woensdag 16 maart 2022
• De Wiekelaar, G.W. Spiegelstraat 6, Dalfsen  
• Maranathakerk, Burg.van der Grondenstraat 73, Nieuwleusen  
• Parochiehuis Hoonhorst, Kerkstraat 13, Dalfsen  
• Restaurant Madrid, Tolhuisweg 5, Dalfsen  
• Rest. Het Roode Hert, Hessenweg 41, Dalfsen  
• Kulturhus De Spil, Kon. Julianalaan 10, Nieuwleusen  
• Geref. Kerk (Vrijgem.), Brethouwerstraat 19, Dalfsen  
• Gemeentewerf Dalfsen, Pr. Hendrikstraat 2, Dalfsen  
• Gemeentehuis, Raadhuisstraat 1, Dalfsen  
• Brugkerk, Kroonplein 1, Lemelerveld  
• Ned. Gereformeerde Kerk, Polhaarweg 34, Dalfsen  
• Partycentrum Het Witte Peerd, Westeinde 5, Nieuwleusen  
• Kulturhus De Mozaiek, Kroonplein 58, Lemelerveld  
• Kerkelijk Centrum De Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen  
• Hofje van Buisman, Kerkstraat 22, Lemelerveld  
• CBS De Spiegel, Vossersteeg 59, Dalfsen  
• NH Jeugdgebouw, Dommelerdijk 102, Nieuwleusen  
• Ontmoetingskerk, Burg. Backxlaan 269, Nieuwleusen  

de politie moet ik namelijk alles in het 
werk stellen om een demonstratie 
zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Komt het ook voor dat er toch 
geen toestemming voor een 
demonstratie wordt gegeven? Als 
burgemeester heb ik de bevoegdheid 
om een demonstratie te beperken, 
bijvoorbeeld door aan te geven 
waar wel en niet mag worden 
gedemonstreerd. En in het uiterste 
geval kan ik de demonstratie ook 
verbieden. Beperken of verbieden 
kan alleen als dit noodzakelijk 
is voor het beschermen van de 
volksgezondheid, als dit in het belang 
is van het verkeer of ter bestrijding of 
voorkoming van wanordelijkheden.

Vinden er ook demonstraties 
plaats in onze gemeente?
Demonstreren gebeurt regelmatiger 
in de grotere steden, maar ook in 
onze gemeente wordt er gedemon-
streerd. Deze maand zijn er twee 
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Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 
Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op
de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten
binnen zonder vaste zitplaats met meer dan
500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en
festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland
vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft
van de werktijd op
kantoor.

Bezoek thuis weer
gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blijft
verplicht bij bezoek aan onder meer
horeca, theaters, musea en
professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, geen mondkapje
en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 
1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats
en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -
toegangsbewijs nodig is, zoals
winkels, blijven 1,5 meter afstand en
het dragen van een mondkapje
(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in
isolatie. Je mag naar buiten als de
laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

Klachten? Blijf thuis 
en doe een test.

Haal een vaccin 
of boosterprik.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Hoest en nies
in je elleboog.

Was vaak
 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje
waar nodig.

Blijf zelftesten
gebruiken.

Toegankelijke versie:
rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

1 2 3
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‘Ummekiek’n naor een aander, daor wor ik zölf ook bliede van’

‘Toen mijn moeder in De 
Hulstkampen in Nieuwleusen 
werd verpleegd, ben ik daar 
als vrijwilliger en lid van de 
cliëntenraad aan de slag 
gegaan. Eerst sprong ik vooral 
in bij de zorg voor mijn moeder. 
Dat viel te combineren met de 
winkel. Ik kon er te pas en te 

We gaan in gesprek met mensen uit de verschillende kernen van onze gemeente over hun 
bezigheden. Wat vinden ze waardevol om te doen en wat is hun levensmotto? Hilly Douma-
Kuterman is geboren aan de van Marleweg en ze trouwde met Tjeerd Douma, een in Dalfsen 
geboren Fries. Sinds bijna 34 jaar hebben ze samen een schoenenwinkel in het dorp Nieuwleusen. 
Binnenkort gaan ze daarmee stoppen. Maar Hilly is niet van plan stil te gaan zitten.  

Dialect spreken
‘Ik tast altijd af of ik met mensen 
dialect kan spreken. Ik vind het 
dialect een verrijking, ik kan er 
goed mijn emoties mee uitdrukken. 
Het is de taal van mijn jeugd, daar 
kan ik mijn gevoel in kwijt. Als 
vrijwilliger in De Hulstkampen kan 
ik er ook goed mee uit de voeten. 
De mensen die dementie hebben, 
beginnen spontaan te praten als je 
ze een mooi dialectwoord voorlegt. 
In t dialect ku’j hier in de umgeving 
mit iederiene akkerderen.’

Mantelzorgen
‘Er zijn zoveel dingen die leuk zijn 
en waar ik graag meer energie in 
wil steken. Ik ga me straks zeker 
niet vervelen! De winkel gaat dan 
dicht, verder blijf ik doen wat ik nu 
ook al doe en wat ik niet laten kan. 
Ik ben ook mantelzorger voor een 
oom. Die belt geregeld op als hij 
wat heeft, waar hij zich niet zelf 
mee redden kan. Mantelzorgen is 
zo’n groot woord, het is gewoon 
even een klusje doen voor iemand. 
Ummekieken naor een aander, 
daor word ik zölf ook bliede van.’

dat je weet waar je vandaan 
komt, het verleden vormt je. 
Door kennis over het verleden 
realiseer je je ook dat niks 
vanzelfsprekend is en dat alles 
voortdurend verandert. Dat 
moet je ook durven: keuzes 
maken, niet vasthouden 
aan wat was, maar er wel 
zorgvuldig mee omgaan.’

Trots
‘Wij hebben als historische 
vereniging ook contact met de 
ouderenzorg. Ik hoop dat de 
bezoekjes van ouderen aan de 
Palthehof weer gauw kunnen 
starten. De oude boerenkeuken 
en of de schoolklas roepen 
zoveel herinneringen op! Zij 
genieten en wij leren er zelf 
ook weer van, want vaak 
komen de ouderen nog wel 
weer met kennis die wij nog 
niet hadden. Met de historische 
vereniging in Dalfsen werken 
wij goed samen. Over en 
weer kunnen we wat voor 
elkaar betekenen. Ik volg ook 
wat er in de andere kernen 
gebeurt. Zoals in Hoonhorst 
waar ze met elkaar Kappers 
kopen. Dat vind ik machtig 
mooi! Dan ben ik trots op wat 
mensen in onze gemeente 
samen kunnen bereiken.’

onpas even naartoe. Inmiddels 
is mijn moeder overleden, maar 
ik ben daar actief gebleven, al 
staat dat momenteel op een laag 
pitje. De mensenkennis die ik 
in de winkel in al die jaren heb 
opgebouwd, kan ik daar goed kwijt. 
Als je niet van mensen houdt, moet 
je niet in een winkel werken.’

Kop d’r veur!
‘Ik interesseer me overal voor 
en ik zet me graag in voor 
van alles. Ik heb ook in de 
winkeliersvereniging veel gedaan. 
Een dorp heeft de middenstand 
nodig. Onze middenstand en de 
vele bedrijven dragen samen 
bij aan de leefbaarheid van het 
dorp. Wij zorgen voor vertier 
en verbinding. Wij hebben als 
ondernemers ook geregeld 
contact met de gemeente. Ik vind 
dat we een leuke burgemeester 
hebben. Vorig jaar ging ze 
op bezoek bij ondernemers 
hier en toen riep ze ‘Kop d’r 
veur!’. Sindsdien zeggen wij 
dat ook vaak. Ze is goed in het 
leggen van de verbinding. En 
ze weet door haar ervaring in 
het aardbevingsgebied heel 
goed hoe mensen zich soms 
klem gezet kunnen voelen.’

Een mens wil altijd 
ergens bij horen
‘In 2019 vroegen ze mij als 
voorzitter van de historische 
vereniging in Nieuwleusen. Ik 
ben eerst gaan kijken of we een 
klik hadden met elkaar en die 
was er. Geschiedenis zorgt voor 
verbinding. Een mens wil altijd 
ergens bij horen, geschiedenis 
helpt daarbij. Het is belangrijk 


