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Ankum, oktober 2022 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
De vorige nieuwsbrief is uitgekomen in juni. Inmiddels zijn we heel wat gezellige 
evenementen verder. Zo kunnen we spreken van een geslaagde fietstocht in samenwerking 
met LTO, hebben we een fantastische jubileumdag gehad ter ere van ons 40-jarig bestaan 
en twee weken geleden een mooie jaarvergadering met inbreng van de Gemeente Dalfsen. 
We kijken tevreden terug en willen in deze nieuwsbrief graag vooruitblikken op wat komen 
gaat. 
 
Agenda 2022 
datum  tijdstip  locatie  activiteit 
13 okt.  20.00uur Roode Hert Zoekgebied Dalfserveld West – werkgroepbijeenkomst 2 voor  

bewoners en grondeigenaren (opgave noodzakelijk via 
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl) 

25 okt.  19.30uur  Roode Hert  Presentatie ideeën buurtgebouw Ankum 
25 okt.  20.00uur De Meele Bijeenkomst gebiedsvisie (zie ook 26 okt.; opgave noodzakelijk via 
                                                                                      info@bnbwest.nl) 

26 okt.  14.00 uur Rosengaerde Historische middag deel 2 (opgave noodzakelijk via 
plbelangankum@live.nl) 

26 okt.  19.30uur Van der Valk Bijeenkomst gebiedsvisie (zie ook 25okt.) 

3 nov.  20.00uur Roode Hert Zoekgebied Dalfserveld West – werkgroepbijeenkomst 3 voor  
bewoners en grondeigenaren (opgave noodzakelijk via 
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl) 

18 nov. …  …   Schiet- & Sjoelavond 2.0 
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Praat mee over de toekomst van het verenigingsgebouw Ankum 
Zo langzamerhand komt het einde van het jaar inzicht en moeten wij met elkaar concreet hebben 

welke kant we op willen slaan met het verenigingsgebouw. Samen met de werkgroep en 

belangstellenden hebben we de kansen uitgezocht en deze willen wij graag samen met u op 25 

oktober concreet maken. Welk plan gaan we indienen, wie biedt zich aan voor welk plan en werkgroep 

zodat we er samen iets moois van kunnen maken? We zien u graag op 25 oktober om 19.30 uur in Het 

Roode Hert. 
 
 
Historische middag deel 2 
Vanwege de enorme belangstelling voor de historische ochtend bij de viering van ons 40 jarig jubileum 
vinden wij het leuk om hier een vervolg aan te geven.  
Wij hebben een mooie diapresentatie samengesteld i.s.m. de Historische Kring over Ankum en Dalfsen. 
Deze laten wij graag zien in de Blauwe Bogen van woonzorgcentrum Rosengaerde.  
Aanmelden? Stuur een e-mail vóór 19 oktober a.s. met het aantal personen naar plbelangankum@live.nl 

 
 
Duurzame energie Dalfserveld West 

Met de bewoners en grondeigenaren van het zoekgebied Dalfserveld West is de Gemeente Dalfsen bezig 
met het opstellen van een gebiedsvisie. Alle informatie hierover kunt u vinden 
op https://www.dalfsen.nl/zoekgebied-grootschalige-opwek-duurzame-energie 
Er staan de komende tijd nog 2 bijeenkomsten gepland voor bewoners en grondeigenaren in het 
zoekgebied Dalfserveld West (zie agenda). 
Mocht u vragen hebben dan kunt u terecht bij Hennie Luten gebiedscoördinator 06-14004039 of bij onze 
klankbordengroep https://pbankum.nl/energietransitie.html 

 
 
Terugblik jaarvergadering 13 september  
Afgelopen 13 september was de algemene ledenvergadering. De avond had dit jaar een iets andere 
invulling zoals u heeft gemerkt en/of heeft kunnen lezen. Er ontstonden aan de verschillende tafelgroepen 
mooie en interessante gesprekken tussen bewoners en met de wethouder/burgemeester. Tijdens deze 
gesprekken zijn er op memo’s korte aantekeningen gemaakt. Deze zijn vervolgens door gebiedsverbinder 
Frans van Weeghel meegenomen en gerangschikt naar actie door Plaatselijk Belang Ankum, actie door 
Gemeente Dalfsen en tips om mee te nemen. Wanneer er informatie is om te delen vanuit de gemeente 
Dalfsen, dan brengen wij u op de hoogte. 
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Uitnodiging bijeenkomst gebiedsvisie 
25 oktober, 20.00 uur, Basisschool de Meele Nieuwleusen 
Of 26 oktober, 19:30 uur, Van der Valk, Zwolle 
 
Beste buurtgenoot, 
Wij wonen en werken in een gebied waar veel gebeurt, en de komende jaren nog veel meer staat te 
gebeuren. Denk aan de doorontwikkeling van Hessenpoort, de plannen voor nieuwe bedrijventerreinen, de 
komst van meer windmolens en opgaven voor de landbouw. Wat gaan al deze ontwikkelingen betekenen 
voor de kwaliteit van onze leefomgeving en voor de toekomstmogelijkheden van onze (agrarisch) 
ondernemers? 
Op initiatief van de Vrienden van Dalfsen hebben de belangenverenigingen in ons gebied zich verenigd en 
de provincie Overijssel gevraagd om de regie te nemen. En daar heeft de provincie gehoor aangegeven. 
Onder leiding van de provincie Overijssel zijn we enkele keren samengekomen met de gemeenten Dalfsen, 
Zwolle en Staphorst en het Waterschap Drents Overijsselse Delta. Daar is bedacht om gezamenlijk een 
toekomstvisie voor ons gebied (een gebiedsvisie) te gaan maken. 
We willen u graag vertellen wat de bedoeling van de gebiedsvisie is, en horen graag wat u er van vindt. 
Wat vindt u van de samenwerking tussen de belangenverenigingen en overheden? Wilt u graag betrokken 
worden en op welke wijze? En heeft u suggesties en ideeën? 
Hiervoor worden twee bijeenkomsten georganiseerd: op 25 oktober in de Basisschool de Meele en op 26 
oktober bij Van der Valk in Zwolle. 
Voor de bijeenkomst in de Meeleschool is in verband met de catering, aanmelden zeer gewenste (via 
info@bnbwest.nl). 
De bijeenkomst van 26 oktober bij Van der Valk wordt georganiseerd door de gemeente Zwolle. De 
gemeente informeert haar inwoners deze avond over haar plannen voor windenergie. Daarnaast krijgen 
wij de mogelijkheid om met u in gesprek te gaan over de Gebiedsvisie. Aanmelden voor deze avond is niet 
nodig. 
 
Hartelijke groet, 
Dirk Brugman en Gerard van Weerd, namens Vrienden van Dalfsen 
Fabiënne Elderkamp, namens Plaatselijk Belang Ankum 
Lambert Schuldink, namens Nieuwleusen Synergie 
Arjen Koster, namens Duurzaam Tolhuislanden 
Henk van der Horst, namens Streekvereniging De Marsen 
Brenda Vrieling en Christina Mulder, namens Belangenvereniging Nieuwleusen Buitengebied West 
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Bestuurstaak bij het gezelligste bestuur? Dan zoeken wij jou! 
Officieel hebben wij afgelopen jaarvergadering afscheid genomen van onze penningmeester Jan Paasman. 
We hebben helaas nog geen opvolger gevonden en daarom zijn we heel blij dat Jan het financiële jaar nog 
af wil maken zodat we nog even tijd hebben om een nieuwe penningmeester en/of bestuurslid te vinden. 
Daarom nogmaals de oproep: Wie kan en wil ons bestuur komen versterken?  
 
Voel jij je aangesproken? Laat het ons dan weten. Onze bestuursleden vertellen je graag meer over dat wat 
Plaatselijk Belang Ankum bezighoudt. Ook als je twijfelt of dit wat voor jou is, informeer gerust eens bij een 
van de bestuursleden.  
We zijn bereikbaar per mail: plbelangankum@live.nl  
Natuurlijk mag je onze bestuursleden ook aanspreken als je een van ons tegenkomt: 
Barry van Hessem, Jaap Tolhoek, Linda Holsappel, Fabiënne Elderkamp, Roelien Borger en Gerlinde 
Hartkamp 
 
 

Op de digitale tour 
Ontvangt u de nieuwsbrief nog op papier en wilt u deze graag digitaal ontvangen? Geef dan uw mailadres 
door aan plbelangankum@live.nl. 
 
 

Facebook 
Volg ons ook op Facebook en blijf op de hoogte van wat er speelt in Ankum en omstreken:  
https://www.facebook.com/plaatselijkbelangankum 
 

Heeft u vragen, opmerkingen, interessante ontwikkelingen in Ankum of iets anders wat u 
met ons wilt delen? Laat het ons weten! plbelangankum@live.nl 
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