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Ankum, maart 2021 
 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
Het voorjaar komt er aan! We zien de eerste bloembollen al opkomen. Wordt u hier net zo 
vrolijk van als ons? We hopen dat we veel vrolijkheid mogen zien de komende tijd. We 
zouden het leuk vinden als u uw mooiste foto van de opgekomen bloembollen met ons 
deelt. Dat kan door de foto te mailen naar: plbelangankum@live.nl (hierbij geeft u 
toestemming dat wij uw foto mogen publiceren). 
 
 
 
Jaarlijkse ledenvergadering 
Met de huidige coronamaatregelen hebben wij besloten om onze jaarlijkse ledenvergadering dit jaar online 
te laten plaatsvinden. Graag nodigen wij u hiervoor uit op dinsdagavond 20 april om 19.45uur. Verdere 
informatie over o.a. het aanmelden kunt u vinden in het groene boekje. 
 
 
AED 
Plaatselijk Belang Ankum heeft de afgelopen bestuursvergaderingen aandacht gehad voor de AED’s in 
Ankum. Zo hebben we er voor gezorgd dat er ook een AED beschikbaar is in het gebied rondom de 
Dedemsweg (locatie AED: Dedemsweg 14). We willen de familie Tammeling bedanken voor deze 
mogelijkheid. De AED met buitenkast is beschikbaar gesteld door ‘Hart voor Dalfsen’. Binnenkort zal de 
AED opgehangen worden en deze is dan 24/7 bereikbaar. 
De AED van LMB Prins aan de Hessenweg 59 is sinds een tijdje 24/7 bereikbaar. Dhr. Bijvang was bereid om 
de AED buiten te hangen en de Gemeente Dalfsen heeft de buitenkast gesponsord. Heel fijn dat we dit 
samen hebben kunnen regelen.  
Wij hebben gemerkt dat de AED’s die in Ankum aanwezig zijn niet allemaal geregistreerd staan op 
hartslagnu.nl. Dat is erg jammer, want in geval van nood wordt er dan nooit naar die AED’s verwezen. 
Heeft u dus een AED en is deze beschikbaar voor noodgevallen in de buurt? Registreer de AED dan op 
hartslagnu.nl.  
 
 
TONK 
Vanuit de gemeente wordt er aandacht gevraagd voor het volgende: 
Voor huishoudens die te maken hebben met een inkomensdaling vanwege de coronamaatregelen is de 
tijdelijke ondersteuning voor noodzakelijke kosten. Heb je vermoedens dat iemand kampt met deze 
situatie? Of heb je hier zelf mee te maken? Twijfel niet en kijk op www.dalfsen.nl/tonk of je hiervoor in 
aanmerking komt. Wil je meer informatie? Neem contact op met het Samen Doen-loket via 14 0529. 
 

mailto:plbelangankum@live.nl
mailto:plbelangankum@live.nl
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dalfsen.nl%2Ftonk%3Ffbclid%3DIwAR1xkP05F-s7_rvS_4Nznu_MambVWmTAYkomudoN3wjRF-f2cug45armJos&h=AT3orra6b-5rpdPxVKtFt6sMYdZ55KZZEgZ373lBn3lzKZAk68k0Xk2ZDQIo3xYdOFe17vle19UEEd6OHZG4FEGqkzLbXIk69AXoXrHTvfw7lVX8nCJtaXLGN2IlfBvXB0EG&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3mZtSL8ECGJrz0QqGFf8OboQHy5O21c4QsSfhfYKg0pbPGHUBkdsqisNBqNsWPAMgt-bixG42XXnEVM8WWDwd33WQ13N14rRwJ18WZjHrCI2bpl90viwtGSYP9IEI8CgtJH6uYNMweBS5jsZRQY7VMusHMzFepcCn5i8NZkSWBrs4


 

Secretariaat P.B. Ankum e.o. 

Gerlinde Hartkamp-Massier ,Hessenweg 1, 7722 PH Dalfsen  

tel.nr.: 0529-427290 

e-mail: plbelangankum@live.nl 

website: www.pbankum.nl 

 
 
 
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een onderwerp wat op dit moment veel ter sprake komt. Ons bestuur heeft zich hier 
afgelopen jaar ook mee bezig gehouden. Er zijn verschillende bijeenkomsten gevolgd om zo goed mogelijk 
op de hoogte te zijn van wat er zich afspeelt in ons gebied. Dit zullen wij blijven doen de komende tijd. 
Hieronder vindt u een ingezonden stuk van dhr. Mosterman van de Gemeente Dalfsen. Mocht u vragen 
hebben of meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de Gemeente Dalfsen. 

*** 
Klimaatverandering is dagelijks is het nieuws. Iedereen moet zijn of haar steentje aan bijdragen om de 
gevolgen te verminderen. Bijvoorbeeld door energiebesparing of door het opwekken van duurzame energie. 
De gemeente Dalfsen werkt aan diverse plannen om energieneutraal te worden. Ons doel is om onze eigen 
energievraag ook lokaal duurzaam op te wekken. Onze energievraag is zo groot dat we helaas niet 
voldoende geschikte daken beschikbaar hebben voor zonnepanelen. Daarom kijken we ook naar 
mogelijkheden voor zonneparken en windmolens. Die zoektocht willen we samen met de inwoners doen. 
We letten daarbij goed op ons landschap en de omgeving. En willen we naast de lasten ook de lusten 
hebben. De netbeheerders geven het advies om energieprojecten bij elkaar en bij de bestaande 
hoogspanningsstations te plannen. 
Wij vragen inwoners om mee te denken en mee te doen. Bijvoorbeeld via de plaatselijke belangen en 
energiecoöperaties. Maar individueel mag een inwoner ook contact opnemen met de gemeente. 
En ga vooral zelf aan de slag met isolatie van de woning en zonnepanelen op je dak. 

*** 
 
 
Activiteiten 
Door de coronamaatregelen kunnen de activiteiten die Plaatselijk Belang Ankum jaarlijks organiseert niet 
door gaan. Mochten er weer activiteiten kunnen plaatsvinden, dan informeren wij u hierover.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:plbelangankum@live.nl

