
APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis en Servicepunt 
Nieuwleusen gesloten
Het gemeentehuis en het servicepunt in Nieuwleusen 
zijn vanwege de feestdagen gesloten op:

• Vrijdag 15 april 2022  Goede vrijdag 
• Maandag 18 april 2022  2e Paasdag
• Woensdag 27 april 2022  Koningsdag

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 
geopend op afspraak. 

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. 1 april 2022:
- Esakkers 5, 

het realiseren van een dakopbouw.
- De Weide Mars 1,

het bouwen van een woning. 
- Heinoseweg 27,

het bouwen van een recreatiewoning.
- Koelmansstraat 85, 

het splitsen van de bestaande 
woning in twee wooneenheden.

Ontvangen, d.d. 4 april 2022:
- Dwarsweg 11, 

het plaatsen van 18 zonnepanelen 
in de tuin naast de woning.

- Peezeweg 9,
het realiseren van een voedselbos.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 1 april 2022:
- Ambachtsweg 2-4,

een wijziging op een verleende 
omgevingsvergunning.

Ontvangen, d.d. 4 april 2022:
- Blikman Kikkertweg 12A, 

het bouwen van een bijgebouw.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 april 2022:
- Merellaan 29, 

het wijzigen van de entree.
- Oosterveen 43A,

het uitbreiden van de woning.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd: 
DALFSEN
Verzonden d.d. 4 april 2022:
- Vossersteeg 91,

het bouwen van een schuurwoning.
- Noordeinde 8,

het omzetten van een bedrijfswoning 
naar een plattelandswoning.

Verzonden d.d. 06 april 2022;
- Eshofweg 1, het bouwen van 

een werktuigenberging.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 5 april 2022:
- Klipperstraat 38,

het verplaatsen van de huidige 
schutting naar de erfgrens.

NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 7 april 2022
- Snoekbaars 5,

het plaatsen van een carport 
en dakopbouw.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 1 april 2022:
- Zuidelijke Vechtdijk 5, 

het bouwen van een schuur.
- Rynoldingstraat 2, 

het realiseren van een 
nokverlegging en een dakkapel.

Verzonden d.d. 6 april 2022
- Dedemsweg 11, 

het vergroten/herbouwen 
van een schuur.

LEMELERVELD
Verzonden d.d. 1 april 2022:
- Schaapmanstraat 18, 

het realiseren van een dakserre.
Verzonden d.d. 7 april 2022:
- Haarweg 37, het bouwen van een 

bedrijfswoning en werkplaats.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere procedure 
hebben, 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.

Voor informatie, vragen of voor het 
maken van een afspraak voor het 
inzien van een aanvraag/melding/
omgevingsvergunning kunt u 
contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening, door te mailen 
naar gemeente@dalfsen.nl. 
Voorlopig is het maken van een 
afspraak via https://afspraken.dalfsen.nl 
nog niet mogelijk.

Onderstaande meldingen van een 
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 maart 2022:
• Historische Kring Dalfsen, 

het organiseren van Open 
Monumentendag met een 
tentoonstelling, kasteel Rechteren 
op 10 september 2022.

Ontvangen, d.d. 31 maart 2022:
• Trefkoele+, het organiseren van 

Neocat kattenshow op 22 mei 
2022, Ruigedoornstraat 108.

• Buurt Snellenerf, het houden van 
een buurtbarbecue op 14 mei 2022.

Ontvangen, d.d. 5 april 2022:
• Bibliotheek Dalfsen, 

het plaatsen van een voorleestent 
om kinderen voor te lezen op 
2 mei 2022 in de speeltuin bij 
Vilsterkamp/Mussenkamp.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
• Kindcentrum Heidepark,

het organiseren van 
koningsspelen op 22 april 2022 
op het plein voor en in Ds. A.J.W. 
Vogelaarstraat in Lemelerveld.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 5 april 2022:
• Bibliotheek Dalfsen,

het plaatsen van een voorleestent 
om kinderen voor te lezen op 
3 mei 2022 in de speeltuin bij 
de rotonde Bosmansweg.

Onderstaande meldingen 
van ontheffi ng van de 
schenktijd zijn ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 29 maart 2022:
• USV, in verband met de 

paasbingo op 16 april 2022.
Ontvangen, d.d. 4 april 2022:
• MC Nieuwleusen, 

ontheffi ng schenktijd op:
11 juni 2022 in verband met 
jaarlijkse feestavond; 
9 juli 2022 in verband 
met barbecuerit.

HOONHORST
Ontvangen, d.d. 1 april 2022:
• Stichting De Potstal,

in verband met vrijwilligersavond 
op 16 april 2022 (i.p.v. 23 april).

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
zijn ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 1 april 2022:
• Volleybalvereniging De Bevers,

het organiseren van Ten Broeke 
Open Volleybaltoernooi 
Lemelerveld van 20 tot 
en met 24 juni 2022 op 
het evenemententerrein 
aan de Vilstersedijk.

Onderstaande aanvragen om 
een standplaatsvergunning 
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
• Woonstichting Vechthorst, 

verzoek om standplaats-
vergunning op:
- woensdag 20 april 2022 

in Lemelerveld;
- zaterdag 23 april 2022 op 

weekmarkt in Nieuwleusen;
- donderdag 12 mei 2022 op 

weekmarkt in Dalfsen.
Ontvangen, d.d. 31 maart 2022:
• Vishandel Deen,

verzoek om verlenging 
standplaatsvergunning:
- woensdag van 09.00 uur tot 18.00 

uur op het kerkplein in Hoonhorst;
- dinsdag en zaterdag van 

09.00 uur tot 18.00 uur op het 
Kroonplein in Lemelerveld;

- donderdag van 09.00 uur tot 
18.00 uur op de parkeerplaats 
PLUS Luuk Tijs in Nieuwleusen.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 maart 2022:
• Univé Stad en Land, 

verzoek standplaatsvergunning op 
de parkeerplaats op dinsdag van  
12.00 uur – 17.00 uur bij zwembad 
De Meule, Burg.Backxlaan 115.

Onderstaande aanvraag 
om een collectevergunning 
is ontvangen:
• Stichting Oekraïne 

Nieuwleusen C.A.,
aanvraag collectevergunning 
Stichting Oekraïne van 16 tot 
en met 23 oktober 2023.

Onderstaande vergunningen 
voor een standplaats 
zijn verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 7 april 2022:
• Rijwel Tweewielers, 

verkoop en reparatie van 
tweedehandsfi etsen, 
fi etsonderdelen en -accessoires 
bij zwembad De Meule op 
maandag tot 1 januari 2023. 

• Univé Stad en Land,
voorlichting, advies en risico 
inventarisaties bij zwembad 
De Meule op dinsdagmiddag 
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.
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid



Maak het oplichters niet te makkelijk

Babbeltruc
De babbeltruc is een vorm van 
oplichting die in vele vormen 
voorkomt. De meest bekende is 
dat een oplichter bij u aanbelt 
en met een smoes probeert 
binnen te komen. Maar ook via 
de telefoon kunnen oplichters 
u benaderen. De beller doet 
zich voor als uw bank of een 
andere belangrijke organisatie. 
Zij proberen u te overtuigen 
om direct geld over te maken 
of ze proberen belangrijke 
informatie bij u los te krijgen 
zoals uw inloggegevens, 
pincodes of beveiligingscodes. 
Soms wordt zelfs gevraagd 
om direct toegang te geven 
tot uw computer. Let op: 
Banken en andere organisaties 
zullen NOOIT om dit soort 
informatie van u vragen. 

Oplichters kunnen u bellen 
vanaf het echte telefoonnummer 
van uw eigen bank. Het lijkt 
dan alsof u wordt gebeld 
door uw bank. Dit heet ook 
bankhelpdeskoplichting of 
nummerspoofi ng. Letterlijk 
vertaald betekent 'spoofi ng' 
nabootsen of namaken. 
Wanneer u zelf naar uw bank 
belt, met het offi ciële openbare 
telefoonnummer van uw bank, 

dan krijgt u gelukkig altijd uw 
echte bank aan de telefoon. 
Spoofi ng werkt dus alleen 
wanneer criminelen u bellen, 
zogenaamd als uw bank, maar 
niet omgekeerd als u zelf 
naar uw bank (terug)belt.

Wat kunt u zelf doen?
- Vertrouwt u het niet helemaal? 

Verbreek de verbinding en 
zoek zelf het telefoonnummer 
van de organisatie op.

- Bel vervolgens de organisatie 
om te controleren of het 
verzoek dat ze u deden klopt.

- Banken en andere organisaties 
zullen NOOIT om persoonlijke 
inloggegevens vragen. 

- Banken vragen nooit om 
geld over te maken naar 
een andere rekening.

Hulpvraagfraude
Via bijvoorbeeld WhatsApp 
communiceren we tegenwoordig 
veel met elkaar. Maar oplichters 
maken hier ook gebruik van. 
Ze proberen geld van u af te 
troggelen door zich voor te 
doen als een bekende van u. 
Bij hulpvraagfraude ontvangt u 
een bericht van een oplichter 
die zich voordoet als een 
bekende. Bijvoorbeeld als uw 
(klein)zoon. Vaak begint het met 

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen elke keer weer nieuwe manieren om mensen op 
te lichten. Deze week is het de ‘Week Digitaal Veilig IJsselland’. Een week die in het teken staat 
van bewustwording en weerbaarheid met betrekking tot digitale criminaliteit. Daarom organiseert 
de politie donderdagmiddag 14 april het Mobile Media Lab op het Kroonplein in Lemelerveld. Hier 
krijgt u tips voor het voorkomen van digitale criminaliteit, kunt u fi lmpjes kijken over cybercrime 
en kunt u een quiz doen. U bent hier van harte welkom tussen 13.30 en 16.30 uur!

een berichtje dat de bekende 
een nieuw telefoonnummer 
heeft. Daarna volgt al snel 
het bericht dat diegene in de 
problemen zit met de vraag aan 
u om te helpen door middel 
van een betaalverzoek. 

Wat kunt u zelf doen?
Wees altijd alert als u om 
geld wordt gevraagd. Ook 
als u een bericht krijgt 
van een telefoonnummer 
dat bij u bekend is. 

Bel altijd eerst de persoon 
zelf op het voor u bekende 
nummer. En zorg dat u een 
normaal gesprek met hem of 
haar kan voeren. Neem er geen 
genoegen mee als de persoon 
zegt u niet te kunnen horen of 
dat hij/zij niet op kan nemen. 
Niet gebeld = geen geld. 

Eenvoudig voorkomen
Door een paar simpele acties 
kunt u veel ellende voorkomen. 
Hoe herkent u bijvoorbeeld een 
phishing mail? Hoe voorkomt 
u dat u slachtoffer wordt? 
En kunt u als ondernemers 
zich beschermen tegen 
online criminelen? Kijk op 
www.veiliginternettten.nl 
voor meer informatie en tips. 

KERNPUNTEN
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Een nieuw begin
Zondagavond was ik bij de voorstelling Passion Dalfsen, een 
lokale variant van The Passion die al jaren op de televisie komt. 
De grote kerk in Dalfsen was vol met mensen van verschillende 
komaf. Een genot om te kijken naar het talent, jong en wat ouder, 
die ieder op zijn eigen wijze bijdroeg aan een mooi optreden. Ook 
fi jn om weer bij elkaar te kunnen komen en samen te genieten 
van muziek. Samen beleven. Hetzelfde geldt voor samen in 
het voetbalstadion genieten van de sfeer, dat is toch wezenlijk 
anders dan achter de televisie of het computerscherm. 

Zo ook de gemeenteraad. De afgelopen periode is er veel 
vergaderd vanachter het scherm. Gelukkig vergadert de raad 
weer live. Het weer samen kunnen vergaderen, elkaar in 
de ogen kijken is toch wezenlijk anders. Ook hier geldt dat 
de beleving groter is en ik denk daarmee ook de kwaliteit. 
Ik vind het in ieder geval een hele verademing. Sinds 
eind maart is de nieuwe raad beëdigd. Ook is de eerste 
commissievergadering weer een feit. We zijn weer begonnen.

De natuur ontluikt ook weer. Per dag is de wereld om ons heen 
weer een beetje groener. Het nodigt ons uit, om er weer op uit 
te gaan. Om de natuur in te trekken op de fi ets of om lekker te 
wandelen. De eerste wandeltochten worden weer georganiseerd. 
Of samen op het terras, genieten van de omgeving en van elkaar. 

Voor mij markeert deze periode in het jaar een moment van opnieuw 
beginnen. Van een frisse start. In de natuur, voor ons zelf en voor 
de samenleving. Kijkend naar de periode 
achter ons, dan zal ik daar dit jaar intens 
van genieten. Ik zal hier mijn steentje 
aan bijdragen, op welke wijze dan ook. Ik 
hoop van harte dat dit ook voor u geldt.

Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

Gewijzigde afvalinzameling met 
tweede paasdag en Koningsdag

• De afvalinzameling van maandag 18 april 
vindt plaats op zaterdag 16 april. 
Let op, dit is de zaterdag vóór
de tweede paasdag.

• De afvalinzameling van woensdag 27 april 
vindt plaats op zaterdag 30 april.

Het kan voorkomen dat op een ander 
tijdstip wordt ingezameld dan u gewend 
bent. Wij vragen u daarom de container 
op de dag van inzameling vóór 7.00 uur 
aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
• Het milieubrengstation aan 

de Rijnlandstraat 2 in Zwolle 
is op maandag 18 april en 
woensdag 27 april gesloten.

• Het ROVA-Klantcontactcentrum 
is ook gesloten op maandag 
18 april en woensdag 27 april. 

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?
Via onze ROVA-app kunt u altijd de 
juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs 
de gewijzigde inzameldagen rond de 
feestdagen. Het mooie van de ROVA-app 
is dat u een melding kunt instellen, zodat 
u vooraf een herinnering krijgt wanneer wij 
langskomen om uw afval op te halen. De 
actuele inzameldagen vindt u daarnaast 
ook nog op www.rova.nl/inzamelkalender. 
De ROVA-app is te downloaden in de 
Apple Appstore of de Google Play Store.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met het 
ROVA-Klantcontactcentrum, 
telefoon (038) 427 37 77 of 
www.rova.nl/contact. 
Het ROVA-Klantcontactcentrum is 
bereikbaar op werkdagen bereikbaar 
van 08.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

Op tweede paasdag (maandag 18 april) en Koningsdag (woensdag 27 april) 
worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Dalfsen. 
De containers worden op een andere dag geleegd.

Themaweek Veilig IJsselland

Tijdens de Themaweek Veilig IJsselland van 11 t/m 16 april 
organiseren gemeenten diverse activiteiten rondom digitale veiligheid.

Praat en denk met ons mee in het Mobile Media Lab van de politie, 
om je digitale weerbaarheid te vergroten en voor concrete tips om 

digitale onveiligheid tegen te gaan. Je ziet ons op onderstaande locaties.

Maandag 11 april 

Dinsdag 12 april

Woensdag 13 april

Donderdag 14 april

Raalte
Parkeerplaats tegenover Markstraat 10b
Heino

Hardenberg
Markt
Hardenberg

Kampen
Sporthal de Reeve
Horstsingel 1

Steenwijkerland
MFC De Burght
Godfried van Rhenenlaan 2, Vollenhove

Deventer
De Brink
Deventer

Zwartewaterland
Havenplein
Genemuiden

Staphorst
Marktplein
Staphorst

Dalfsen
Kroonplein
Lemelerveld

Hoe staat het met jouw
Digitale Veiligheid?

Agenda
Mobile Lab

Middag
13:30 – 16:30

Raalte

Ochtend
09:00 – 12:00

Deze gemeenten doen ook mee 
aan de themaweek: Zwolle                           Olst-Wijhe                     Ommen

Klik en houd 
onze social media 

in de gaten



De openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen 
openen hun poorten op zaterdag 30 april 2022

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN SEIZOEN 2022    ›    ZWEMBAD GERNER / DE MEULE

Namen voor wie abonnementen
wordt aangevraagd:

Geboortedatum: Prijs
abonnement:

Les voor diploma A, B, C of
behendigheid 1, 2, 3:

1 €

2 €

3 €

4 €

5 €

ABONNEMENTEN LESSEN

Totaal abonnementen €

Totaal leskaarten .................. x € 60,90 €

Totaal abonnementen en leskaarten €

Naam: ________________________   M / V
Adres: _____________________________
           _____________________________
Postcode: __________________________
Woonplaats: ________________________
Telefoon nr: ________________________

Voor welk zwembad:
Gerner (Dalfsen) / De Meule (Nieuwleusen)

ZWEMBAD GERNER en DE MEULE 
open op 30 april vanaf 13.00 uur.
Op zaterdag 30 april gaan de deuren van de gemeentelijke 
zwembaden weer open voor een nieuw zwemseizoen. 
Evenals in 2021 is het mogelijk om met een abonnement 
in zowel het openluchtbad van Dalfsen als in het 
openluchtbad van Nieuwleusen te zwemmen. 

Voorverkoop abonnementen en 
inschrijvingen zwemlessen:
In Dalfsen: 
Van maandag 11 april t/m vrijdag 22 april 
2022 in zwembad Gerner.
Openingstijden: Maandag tot en met 
vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur. 
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 
18 april (tweede paasdag) gesloten. 

In Nieuwleusen:
Op maandag 11 april t/m vrijdag 22 april 
2022 in zwembad De Meule.
Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag 
en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Vrijdag 15 april (Goede Vrijdag) en maandag 
18 april (tweede paasdag) gesloten.

Benodigd:
›  Pasfoto’(s). Vergeet niet achter op de pasfoto 

de naam en geboortedatum te zetten!
›  Een volledig ingevuld bestelformulier
›  Geld of pinpas

Digitale aanvraag abonnementen:
U kunt ook uw zwemabonnement(en) digitaal aanvragen. 
Dat kan van maandag 11 tot en met zondag 24 april 
2022 op www.dalfsen.nl/zwembad. U kunt hier online 
afrekenen. U kunt niet digitaal inschrijven voor de 
zwemlessen. Het ingevulde digitale bestelformulier voor 
abonnementen hoeft u niet in te leveren en liggen vanaf 
30 april klaar bij het de door u aangegeven zwembad.    

      

Openingstijden 2022
De zwembaden zijn dit jaar geopend van 30 april tot en 
met 4 september, op de hieronder vermelde tijdstippen.

Openingstijden zwembad Gerner
Maandag 07.00 – 17.30 uur
Dinsdag 07.00 – 19.45 uur
Woensdag 07.00 – 19.45 uur
Donderdag 07.00 – 19.45 uur
Vrijdag 07.00 – 19.45 uur
Zaterdag 10.00 – 16.45 uur
Zondag 13.00 – 16.45 uur

Openingstijden zwembad De Meule
Maandag 07.00 – 19.45 uur
Dinsdag 07.00 – 17.30 uur
Woensdag 07.00 – 19.45 uur
Donderdag 07.00 – 19.45 uur
Vrijdag 07.00 – 19.45 uur
Zaterdag 09.00 – 16.45 uur
Zondag 13.00 – 16.45 uur

Openingstijden feestdagen beide zwembaden:
Bevrijdingsdag 5 mei 2022 13.00 – 16.45 uur
Hemelvaartsdag 26 mei 2022 13.00 – 16.45 uur 
Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 13.00 – 16.45 uur

Tarieven 2022
Dagkaarten:
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+ € 3,25
Volwassenen € 4,45
Kinderen t/m 3 jaar gratis

Twaalf badenkaart 
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+ € 30,55
Volwassenen € 43,95

Bovengenoemde kaarten zijn vanaf 30 april af te halen 
bij de kassa van het zwembad.

Abonnementen 2022
Tarieven Voorverkoop: Kassaverkoop:
      Vanaf 30 april
Gezinsabonnement € 137,50 € 160,40 
Kinderen t/m 17 jaar / 65+ € 39,35   € 50,70 
Volwassenen € 58,70  € 70,20 
Eén oudergezin abonnement € 78,85  € 101,50

*  Een gezinsabonnement is bedoeld voor ouders 
met kinderen tot en met 17 jaar.

*  Abonnement eenoudergezin, blijkt ook uit het BRP 
(Basisregistratie personen).

Leskaarten 2022
›   Diploma’s A, B, C  € 60,90 per diploma (2x per week) 
› Behendigheid 1, 2, 3 € 60,90 per diploma (2x per week) 

Zwemlessen
Let op! Voor alle zwemlesgroepen geldt VOL = VOL
Inschrijvingen zwemlessen 2022 tijdens balie
voorverkoop bij het zwembad (11 t/m 22 april) 
en vanaf zaterdag 30 april om 13.00 uur.
(NIET VIA VOORVERKOOP ABONNEMENT DIGITAAL).

Zwemlessen worden alleen gegeven aan abonnement-
houders. De lessen starten in de week van 9 mei 2022. 
Zwemlessen voor diploma A gelden voor kinderen 
die in 2022 minimaal vijf jaar zijn of worden. 

› DIPLOMA A
Voor kinderen die in 2022 vijf jaar zijn of worden.
Lestijden Dalfsen (2x per week 30 minuten)
Maandag 17.30 en zaterdag 08.00 uur 
Maandag 18.00 en zaterdag 08.30 uur
Maandag 18.30 en zaterdag 09.00 uur  

Lestijden Nieuwleusen (2x per week 30 minuten)
Dinsdag 17.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Dinsdag 18.00 uur en zaterdag 09.30 uur

› DIPLOMA B 
Dalfsen: Maandag 18.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Nieuwleusen: Dinsdag 18.30 uur en zaterdag 10.00 uur

› DIPLOMA C 
Dalfsen: Maandag 19.00 uur en zaterdag 09.30 uur
Nieuwleusen: Dinsdag 19.00 uur en zaterdag 10.30 uur

› BEHENDIGHEID 1, 2 en 3 
Dalfsen: Maandag 19.30 uur en zaterdag 10.00 uur 
(bij voldoende deelname)
Nieuwleusen: Dinsdag 19.30 uur en zaterdag 11.00 uur

Blijf op de hoogte
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en 
belangrijke informatie over uw favoriete zwembad in Dalfsen 
of Nieuwleusen volg deze dan op Facebook. 

  @gernerdalfsenzwembad   @demeulenieuwleusen

Mogelijke vergoeding
Voor het bezoek aan de zwembaden is in sommige gevallen 
een vergoeding mogelijk. Hieronder treft u deze mogelijkheden 
aan, u vindt deze ook op www.dalfsen.nl/zwembad. 

Kindregeling
Bent u inwoner van de gemeente Dalfsen, heeft u kinderen 
in de leeftijd van 0 tot 18 jaar en heeft u een laag inkomen 
en vermogen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor 
de kindregeling. De kindregeling maakt het mogelijk dat 
kinderen mee kunnen doen aan activiteiten op cultureel, 
maatschappelijk, sportief en recreatief gebied.

Jeugdfonds Sport Overijssel
Zijn de kosten voor zwemles diploma A een probleem? Misschien 
is dan een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport Overijssel mogelijk.

De gemeente Dalfsen is aangesloten bij het Jeugdfonds Sport 
Overijssel. Dit is een particuliere organisatie met als doel dat 
alle kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar) lid moeten kunnen 
worden van een sportvereniging. Ook kinderen en jongeren 
waarvan ouders/verzorgers dit niet kunnen betalen. Het fonds 
betaalt de contributie en eventuele sportattributen voor deze 
kinderen tot een maximum van € 225 per kind per jaar. Ook 
kan dit bedrag gebruikt worden voor zwemles diploma A.

Inleveren bestelformulier
Het ingevulde bestelformulier voor abonnementen en opgave zwemlessen levert u bij aanmelding 
in. Neem voor ieder abonnement of leskaart een pasfoto mee. Betalen: contant of met de pinpas.
Het bestelformulier kunt u ook downloaden op www.dalfsen.nl/zwembad en vervolgens inleveren.
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De openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen 
openen hun poorten op zaterdag 30 april 2022
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Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
reguliere voorbereidingsprocedure 
Ruitenveen 26A (Z2022-00002847)

Burgemeester en wethouders van 
Dalfsen hebben maatwerkvoorschriften 
in het kader van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer 
(Activiteitenbesluit) opgelegd 
voor het bedrijf op het perceel:

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 5 april 2022:
- Ruitenveen 26A, 

de maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het plaatsen 
van een windturbine met een 
as-hoogte van 25 meter.

Het besluit ligt ter inzage in 
het gemeentehuis Dalfsen. 
Wanneer u de documenten in het 
gemeentehuis wilt inzien, vragen 
wij u een afspraak te maken via 
het telefoonnummer 140529. 
Desgewenst kun u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt 
u opvragen bij omgevingsdienst@
odijsselland.nl onder vermelding 
van Z2022-00002847.

Tegen dit besluit kunnen belang-
hebbenden 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. 

WET MILIEUBEHEER 
Maatwerkvoorschriften reguliere procedure

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. 

Telefoon in verkeer 
is levensgevaarlijk


