
Zonnig weer, wijs met water

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 van 
maandag 18 juli t/m vrijdag 
26 augustus gesloten.

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 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 juli 2022:
- De Singel 20, het afwijken van 

de gebruiksregels met betrekking 
tot showroom Villa Madelief.

- Korte Kampen 5, het aanbouwen 
van een werktuigenberging.

Ontvangen, d.d. 11 juli 2022:
- Van Tydencampstraat 4, 

het plaatsen van twee overkappingen 
ten behoeve van een zonnelaadstation 
voor elektrische auto's.

Ontvangen, d.d. 14 juli 2022:
- Kloosterhof 11, het realiseren 

van een overkapping.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 juli 2022:
- Schaddenhof 3, het bouwen 

van de linkerhelft van een twee-
onder-een-kapwoning. 

- Schaddenhof 5, het bouwen 
van de rechterhelft van een 
twee-onder-een-kapwoning.

Ontvangen, d.d. 14 juli 2022:
- Woeste Grond 10,

het plaatsen van en dakkapel.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 juli 2022:
- Zandspeur 91, aanvraag brandveilig 

gebruik De Groene Helden.
Ontvangen, d.d. 13 juli 2022:
- Zandspeur 91, melding brandveilig 

gebruik voor een tijdelijke groepsruimte.
- Zandspeur 91, het bouwen van 

een tijdelijke groepsruimte.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 juli 2022:
- Haersholteweg 21, het realiseren 

van vier padelbanen.

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 13 juli 2022:
- Schaddenhof 15, het bouwen 

van een woning en het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit.

Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen die de reguliere 

procedure hebben gevolgd en de 
ingetrokken omgevingsvergunning, 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
- Van Ittersumstraat 7, aanvraag 

brandveilig gebruik De Polhaar.

Vanaf 20 juli 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.

Onderstaande omgevingsvergunning, 
die de uitgebreide procedure 
heeft gevolgd, is verleend:
DALFSEN
- Nieuwe Uitleg 2, aanvraag 

gebruiksvergunning en brandveilig 
gebruik GBS De Vuursteen. 

Vanaf 20 juli 2022 ligt de 
omgevingsvergunning, die de uitgebreide 
procedure heeft gevolgd, gedurende 6 
weken op afspraak ter inzage bij het loket 
van de eenheid Publieksdienstverlening 
in het gemeentehuis. Hiertegen kan door 
belanghebbenden binnen zes weken na de 
dag van terinzagelegging van het besluit 
rechtstreeks beroep worden ingesteld 
bij de Rechtbank Overijssel, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Ook kan, onder voorwaarde 
dat een beroepschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 9 juli 2022:
• Agnietenhof/Geert Grotestraat, 

het organiseren van een 
buurtbarbecue op de parkeerplaats 
Agnietenhof op 17 september 2022.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 juli 2022:
• Praamstraat, het organiseren van 

een buurtbarbecue in de speeltuin 
Praamstraat op 19 augustus 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
• De IJssalon in Dalfsen, 

het verkopen van ijs bij de Zwevende 
Kei in het zomerseizoen.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 juli 2022:
• Plaatselijk Belang Ankum, 

het organiseren van het Jubileum 
42-jarig bestaan van Plaatselijk 
Belang Ankum op 27 augustus 2022 
bij Hoevenweg 1.

Ontvangen, d.d. 12 juli 2022:
• Straat Dammans Es, het organiseren 

van een straatfeest in de Dammans 
Es op 17 september 2022.

Onderstaande evenementen-
vergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 juli 2022:
• Stichting evenementen 

Hoonhorst, het organiseren van 
Autorodeo Hoonhorst op 24 juli 
2022 aan de Slennebroekerweg 
tegenover nummer 11.

Verzonden, d.d. 13 juli 2022:
• Buurtbarbecue Merovingen 

op 24 september 2022.
Verzonden, d.d. 14 juli 2022:
• Ondernemend Dalfsen, 

het organiseren van de Blauwe 
Bogen dagen op 23 en 30 juli 
en 6 en 13 augustus 2022 
in het centrum van Dalfsen.

• Stichting muziek in de tuin 
Dalfsen, het organiseren van Muziek 
in de tuin gemeente Dalfsen op 

4 september 2022 in verschillende 
tuinen in de gemeente Dalfsen.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 12 juli 2022:
• Titomvereniging, het organiseren 

van het Titomfeest op 22, 23 en 
24 juli 2022 in weiland aan de 
Paltheweg te Nieuwleusen.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 12 juli 2022:
• Stichting Mud Mania,

het organiseren van Mud Mania 
2022 op 22 en 23 juli 2022 aan de 
Hoenderweg 12 te Lemelerveld.

Verkeersmaatregelen
In verband met de buurtbarbecue 
is de Merovingen op 24 september 
tussen 12:00 en 24:00 uur afgesloten 
voor doorgaand verkeer.

In verband met de Autorodeo Hoonhorst 
is op 24 juli 2022 tussen 9.30 en 19.00 
uur de Slennebroekerweg tussen de 
Moezelbeltweg en de Tibbensteeg 
afgesloten voor doorgaand verkeer.

In verband met het Titomfeest is 
op 22 en 23 juli 2022 tussen 19.00 
en 2.00 uur de Paltheweg tussen 
De Smeule en Molenpad afgesloten 
voor doorgaand verkeer.

In verband met de Blauwe Bogen 
dagen zijn op 23 en 30 juli en 6 en 
13 augustus tussen 8.00 en 19.00 
uur de volgende wegen afgesloten 
voor doorgaand verkeer:
Vechtstraat, Molendijk ter hoogte van 
nummer 9, Molenstraat ter hoogte 
van nummer 13, Bloemendalstraat ter 
hoogte van nummer 9, Wilhelminastraat 
ter hoogte van nummer 14.

Onderstaande standplaats-
vergunning is ingetrokken:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 14 juli 2022
• Quin’s Groente en Fruit, 

standplaatsvergunning voor 
de vrijdag tot 1 januari 2023.

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.

Hoe geniet je maximaal van 
lekker zonnig weer, zonder dat 
je heel veel extra drinkwater 
gebruikt? Je kunt van alles doen 
om duurzamer met drinkwater 
om te gaan. 

Lees daarvoor alle wijs-met-
water-tips op www.vitens.nl/

wijs-met-water. Je vindt er o.a. 
tips over het gebruik van water 
voor het zwembad, de douche 
en de tuin, Zo houden we ons 
drinkwatergebruik tijdens warme 
dagen een beetje in de hand en 
blijft er meer water over voor de 
natuur. En die heeft het hard nodig 
nu het al sinds maart zo droog is.



Maak het ze niet te makkelijk!
Maak je smartphone, tablet en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl en leer hoe je met 
een aantal instellingen heel eenvoudig je apparaten 
onaantrekkelijk maakt voor diefstal.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend door het 
plaatsen van de verkeersborden 
A1(30) en A2(30) op de in- en uitrit van 
tankstation Lindeboom aan de N340, 
een maximumsnelheid van 30km/u 
in te stellen op het terrein van het 
tankstation Lindeboom aan de N340 en 
door het plaatsen van verkeersborden 
C2 met onderbord (OB705) ‘ga terug’ 
en C3 een eenrichtingsweg in te 
stellen op de inrit van tankstation 
Lindeboom aan de N340.
Het verkeersbesluit ligt vanaf 
dinsdag 19 juli 2022 voor een 
periode van zes weken ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis 
te Dalfsen. Verkeersbesluiten 
worden ook bekendgemaakt via 
het Gemeenteblad. U kunt de 
verkeersbesluiten inzien via: https://
www.offi cielebekendmakingen.nl.  
U kunt zich daar ook inschrijven 
voor een e-mailservice om op 
verkeersbesluiten geattendeerd te 
worden. Dit besluit wordt openbaar 
bekend gemaakt in KernPUNTEN.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken. 

Dit doet u door een bezwaarschrift 
in te dienen binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van 
dit besluit. In het bezwaarschrift 
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum; 
3.  een omschrijving van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt en 
de redenen van uw bezwaar. 

U moet het bezwaarschrift ook 
ondertekenen. Ook vragen wij u om 
een vermelding van het zaaknummer 
van het besluit waar u bezwaar 
tegen heeft mee te sturen en aan te 
geven op welk telefoonnummer of 
e-mailadres u te bereiken bent. Het 
bezwaarschrift moet u sturen naar 
het College van burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 
35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft 
gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift 
in behandeling is. Als u dit niet wilt, 
vanwege spoedeisend belang of omdat 
het besluit onherstelbare gevolgen 
heeft voor u, dan kunt u een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle 
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

Geef hulpdiensten 
de ruimte
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Benthe Dijkman wordt de nieuwe 
kinderburgemeester van Dalfsen

Benthe Dijkman zit op dit moment 
in groep 6 van basisschool De 
Spiegel in Dalfsen. Ze heeft veel zin 
in haar nieuwe functie: “Heel leuk 
dat ik gekozen ben om de nieuwe 
kinderburgemeester te zijn. Ik heb 
er echt heel veel zin in en hoop 
dat ik ideeën van andere kinderen 
en mijzelf waar kan maken. Als 
kinderen ideeën hebben, hoor ik het 
graag! Belangrijke dingen vind ik 
stoppen met roken, meer natuurlijke 
schoolpleinen en aandacht 
besteden aan afval opruimen”. 

Burgemeester Erica van Lente sprak 
samen met kinderburgemeester 
Myla Groenendijk en raadslid Roel 
Kouwen met de acht kandidaten. 
Van Lente: “Het was een fi jne 
middag waarbij we kennis maakten 
met alle kandidaten. Uiteindelijk 
hebben we Benthe gekozen als 
nieuwe kinderburgemeester. 

De 10-jarige Benthe Dijkman uit Dalfsen wordt de nieuwe 
kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen voor het schooljaar 
2022-2023. Daarmee neemt ze het stokje over van de huidige 
kinderburgemeester Myla Groenendijk. In september wordt Benthe 
offi cieel geïnstalleerd door burgemeester Erica van Lente. 

Ik denk dat ze een belangrijke 
rol kan vervullen in het contact 
met andere kinderen en ideeën 
zal ophalen over wat andere 
kinderen bezig houdt. Ik kijk 
er naar uit met haar samen te 
gaan werken!” Benthe wordt in 
september offi cieel geïnstalleerd 
in de raadzaal in Dalfsen. 

Afscheid Myla als kinderburgemeester 
Afgelopen periode heeft kinderburgemeester Myla Groenendijk de 
rol vervuld als kinderburgemeester. Zij neemt na de zomervakantie 
offi cieel afscheid. “Ik vond het super leuk om als eerste 
kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen aan de slag te gaan. 
De afgelopen tijd heb ik heel veel dingen gedaan. Ik heb geholpen 
bij openingen, ben mee op pad geweest, heb 60-jarige huwelijken 
meegemaakt, mocht naar Groningen voor de landelijke viering 
van 5 mei. En ga zo maar door, bijna teveel om op te noemen. 
Hopelijk heeft Benthe het net zo leuk als ik het heb gehad!” 

Meer informatie leest u op www.dalfsen.nl/kinderburgemeester. 

Foto: Paul Bink

Nestkastenproject; leerzaam, 
informatief en leuke verhalen

Nestkastjesproject
De afgelopen maanden heeft 
de vogelwerkgroep (door de 
heren Arnold Lassche en Sjoerd 
Bakker) op de basisscholen 
informatie gegeven en kennis 
gedeeld. Vrijdag 8 juli jl. is met 
de leerlingen van groep 6-8 
van basisschol Het Kompas 
in Nieuwleusen middels een 
presentatie teruggeblikt wat 
ze allemaal hebben gezien en 
gedaan. Met deze presentatie is 
het nestkastproject afgesloten. 
Samen met de leerlingen zijn 
er nestkastjes opgehangen, 
broedresultaten bijgehouden 

en is de ontwikkeling van ei 
naar een vliegvlug jong bij kool- 
en pimpelmezen besproken. 
Daarnaast is een voedselweb en 
een voedselpyramide uitgelegd. 

De leerlingen waren 
positief. Ze vonden het leuk, 
informatief en met name de 
verhalen erg inspirerend.

Volgend jaar pakken we het 
project graag weer op. We roepen 
scholen uit de kern Dalfsen 
op om deel te nemen! Dit kan 
door een e-mail te sturen naar 
openbareruimte@dalfsen.nl.

In de gemeente Dalfsen willen wij graag de jeugd betrekken bij de 
natuur in hun directe omgeving. Samen met de vogelwerkgroep(en) 
in de gemeente Dalfsen en de buitendienst heeft er in het 
voorjaar weer een nestkastjesproject gedraaid op een aantal 
basisscholen. De deelnemende scholen waren Het Kompas en 
de Tweemaster in Nieuwleusen, St. Cyriacus in Hoonhorst en 
de A. Baron van Dedemschool in Dalfsen. Het project draagt 
bij aan de natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups 
en is voortgekomen uit een initiatief vanuit Hoonhorst. 
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In gesprek met profvoetballer 
Danique Noordman…
‘Sporten is niet alleen goed voor 
je lijf, maar ook heel gezellig’

Danique was altijd al graag buiten 
en veel in de weer met de bal. Ze 
werd dus, zodra het kon, lid van een 
voetbalvereniging. ‘Ik had heel veel 
energie en dat kon ik goed kwijt in het 
voetbal. En ik vond het ook meteen leuk 
om in een team te spelen. Sporten is 
niet alleen goed voor je lijf, maar het 
is ook heel gezellig. Je maakt door het 
samen sporten ook weer vrienden. Ik 
gun alle kinderen in Dalfsen een leuke 
sport waar ze plezier aan beleven.’

Trainer bij FC Dalfsen
Naast haar werk als voetballer, doet 
Danique de opleiding Sport en Bewegen 
op Landstede in Zwolle. ‘Mijn stage 
doe ik bij mijn oude club FC Dalfsen. 
Daar ben ik nu trainer van het eerste en 
tweede team van MO10 (meisjes onder 
de 10). Dat is een fl inke groep van wel 
dertig meiden, dus die training geef ik 
op maandag samen met een ouder en 
op woensdag met Tom, die ook bij mij 
op school zit. Wij leren ze de basis van 
voetbal, de techniek. Wij zorgen dat ze 
zich ontwikkelen en nieuwe dingen leren.’

Balans tussen werken en plezier 
‘Ik vind training geven erg fi jn. Sowieso 
omdat ik het op het voetbalveld altijd 
naar mijn zin heb. Maar zeker ook 
omdat de meiden enthousiast zijn. Ze 
vragen heel veel, willen graag weten 
hoe je dingen doet. Ik wil ze graag 
helpen om beter te worden. Ik let wel op 
de balans tussen hard werken en een 
lolletje hebben met elkaar. Het is heel 
belangrijk om het gezellig te hebben, 
dat zorgt er ook voor dat je steeds weer 
zin hebt om naar je sport te gaan.’

Mensen blij maken
‘Door het training geven zie ik zelf 
ook weer een andere kant van het 
voetbal. Ik vind het heel leuk om te 
zien hoeveel energie de kinderen in 
hun sport stoppen. En het is bijzonder 
dat ik in sommige speelsters mezelf 
terugzie. Zij willen hetzelfde als wat ik 
wilde op die leeftijd. Ik vind het fi jn om 
ze te helpen bij hun ontwikkeling.  Zij 
zien in mij een soort voorbeeld. Dat 

Wij gaan in gesprek met mensen in de verschillende kernen van onze 
gemeente over hun bezigheden. Wat vinden ze waardevol om te doen en wat 
is hun levensmotto?  Dit keer spreken we met Danique Noordman (18). Zij 
is profvoetballer, speelt met de vrouwen van PEC in de Eredivisie en is als 
trainer betrokken bij FC Dalfsen. Zij moedigt iedereen aan te gaan sporten. 

had ikzelf niet, toen ik met voetballen 
begon. Toen leefde vrouwenvoetbal 
nog niet zo. Deze meisjes zien mij echt 
als profvoetballer: dat kan iemand uit 
Dalfsen dus gewoon worden. Ze zijn 
ook al eens bij wedstrijden van PEC 
geweest. Dan hoor ik ze vanaf de 
tribune schreeuwen. Ik word daar niet 
zenuwachtig van, het motiveert me 
vooral om ze te laten zien wat ik kan. En 
publiek op de tribune geeft altijd een fi jne 
sfeer. Ik wil mensen graag blij maken.’

Doel halen
Sporten is niet alleen gezond en gezellig, 
je leert er ook nog eens belangrijke 
dingen door waar je in het leven wat aan 
hebt. Door het voetballen heeft Danique 
zelf ook belangrijke lessen geleerd: 
‘Je moet sterk in je schoenen staan en 
doorzetten. En je moet kunnen omgaan 
met tegenslag. Maar misschien is het 
belangrijkste wel: zorgen dat je een doel 
voor ogen hebt, want daardoor groei je. 
En het levert je ook nog eens een goed 
gevoel op, wanneer je je doel haalt.’ 

Spelen voor Oranje
Voor Danique is een belangrijk doel voor 
de nabije toekomst: spelen voor Oranje. 
‘Ik hoop dat ik geselecteerd word voor 
Oranje onder 20. In augustus is het 
WK in Costa Rica en ik zou graag deel 
van het team zijn. Het is heel fi jn om te 
spelen in andere omstandigheden dan je 
gewend bent en tegen toplanden. Daar 
moet je je dan op aanpassen en daar 
word je beter van.’ Danique speelde al 
eerder voor Oranje, maar dat is nooit 
een garantie voor de toekomst. Maar ze 
blijft er rustig onder. ‘Ik denk er niet te 
veel over na. Ik blijf eigenlijk altijd wel 
positief. Het is ook fi jn dat de sfeer goed 
is. Zowel bij PEC als bij de KNVB.’

Die positieve sfeer vindt Danique 
ook belangrijk bij haar werk voor FC 
Dalfsen: ‘Ik benader het altijd positief, 
complimenten geven is belangrijk.’ En 
of ze nu wel of niet voor Oranje speelt, 
het komende seizoen blijft Danique de 
meisjes van FC Dalfsen trainen en daar 
komt dan ook nog een jongensteam bij! 

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

www.politiekeurmerk.nl/preventietips

Inloopspreekuur OV-reisadvies 

Voor sommige mensen is het al even 
geleden dat ze gebruik gemaakt hebben 
van het openbaar vervoer. Door de OV-
ambassadeurs te bevragen en door te doen, 
blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje 
naar familie of een bekende, een bezoek 
aan het museum of een controle in het 
ziekenhuis is dan geen probleem meer.  
  
Wanneer:   Donderdag 28 juli 2022                                                                                                            
Hoe laat: 10.00 - 11.30 uur
Waar:  Zalencentrum De Overkant, 

Kerkplein 22, Dalfsen      
        
Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, 
dan kunt u bellen met een van de OV-
ambassadeurs tijdens het telefonisch 

spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar 
om telefonisch of via beeldbellen 
OV-vragen te beantwoorden. 

Zij zijn bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   
Maandag t/m vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur   

LET OP!! Tijdens de zomerperiode 
van 1 juli t/m 31 augustus alleen 
bereikbaar in de ochtenden. 

Voor meer informatie en alle activiteiten: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OV-
ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein 
of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig te reizen en 
kan men zelf ervaren dat reizen met het openbaar vervoer niet moeilijk is. 


