
Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

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 omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 augustus 2022:
- Hogenkampswegje 4,  

het plaatsen van 3 tenthuisjes. 

Verzonden, d.d. 10 augustus 2022:
- Trechterbeker 74, het bouwen  

van een tuinhuis met overkapping.

Tegen de verleende omgevings-

vergunningen 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.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding 
van een klein evenement/
kennisgeving is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 augustus 2022
• Buurt Botermakerses 1 t/m 14,  

het organiseren van een 
buurtbarbecue op het grasveld/
speelveld bij de Botermakerses 
op 3 september 2022.

• iGNITE! Music B.V.,  
het organiseren van een Autumn 
Tuinconcert aan de Poppenallee 
39 op 2 oktober 2022.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 5 augustus 2022:
• Motorclub De Zweef, 

clubavond met live band 
aan de Bouwhuisweg 18 
op 16 september 2022.

• Buurt Rinkslag – Bolsterslag, 
het houden van een buurtfeest 
met barbecue op het grasveld 
naast fietspad tussen 
Plaggenslag en Rinkslag 
op 27 augustus 2022.

• Balker Bike Run, estafetteloop 
op 10/11 september 2022.

Ontvangen, d.d. 10 augustus 2022:
• Startweekend Nieuwleusen, 

organiseren van een kerkdienst 
in de openlucht in het Palthebos 
achter Dommelerdijk 102 
op 18 september 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d.7 augustus 2022:
• Scouting Dalfsen,  

het organiseren van het 
30-jarige jubileum op o.a. 
het evenemententerrein 
bij de Raadhuisstraat 1 op 
10 september 2022.

Onderstaande 
evenementenvergunningen 
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 10 augustus 2022:
• Voetbalvereniging ASC’62, 

reünie 50 jaar damesvoetbal  
voor leden en oud-leden op  
27 augustus 2022 tot 1.00 uur.

Verzonden, d.d. 11 augustus 2022:
• Buurtvereniging Geerdinkserf 

Noord, buurtfeest op 
27 augustus 2022.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 10 augustus 2022:
• Oranjevereniging Nieuwleusen, 

Oranjefeest 2022: 28 augustus  
t/m 3 september 2022,  
vrijdag 2 op 3 september 
en zaterdag 3 op 4 
september ontheffing 
sluitingsuur tot 1.00 uur.

Onderstaande gewijzigde 
alcoholvergunning is verleend:
DALFSEN

Verzonden d.d. 8 augustus 2022:
• Grand Café Nikki’s,  

terras op grond van de Grote Kerk 
tegenover Grand Café Nikki’s 
gevestigd aan Kerkplein 23.  
Vergunning verleend tot en met  
31-12-2022.

Verkeersmaatregelen
In verband met het buurtfeest in 
de Geerdinkserf is het noordelijk 
deel van die straat afgesloten voor 
doorgaand verkeer op 27 augustus 
2022 tussen 13.00 en 24.00 uur.

In verband met het Oranjefeest 
2022 in Nieuwleusen gelden de 
volgende verkeersmaatregelen: 
Parkeerverbod enkelzijdig 
Zondag 28 augustus tot en 
met zaterdag 3 september.
• Pr. Beatrixlaan tot aan Kon. 

Julianalaan en vanaf rotonde Pr. 
Beatrixlaan tot aan Stekelbaars. 

• Weteringland. 

Parkeerverbod dubbelzijdig 
Zondag 28 augustus tot en 
met zaterdag 3 september.
• Bosmansweg, vanaf Pr. Beaxtrixlaan 

tot aan het Vechtland. 
• Stekelbaars. 

Parkeerverbod gedeelte 
van de parkeerplaats 
evenemententerrein 
Vrijdag 2 september 15.00 uur  
tot 20.00 uur.
• Gedeelte aan de kant van 

de ijsbaan is na 20.00 uur in 
gebruik voor de vrachtwagen en 
aanhangers voor de autorodeo. 

Toegangsverbod Oranjeterrein 
aan de zijde van de 
parkeerplaats bij USV 
Vrijdag 2 september van 
16.00 uur tot 18.00 uur.
Dit in verband met het af- en 
aanrijden van vrachtwagens 
met de auto’s voor de rodeo. 
Toegang via de ingang aan 
de kant van de Bosmansweg. 
Fietsenstalling is via de 
Bosmansweg bereikbaar.
 
Wegafsluiting 
Maandag 29 augustus 15.00 uur 
tot 22.00 uur - Bosmansweg, 
vanaf rotonde Pr. Beaxtrixlaan 
tot aan het Vechtland. 
Zaterdag 3 september 11.00 uur 
tot 18.00 uur - Bosmansweg, 
vanaf rotonde Pr. Beaxtrixlaan 
tot aan het Vechtland. 

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.

Ontwerp verklaring van geen bedenkingen en ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning zonnepark Hooiweg

RUIMTELIJKE ORDENING

-  R e c t i f i c a t i e  -

Burgemeester en wethouders 
maken bekend dat, gelet op de 
Algemene wet bestuursrecht en 
de Wet algemene bepalingen 
Omgevingsrecht (Wabo), een 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en een ontwerp verklaring van geen 
bedenkingen ter inzage liggen.  
Deze ontwerpbesluiten hebben 
betrekking op de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het 
willen realiseren van een zonnepark 
op percelen in Dalfsen nabij de 
Hooiweg, kadastraal bekend als 
gemeente Dalfsen, sectie X, met 
kadastrale nummers 0001, 0004, 
0009, 0010, 0012, 0024 en 0025.

Besluit ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen
Op 30 juni 2022 heeft de 
gemeenteraad besloten een ontwerp 
verklaring van geen bedenkingen af te 
geven zoals bedoeld in artikel 2.27 van 
de Wabo, voor het afwijken van het ter 
plaatse geldende bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen.

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning en alle 
daarbij behorende stukken en het 
ontwerpbesluit verklaring van geen 
bedenkingen liggen van 17 augustus 
2022 tot en met 27 september 
2022 ter inzage bij het loket van de 

eenheid Publieksdienstverlening in 
het gemeentehuis van Dalfsen. Voor 
een bezoek aan het gemeentehuis 
kunt u via telefoonnummer 14 
0529 een afspraak maken.

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 17 augustus 
2022 tot en met 27 september 
2022 via een brief of mondeling 
een zienswijze geven over het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en het ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen. 

Een brief met uw zienswijze 
gericht tegen het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u sturen 
naar burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. 

Een brief met uw zienswijze gericht 
tegen het ontwerpbesluit verklaring 
van geen bedenkingen kunt u sturen 
naar de gemeenteraad van Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 

Voor het inbrengen van uw 
mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met de 
eenheid Publieksdienstverlening 
via telefoonnummer 14 0529. 

Dalfsen, 16 augustus 2022
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

Onderstaand bericht is een rectificatie op de publicatie in KernPunten en 
het Gemeenteblad van 9 augustus jl. In deze publicatie is per abuis een 
onjuiste tekst opgenomen. In onderstaande publicatie is dit aangepast. 
Ook is de datum waarop de termijn gaat lopen waarbinnen zienswijzen 
ingediend kunnen worden, aangepast op de datum van de juiste publicatie.



Bestemmingsplannen en de Omgevingswet

Voor 1 september 
bestemmingsplan indienen
Als – voordat de Omgevingswet 
geldt – een bestemmingsplan 
in procedure is gebracht dan 
blijft het oude recht gelden 
tot de procedure klaar is. 
Het voorbereiden van een 
nieuw bestemmingsplan 
neemt veel tijd in beslag.
Daarom hebben wij 
besloten dat complete 
bestemmingsplannen, die op 
zijn laatst op 1 september 2022 
zijn ingeleverd bij de gemeente, 
nog volgens de wetgeving 

die er nu is, in procedure 
kunnen worden gebracht. 
Dan is het nog haalbaar 
dat de procedure volgens 
de wetgeving die er nu is 
kan worden afgerond.

Een plan na 1 september?
Door deze werkwijze is duidelijk 
wat er van de gemeente kan 
worden verwacht en kunnen 
inwoners en ondernemers met 
een (bouw)plan een betere 
keuze maken over voor de 
procedure die zij kiezen. 
Het blijft altijd mogelijk om 

plannen, waarvoor een 
procedure nodig is, te regelen 
via een omgevingsvergunning. 
Uw plan moet dan natuurlijk 
wel in ons beleid passen. 
Daarnaast zijn er verschillende 
adviesbureaus die u advies 
kunnen geven over hun 
persoonlijke situatie.

Heeft u vragen over de mogelijke 
gevolgen van deze werkwijze 
voor uw (bouw)plan? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Dalfsen (gemeente@dalfsen.nl /  
telefoonnummer 140529).

Op 1 januari 2023 geldt (naar verwachting) de Omgevingswet. Vanaf dat moment werken 
we niet meer met bestemmingsplannen maar met omgevingsplannen. Als u een (bouw-)
plan heeft wat niet past in het bestemmingsplan, maar wel past in het beleid, dan kan 
dat tot 1 januari 2023 geregeld worden met een nieuw bestemmingsplan of via een 
omgevingsvergunning. Daarna werken wij met omgevingsplannen en omgevingsvergunningen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 2e 
wijziging Chw bestemmingsplan 
Kernen gemeente Dalfsen 
2016, Kampfstraat 
In het ontwerpbestemmingsplan 
2e wijziging Chw bestemmingsplan 
Kernen gemeente Dalfsen 2016, 
Kampfstraat wordt het mogelijk 
gemaakt om op de hoek Kampfstraat 
– Waterinkweg in Lemelerveld 
13 zorg-/wooneenheden voor 
ZGR Brugstede en 2 reguliere 
wooneenheden voor woningstichting 
Vechtdal Wonen te realiseren. 

Ter inzage
Met ingang van 17 augustus 2022 tot 
en met 27 september 2022 ligt voor 
iedereen het ontwerpbestemmingsplan 
2e wijziging Chw bestemmingsplan 
Kernen gemeente Dalfsen 2016, 
Kampfstraat ter inzage bij de receptie 
in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor 
een bezoek aan het gemeentehuis 
kunt u via telefoonnummer 14 
0529 een afspraak maken.

Reageren?
Iedereen kan van 17 augustus 

2022 tot en met 27 september 
2022 via een brief of mondeling 
een zienswijze geven op het 
ontwerp. Uw brief kunt u sturen 
naar het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA 
Dalfsen. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen 
met mevrouw B. Eekhof, telefoon 
14 0529. In de zienswijze moet u 
aangeven over welke onderdelen 
van het ontwerp uw zienswijze gaat.

Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het 
ontwerpbestemmingsplan inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identificatienummer NL.IMRO.0148.
LKernen2016wz02-on01. De 
bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 16 augustus 2022 
Burgemeester en 
wethouders van Dalfsen

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 
Muldersweg II Oudleusen en het 
addendum op de welstandsnota 

Ontwerpbestemmingsplan 
Muldersweg II Oudleusen
In het ontwerpbestemmingsplan 
Muldersweg II wordt woningbouw 
ten noorden van Gersteland in 
Oudleusen mogelijk gemaakt.

Ontwerp addendum op 
de welstandsnota
Tegelijk met het 
ontwerpbestemmingsplan ligt 
het ontwerp addendum op de 
welstandsnota ter inzage. Hier aan 
worden omgevingsvergunningen 
activiteit bouwen getoetst.

Ter inzage
Met ingang van 17 augustus 2022  

tot en met 27 september 2022  
ligt voor iedereen het 
ontwerpbestemmingsplan 
Muldersweg II en het ontwerp 
addendum op de welstandsnota 
ter inzage bij de receptie in het 
gemeentehuis in Dalfsen. Voor 
een bezoek aan het gemeentehuis 
kunt u via telefoonnummer 14 
0529 een afspraak maken.

Reageren?
Iedereen kan van 17 augustus 
2022 tot en met 27 september 
2022  via een brief of mondeling 
een zienswijze geven op beide 
ontwerpen. Uw brief kunt u sturen 
naar de gemeenteraad van de 
gemeente Dalfsen, Postbus 35,  
7720 AA Dalfsen. Voor een 
mondelinge reactie kunt u 
contact opnemen met mevrouw 

B. Eekhof, telefoon 14 0529. In 
de zienswijze moet u aangeven 
over welke onderdelen van welk 
ontwerp uw zienswijze gaat.

Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het 
ontwerpbestemmingsplan en het 
ontwerp addendum welstandsnota 
(bijlage bij de toelichting) inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identificatienummer NL.IMRO.0148.
OMulderswegII-on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 16 augustus 2022 
Burgemeester en 
wethouders van Dalfsen

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: 

Buiten behandeling laten 
aanvraag omgevingsvergunning, 
Vossersteeg 14 in Dalfsen 
(zaaknummer: Z2021-00013841)
Burgemeester en wethouders van 
Dalfsen maken bekend dat zij op 
9 augustus 2022 de aanvraag om 
een omgevingsvergunning voor 
• Vossersteeg 14 in Dalfsen –  

voor het milieuneutraal wijzigen 
afval gerelateerde activiteiten 
binnen de inrichting van Loonbedrijf 
Lindeboom buiten behandeling 
hebben gelaten. Het besluit is 
verzonden op 9 augustus 2022.

Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis van Dalfsen Wilt u de 
documenten in het gemeentehuis 
inzien? Dan kunt u een afspraak 
maken via telefoonnummer 14 0529. 
Desgewenst kunt u de documenten 

digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt 
u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van 
zaaknummer Z2021-00013841. 

Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes 
weken, daags na verzenddatum, 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA 
Dalfsen. Heeft u een spoedeisend 
belang? Het bezwaarschrift houdt de 
werking van het besluit niet tegen. 
U kunt naast het bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening vragen 
bij de voorzieningenrechter. Richt 
uw verzoek aan de rechtbank 
Overijssel, sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Dit kan ook digitaal ingediend 
worden bij de rechtbank met het 
beroepschriftformulier. U heeft 
hier een DigiD voor nodig. 

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

Informatieavond over pleegzorg

Sara zoekt niet voor niets een 
tijdelijke plek in een pleeggezin. 
Haar moeder is nog jong en kampt 
zelf met problemen vanuit haar 
eigen jeugd. De spanningen thuis 

zijn erg opgelopen en moeder 
geeft aan dat het even niet meer 
gaat. Ze kan Sara niet de zorg 
of veiligheid bieden die ze nodig 
heeft. Helaas heeft ze niemand in 

“Hoi, ik ben Sara. Ik ben 6 jaar oud en woon samen met mijn moeder. 
Zij voedt mij in haar eentje op en dat is soms best moeilijk. Ik zoek dan 
ook een gezin waar ik een tijdje kan wonen. Kan dat misschien bij jou?”

haar eigen omgeving waar Sara 
kan wonen. Er is dus een tijdelijke 
plek in een pleeggezin nodig en 
dan vooral een plek waar ze gezien 
en gehoord wordt en volledige 
aandacht voor haar is. Ze heeft 
namelijk af en toe driftbuien als iets 
niet gaat zoals ze wil. Daarnaast 
houdt ze graag controle over wat 
er in haar omgeving gebeurt. 
 
Sara is een (fictief) voorbeeld 
van de vele kinderen waar wij op 
dit moment een pleeggezin voor 
zoeken. Benieuwd wat u kunt 
betekenen? Op maandagavond 27 
juni en 29 augustus om 20.00 uur 
organiseert Trias Jeugdhulp een 
online bijeenkomst over pleegzorg. 

Voor meer informatie en 
aanmelden, kijk op 
www.triasjeugdhulp.nl/
aanmelden-informatieavond/
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Samen de schouders eronder zetten 
De opvang van asielzoekers in De Spil in Nieuwleusen 

De asielzoekers zijn op dit moment 
bijna 2 weken in Nieuwleusen 
in De Spil. Hoe is de sfeer?
Het gaat erg goed en de sfeer is 
gemoedelijk. De mensen zijn erg tevreden 
over de locatie en de gastvrijheid waarmee 
ze worden ontvangen in Nieuwleusen. 
De gezinnen zitten allemaal per gezin 
in 1 woonunit en de individuele mensen 
delen kamers. Deze kunnen ze afsluiten. 
Dit geeft comfort en rust. Ook kunnen ze 
fijn samenkomen in de eet- of sportzaal. 
Hier wordt dan ook veel gebruik van 
gemaakt. Ze vinden Nieuwleusen een 
mooi en rustig dorp en de mensen 
vinden ze heel vriendelijk en gastvrij. 
Hoewel ze ook wel merken dat ze soms 
even ‘vreemd’ aangekeken worden. De 
inzet van de vele vrijwilligers vinden ze 
geweldig! Dit geeft ze het gevoel dat ze 
welkom zijn en er überhaupt mogen zijn.

Wil je ons meenemen in het dagritme?
Elke ochtend is rond 08.00 uur het 
ontbijt. Ze staan te trappelen om hierbij te 
helpen. Na het ontbijt starten we met een 
activiteitenprogramma: knutselen, taalles, 
voorlezen, kickboksen (gegeven door 
één van onze Oekraïense vluchtelingen) 
of andere sporten. Daarnaast zijn er veel 
vrijwilligers die het gesprek aangaan met 
de vluchtelingen. Rond 12.00 uur staat 
de lunch klaar. Ook hier helpen elke dag 
enthousiaste ‘bewoners’ de familie Huisman 
van de Lichtmis met uitladen, eten serveren 
en na afloop weer opruimen. Soms neemt 
Bertus Huisman wel eens een paar van 
de jongens mee naar de zaak, zodat ze 

De Spil in Nieuwleusen is voor een periode van vier weken deels omgebouwd 
tot tijdelijk verblijf voor asielzoekers. Maximaal 100 mensen verblijven hier tot 
uiterlijk 26 augustus. Een periode waarin zij wachten op vervolgstappen in de 
procedure bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). SAAM Welzijn 
coördineert in Nieuwleusen de vrijwillige inzet en activiteiten. Ze is eigenlijk 
‘de smeerolie in het proces’. Ariën Langejans, coördinator opvang vanuit 
SAAM Welzijn, geeft ons een inkijkje hoe het gaat in De Spil. “Nieuwleusen 
laat zich echt van haar beste kant zien bij het opvangen van deze mensen.”

even een uitje hebben, geweldig! Na de 
lunch volgt weer een activiteitenprogramma, 
waarna rond 17.30 uur het diner klaar staat. 
’s Avonds trekken mensen zich terug op hun 
kamer, spelen een spelletje in de eetzaal of 
maken nog een kleine avondwandeling.

Hoe gaat de samenwerking tussen 
de samenwerkende organisaties?
Ik merk dat er een mooi soort van pact is 
ontstaan tussen samenwerkende organisaties 
met hun eigen vrijwilligers; Kulturhus de 
Spil, de bibliotheek, de kerken en Helios 
sport en performance. Ondanks de sluiting 
in verband met vakantie heeft Kledingbank 
Nieuwleusen haar deuren eenmalig geopend, 
zodat de gezinnen zomerkleding konden 
uitzoeken. Ook ondersteunt kringloop Deuroe 
Veuroe in dingen die we nodig hebben. 
Ieder pakt zijn of haar taak goed op en  
werkt onderling goed samen. Nieuwleusen 
laat zich echt van haar beste kant zien 
bij het opvangen van deze mensen!

Veel inwoners uit de gemeente hebben 
zichzelf aangemeld als vrijwilliger. 
Kun je daar meer over vertellen?
Enorm veel mensen hebben aangegeven 
te willen helpen. Zij ondersteunen met 
alle liefde bij bijvoorbeeld het eten en bij 
activiteiten. Ieder met zijn of haar eigen 
kwaliteit. Van knutselen tot taalles of zelfs 
als gepensioneerde huisarts je dienst 
bewijzen. Daarnaast hebben we ontzettend 
veel aan de hulp van mensen met niet-
Nederlandse achtergrond. Bijvoorbeeld 
een Syrische vrouw die ons helpt met 
het vertalen. Maar ook een Syrische man 

met een opleiding tot sportdocent. Hij 
ondersteunt bij sportieve activiteiten. 

Welk initiatief uit de samenleving 
wil je aanhalen?
Ik denk zelf aan de inzameling van de 
koffers. De asielzoekers hebben hun kleding 
in een vuilniszak zitten, waardoor de kleine 
hoeveelheid kleding die ze hebben er ook 
nog eens gekreukeld uit ziet. Dus koffers zijn 
van harte welkom en meer is altijd goed!

Wat is jou tot nu toe het meest bijgebleven?
Waar ik gelijk aan denk zijn indringende 
persoonlijke verhalen die je te horen krijgt. 
Maar ook de gezinsherenigingen en de manier 
waarop de vluchtelingen een thuis maken 
van Kulturhus de Spil. Zo hebben ze zelf een 
schema gemaakt waarin iedereen een taak 
heeft om zelf de toiletten en doucheruimtes 
schoon te maken, tot volle tevredenheid 
van de professionele schoonmaakploeg. 
Wat mij verder heeft verbaasd is dat deze 
mensen toch weer vooruit durven en 
kunnen kijken en genieten van de kleine 
dingen. Ondanks de enorme onzekerheid 
in hun eigen land en de onmenselijke reis 
die sommigen hebben meegemaakt.

Tot slot: waar zou je zelf 
mee willen afsluiten?
Ik vind dat de hele opvang laat zien hoe 
Nieuwleusen met elkaar de schouders eronder 
zet om alle mensen, ongeacht achtergrond of 
afkomst, te verwelkomen. En iedereen die wat 
twijfelachtig staat tegenover de opvang zou ik 
willen vragen om eens langs te komen en te 
helpen als vrijwilliger. Ga in gesprek met een 
asielzoeker of vrijwilliger en wie weet kan ook 
jij je talent inzetten voor deze mensen! Het 
geeft zoveel voldoening, maar ook een goed 
beeld van hoe alles hier verloopt. En ik hoop 
dat we ons de volgende vraag blijven stellen: 
bij hoeveel ellende maakt jij de keuze om jouw 
land, familie, vrienden en werk te verlaten 
voor de onzekerheid van het onbekende? 
Dat zet je soms weer stil bij de realiteit.

Afgelopen donderdag was het wasdag  
bij de opvanglocatie.

Bovenstaande 3 foto’s geven een beeld van 
de inrichting in De Spil. De foto’s zijn genomen 
voorafgaand aan de komst van de asielzoekers.


