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Ankum, december 2022 
 
Aan onze leden, donateurs en huisgenoten, 
 
Nog een laatste nieuwsbrief voor dit jaar. Er zijn de afgelopen tijd een aantal 
ontwikkelingen gaande in Ankum. Graag brengen wij u op de hoogte met deze nieuwsbrief. 
We kunnen ook terugblikken op een geslaagde schiet- en sjoelavond in november. Er was 
een hoop gezelligheid. Leuk was dat er dit jaar ook een mooi aantal kinderen mee deden 
met verschillende spelletjes en ze kwamen natuurlijk ook om te kunnen racen! Erg leuk en 
zeker voor herhaling vatbaar volgend jaar. 
Omdat dit de laatste nieuwsbrief zal zijn van 2022 wensen we u alvast prettige feestdagen! 
 
Agenda 2022/2023 
 
datum  tijdstip  locatie  activiteit 
 

10 mrt  20.00uur  Roode Hert  Toneelavond (tzt volgt er meer informatie)    
                                                                                       

    

 
Verenigingsgebouw Ankum 
Op 25 oktober is er tijdens een bijeenkomst over het verenigingsgebouw Ankum een werkgroep 

gevormd die verder onderzoek gaat doen naar de mogelijkheden om het gebouw in stand te houden. 

De werkgroep heeft geïnventariseerd welke wensen er bij diverse belangstellenden zijn. Ze leggen deze 

wensen naast elkaar en gaan in gesprek om te kijken wat mogelijk is. Eind januari 2023 hopen ze een 

plan in te kunnen dienen bij de gemeente Dalfsen. De werkgroep is bereikbaar via het mailadres: 

verenigingsgebouwankum@gmail.com.  
 
 
Terugkoppeling vanuit de Gemeente n.a.v. jaarvergadering 
Na de jaarvergadering van afgelopen september hebben we van de gemeente Dalfsen een terugkoppeling 
gekregen met diverse punten: tips/complimenten/opmerkingen; vragen voor de gemeente; vragen voor 
Plaatselijk Belang Ankum. Wanneer we een verdere terugkoppeling ontvangen zullen we dit met u delen. 
Daarnaast houden we ook een vinger aan de pols bij de Gemeente Dalfsen voor de lopende onderwerpen. 
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Bewonersavonden Dalfserveld   (ingestuurd door dhr. Mosterman) 

Afgelopen najaar zijn er drie bewonersavonden geweest. 
Tijdens deze avonden is geïnventariseerd welke wensen, kansen maar ook belemmeringen en bezwaren er 
leven. Een aantal lokale specialisten waren bij deze avonden aanwezig en hebben de inventarisatie 
samengevat in ‘menukaarten’. Met deze menukaarten gaan de bewoners in 2023 aan de slag met een 
eigen energieplan. Iedere maand is op een vast moment een bijeenkomst. De agenda en 
gespreksonderwerpen worden samen met de bewoners bepaald en voorbereid. 
Het streven is dat eind 2023 een breed gedragen energieplan gereed is waarin op hoofdlijnen staat onder 
welke voorwaarden, op welke wijze en op welke locaties grootschalig duurzame energie opgewekt kan 
worden in het zoekgebied. Het energieplan vormt dan de basis voor de vervolgstappen zoals 
vergunningverlening, ontwikkeling en realisatie. 
Tussentijds worden inloopbijeenkomsten georganiseerd voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. 
Daarnaast kan iedereen de voortgang volgen via de nieuwsbrief. 
Neem contact op met Thijs Mosterman of Hennie Luten voor vragen en opmerkingen of om op de 
verzendlijst van de nieuwsbrief te komen (0614004039 of via duurzaamdalfsen@dalfsen.nl). 
Ook is veel informatie te vinden op www.dalfsen.nl/dalfserveld 

 
 
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. 
De tijd begint nu te dringen, het is al december! Daarom nogmaals de dringende oproep: Wie kan en wil 
ons bestuur komen versterken? We hebben al diverse mensen benaderd, maar helaas nog geen 
positieve reactie gekregen. Om Plaatselijk Belang Ankum in stand te houden is het echter wel van belang 
om enthousiaste bestuursleden te vinden om het bestuur weer compleet te maken! 
 
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 
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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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