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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 april 2022:
- De Stouwe 15, het kappen
van 3 eikenbomen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 april 2022:
- Berkendijk 28, het verbouwen van
twee geschakelde boerderijen naar
een moderne woonboerderij.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 11 april 2022:
- Oosteinde 69, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Hulsterpad 17, het vervangen
van een raam aan de zijgevel
en het geven van een andere
kleur van de gehele zijgevel.

• 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.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 april 2022:
- Burg. Hoekstrastraat 14,
het bouwen van een kap op de garage.
- Evenboersweg 24, het bouwen
van een bedrijfspand.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 april 2022:

- Markeweg 7, het uitbreiden
van de woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 april 2022:
- Snoekbaars 5, het plaatsen
van een carport en dakopbouw.
Verzonden, d.d. 12 april 2022:
- Meeleweg 14, het uitbreiden van
een bedrijfshal en plaatsen garage.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 12 april 2022:
- Kanaaldijk-noord 14, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen 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.

MELDING WET MILIEUBEHEER

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

van 25 meter (Z2022-00001089).

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:

Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.

DALFSEN
• Marsweg 4, het plaatsen van een
windturbine met een as-hoogte

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

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 april 2022:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van Koningsspelen
op 22 april 2022 op het schoolplein
en in Ds. A.J.W. Vogelaarstraat.
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 april 2022:
• Buurtvereniging Teunisbloem,
het organiseren van een
Buurtfeest op 18 juni 2022 in
de speeltuin van de Teunisbloem.
Ontvangen, d.d. 7 april 2022:
• Stichting Vilsteren Bruist,
het organiseren van Vilsteren Bruist
Landgoedwandeltocht op 2 juli 2022.
Ontvangen, d.d. 8 april 2022:
• Wandelvereniging Green Shoes,
het organiseren van een
lange afstand wandeltocht
De Groene Looper op 6 juni 2022.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 april 2022:
• Saam Welzijn Lemelerveld,
het organiseren van Timmerweek
Lemelerveld van 18 juli 2022 t/m
22 juli 2022, Verbindingsweg 1D.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 11 april 2022
• Oranjevereniging Dalfsen,
het organiseren van activiteiten
rondom Koningsdag van 21 april t/m
27 april 2022, evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1 Dalfsen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 11 april 2022:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van Koningsspelen
op 22 april 2022 op het schoolplein
en in Ds. A.J.W. Vogelaarstraat.

Onderstaande aanvragen om
een standplaatsvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN:
Ontvangen, d.d. 6 april 2022:
• Tammo Brood, op de hoek
van Pleijendal/Wilhelminastraat.
Ontvangen, d.d. 11 april 2022:
• Leen’s Lovelies, op de
weekmarkt Kerkplein.
Onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
Verzonden, d.d. 11 april 2022
• Woonstichting Vechthorst,
- woensdag 20 april 2022
in Lemelerveld;
- zaterdag 23 april 2022 op
weekmarkt in Nieuwleusen;
- donderdag 12 mei 2022
op weekmarkt in Dalfsen.
Verkeersmaatregelen
• In verband met de Koningsspelen
van Kindcentrum Heidepark is
de Ds. A.J.W. Vogelaarstraat
op 22 april 2022 tussen 8:30
en 12:00 uur afgesloten voor
het doorgaande verkeer.
• In verband met de optocht op
27 april 2022 zijn de volgende
straten tussen 11.00 uur en
17.00 uur afgesloten voor
het doorgaande verkeer:
Raadhuisstraat, Bruinleeuwstraat,
Irenestraat, Baarsmastraat,
Molenstraat, een gedeelte van de
Beatrixstraat (Hoek Irenestraat/
Beatrixstraat), een gedeelte van
de Prins Bernhardstraat (Hoek
Irenestraat/Bruinleeuwstraat).
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.

WWW.DALFSEN.NL
VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
voor de aanleg van een koeoversteekplaats ter hoogte van de
Venneweg 3 Dalfsen de volgende
verkeersmaatregelen te nemen:
1. Door het plaatsen van
verkeersborden A1(30) en
verkeersborden A2(30) op
het wegvak ter hoogte van
het perceel Venneweg 3,
een maximumsnelheid van
30 km/u in te stellen;
2. Het gedeelte van de Venneweg
waar de oversteekplaats voor
koeien wordt gerealiseerd, aan
te wijzen als weggedeelte waar
het verbod om rij- en trekdieren

en vee zonder toezicht op de
weg los te laten lopen, zoals
bedoeld in artikel 51 lid 1 van
het RVV 1990, niet geldt.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
woensdag 20 april 2022 voor een
periode van zes weken ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis
te Dalfsen. Verkeersbesluiten
worden ook bekendgemaakt via
het Gemeenteblad. U kunt de
verkeersbesluiten inzien via: https://
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te
worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KERNpunten.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.
Dit doet u door een bezwaarschrift
in te dienen binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van
dit besluit. In het bezwaarschrift
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij
u om een vermelding van het
zaaknummer van het besluit
waar u bezwaar tegen heeft

mee te sturen en aan te geven
op welk telefoonnummer of
e-mailadres u te bereiken
bent. Het bezwaarschrift moet
u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA
Dalfsen. Het besluit blijft gelden
in de tijd dat uw bezwaarschrift
in behandeling is. Als u dit niet
wilt, vanwege spoedeisend
belang of omdat het besluit
onherstelbare gevolgen heeft voor
u, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle (Postbus
10067,8000 GB Zwolle).
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Gemeente Dalfsen herdenkt de slachtoffers van
de 2e Wereldoorlog in Nieuwleusen en Dalfsen
De gemeente Dalfsen herdenkt op 4 mei a.s. in Nieuwleusen en Dalfsen de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog
en de slachtoffers die daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties. De herdenkingen
beginnen om 20.00 uur in Nieuwleusen bij het monument bij de Grote Kerk én om 20.00 uur op de begraafplaats
aan de Ruitenborghstraat in Dalfsen. Voorafgaand zijn in Dalfsen en Nieuwleusen herdenkingsbijeenkomsten.
In Dalfsen begint de bijeenkomst om 19.00 uur in de Grote Kerk. In Nieuwleusen
begint de bijeenkomst om 19.15 uur ook in de Grote Kerk.
In Nieuwleusen wordt medewerking
verleend door de scholen
(kranslegging en declamatie),
Veteranencontact Dalfsen,
Zanggroep Out of the Blue

o.l.v. Marion Mulders, Scouting
Nieuwleusen, Muziekvereniging
Music Ardore, organist Jan
Sierink en de Grote Kerk.
Wethouder André Schuurman is

Pontje Hessum weer in de vaart
Het pontje Hessum is sinds
dinsdag 12 april 2022 weer in de
vaart. U kunt hier gratis gebruik
van maken en genieten van de

prachtige omgeving en de mooie
overtocht over de Vecht. Het
pontje vaart tot 24 oktober 2022
en gaat dan weer in winterstalling.

namens het college aanwezig in
de Grote Kerk in Nieuwleusen en
bij het monument naast de kerk.
In Dalfsen wordt medewerking
verleend door de scholen
(kranslegging en declamatie),
Veteranencontact Dalfsen,
Scouting Dalfsen, Echoes of
the Heart, Muziekvereniging
Excelsior Dalfsen, organist Gerrit
Hoving en de Grote Kerk.
Burgemeester Erica van
Lente is namens het college
aanwezig in de Grote Kerk in
Dalfsen en op de begraafplaats
aan de Ruitenborghstraat.
Het vlaggen op 4 en 5 mei
Op 4 mei wordt in Nederland
uitgebreid halfstok gevlagd, als
bewijs van eerbied en respect
voor de doden. De Nationale
Herdenking beperkt zich tot de
vooravond van 4 mei. Om die
reden is het halfstok vlaggen
ofﬁcieel vanaf rijksgebouwen
beperkt tot de tijdsperiode van
18.00 uur tot zonsondergang.
Op 5 mei, een nationale feestdag,
wordt jaarlijks de bevrijding
gevierd van het Koninkrijk der
Nederlanden in 1945 van de
Duitse en Japanse bezetter. Op
5 mei wordt de Nederlandse
vlag in top gehesen, vanaf
zonsopkomst tot zonsondergang.

De lente is los!
De lente is al een tijdje bezig. Maar na de sneeuw van ruim
twee weken geleden, moest dit seizoen nog wel even op gang
komen. Dat lijkt nu goed te lukken. Elke dag ontwaakt de natuur
een beetje meer en ﬂappen er nieuwe groene blaadjes uit alle
bomen en struiken. Vogels zijn druk bezig met hun nesten. En
dat heerlijke licht. Hoewel ik ook houd van de andere seizoenen,
knapt mijn humeur acuut op als ik die heldere lenteluchten zie.
Het voelt deze lente ook echt alsof we uit een lange winterslaap
komen: evenementen die vaak twee, en soms al drie, jaar
geen doorgang konden vinden, zijn terug van weggeweest.
Het afgelopen Paasweekend ging het onder andere om de
Paasvuren en het Nieuwleusens Kampioenschap Eieren Gooien.
Volgende week (uiteraard op 27 april en soms al vanaf enkele
dagen ervoor) vinden in al onze dorpen weer allerlei festiviteiten
plaats rond Koningsdag. De wethouders en ik hebben een
schema moeten maken voor wie waar is op Koningsdag, want
het lukt ons helaas niet om allemaal overal bij te zijn.
Traditiegetrouw is er volgende week ook weer de jaarlijkse
Lintjesregen, waarbij ik Koninklijke Onderscheidingen mag
uitreiken aan inwoners die zich langdurig en onbaatzuchtig
hebben ingezet voor onze samenleving. Ik verheug me erop! De
kinderburgemeester zal me daar deels weer bij vergezellen. Myla’s
termijn zit er overigens eind van dit schooljaar op, dus houd de
berichten in de gaten over kandidaatstelling voor haar opvolging.
De week erna staat in het teken van herdenken en vieren:
op 4 en 5 mei staan we stil bij onze vrijheid. Ik vind het mooi
dat we de jaarlijkse herdenkingen
in Dalfsen en Nieuwleusen weer
live doorgang kunnen laten
vinden. Juist nu we allemaal
ervaren dat vrijheid en vrede
niet vanzelfsprekend zijn, is
het zo belangrijk hier samen
aandacht aan te besteden.
Graag tot ziens ergens de
komende twee weken – dat
kan bijna niet missen!
Erica van Lente
burgemeester

Gewijzigde afvalinzameling met Koningsdag
rond de feestdagen. Het mooie
van de ROVA-app is dat u een
melding kunt instellen, zodat
u vooraf een herinnering krijgt
wanneer ROVA langskomt
om afval op te halen. De
inzameldagen vindt u ook op www.
rova.nl/inzamelkalender. Download
de ROVA-app in de Apple
Appstore of de Google Play Store.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 april 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
BENOEMINGEN
1. Benoeming voorzitter rekenkamercommissie
2. Benoeming commissieleden
AKKOORDSTUKKEN
3. Stedenbouwkundig plan Muldersweg II Oudleusen
BESPREEKSTUKKEN
4. Kaderstelling uitvoeringsontwerp klimaatwinkelstraat
5. 8e verzamelplan buitengebied
6. 1e wijziging verordening precariobelasting 2022
7. Wijzigingsverordening Reglementen van Orde
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan en over agendapunten 6 en 7 omdat daar niet eerder
gelegenheid voor was. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht,
kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁer. Om
gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden via grifﬁe@
dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.
Neem contact op met de grifﬁer voor mogelijkheden en ondersteuning.

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. Zet daarom de container
op de dag van inzameling vóór 7.00 uur aan de straat.
Het milieubrengstation aan de
Rijnlandstraat 2 in Zwolle en het
ROVA-Klantcontactcentrum zijn
op woensdag 27 april gesloten.

ROVA-app
Via de ROVA-app kunt u altijd de
juiste inzameldagen terugvinden.
Ook de gewijzigde inzameldagen

Heeft u vragen over de
inzameling van afval?
Neem contact op met het ROVAKlantcontactcentrum, 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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
KAMPFSTRAAT IN LEMELERVELD (ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat voor een
locatie in Lemelerveld een
bestemmingsplan wordt voorbereid.

Naam en locaties
De 2e wijziging Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Kampfstraat wordt voorbereid. In
dit plan wordt woonzorgcentrum
'Brugstede' aan de zijde van
de Kampfstraat uitgebreid met

maximaal 15 nieuwe (zorg)woningen
waarvoor bestaande woningen aan
de Kampfstraat worden gesloopt.
Ter inzage
Er liggen op dit moment
geen stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Het is niet mogelijk voor

onafhankelijke instanties om advies
uit te brengen over ons voornemen.

Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, kunt u zienswijzen
indienen. Dit maken we bekend in
KernPUNTEN en in het gemeenteblad.
Dalfsen, 20 april 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen
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De openluchtzwembaden in Dalfsen en Nieuwleusen
openen hun poorten op zaterdag 30 april 2022
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:

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 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

Dagkaarten:
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen
Kinderen t/m 3 jaar

€ 3,25
€ 4,45
gratis

Dalfsen: Maandag 18.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Nieuwleusen: Dinsdag 18.30 uur en zaterdag 10.00 uur

Twaalf badenkaart
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen

€ 30,55
€ 43,95

› 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

Abonnementen 2022
Tarieven

Voorverkoop:

Kassaverkoop:
Vanaf 30 april

Gezinsabonnement
Kinderen t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen
Eén oudergezin abonnement

€ 137,50
€ 39,35
€ 58,70
€ 78,85

€ 160,40
€ 50,70
€ 70,20
€ 101,50

Leskaarten 2022
› Diploma’s
A, B, C
› Behendigheid 1, 2, 3

€ 60,90 per diploma (2x per week)
€ 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 abonnementhouders. 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.

ABONNEMENTEN

LESSEN
Geboortedatum:

Prijs
abonnement:

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

Totaal abonnementen

€

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

€

Totaal abonnementen en leskaarten

€

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

›

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.

* Een gezinsabonnement is bedoeld voor ouders
met kinderen tot en met 17 jaar.
* Abonnement eenoudergezin, blijkt ook uit het BRP
(Basisregistratie personen).

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN SEIZOEN 2022
Namen voor wie abonnementen
wordt aangevraagd:

› DIPLOMA B

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

Benodigd:
› Pasfoto’(s). Vergeet niet achter op de pasfoto
de naam en geboortedatum te zetten!
› Een volledig ingevuld bestelformulier
› Geld of pinpas

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

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

Tarieven 2022

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.

Openingstijden 2022

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

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

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.

Digitale aanvraag abonnementen:

› DIPLOMA A

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

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.

ZWEMBAD GERNER / DE MEULE
Naam: ________________________ M / V
Adres: _____________________________
_____________________________
Postcode: __________________________
Woonplaats: ________________________
Telefoon nr: ________________________
Voor welk zwembad:
Gerner (Dalfsen) / De Meule (Nieuwleusen)

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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Expositie van Joumana
Alakel en Margriet Geerts
in het gemeentehuis

Schilderij van Joumana Alakel

Schilderij van Margriet Geerts

Van 22 april tot en met 31 mei kunnen inwoners van de
gemeente Dalfsen werken bekijken van Joumana Alakel
en Margriet Geerts in het gemeentehuis Dalfsen. De
schilderijen zijn te zien tijdens de openingstijden van het
gemeentehuis. Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl.
De expositie maakt onderdeel
uit van de expositiereeks in het
gemeentehuis Dalfsen, waarbij
lokale kunstenaars hun werk
kunnen tentoonstellen. Deze
keer exposeren Joumana Alakel
uit Nieuwleusen en Margriet
Geerts uit Dalfsen hun werken.
Joumana Alakel
Joumana Alakel is een 32-jarige
kunstenares uit Syrië. Joumana
woont nu in Nieuwleusen samen
met haar man en dochtertje. In
Syrië heeft ze aan de Damascus
University ‘Graphic Design’
gestudeerd. Zij tekende en
schilderde daar, maar heeft
ook jaren digitaal gewerkt met
het programma Photoshop.
Vooral de kunstenaar Picasso
was inspiratie voor haar manier
van werken. Aan het einde
van haar studie in Damascus
heeft ze een project over de
Syrische cultuur gedaan. In
Nederland kwam ze in contact
met Margriet Geerts en heeft
ze een tijd gewerkt in het atelier
van Margriet. Joumana maakt
tekeningen, schilderijen en
beschildert gebruiksvoorwerpen.

Wilt u meer weten over de
werken van Joumana Alakel, dan
kunt u haar een e-mail sturen
via loulysy89@gmail.com.
Margriet Geerts
Margriet Geerts is een geboren
en getogen Dalfsenaar. Ze
woont en werkt in haar atelier
Ankumart in Dalfsen. Zij was
docent beeldende vormgeving
aan middelbare scholen in
Dalfsen en Zwolle, waar ze
tekenen, handvaardigheid en
CKV gaf. Margriet heeft een
grote voorliefde voor model- en
portretschilderen. Hierin legt
ze vaak momentopnames vast
die vaak niet eens bewust
ervaren worden. Ze vindt het
heel boeiend haar opgedane
ervaringen met anderen te delen
in haar eigen atelier. Hierin geeft
Margriet lessen en workshops.
Ook schildert ze portretten in
opdracht. Sinds dit jaar is ze lid
van de kunstenaarsvereniging
Het Palet in Zwolle, waar ze met
andere kunstenaars schildert en
boetseert. Wilt u meer informatie,
dan kunt u haar een e-mail
sturen via ankumart@hotmail.nl.

Vernieuwde N377 NieuwleusenBalkbrug geopend voor verkeer
Foto: Ben Vulkers

De N377 tussen Nieuwleusen en Balkbrug is vernieuwd en klaar
voor gebruik. Vrijdagmiddag om 16.00 uur ging de weg weer open
voor het verkeer. Tijdens de drieweekse afsluiting van de weg is er
hard gewerkt aan een nieuwe inrichting, met onder andere Largasrotondes, ﬁetsoversteken met middengeleiders en een nieuwe laag
geluid reducerend asfalt. Bovendien is de snelheid in de kern van
Nieuwleusen nu 50 km/u en tussen Nieuwleusen en Balkbrug 80 km/u.
Gedeputeerde Bert Boerman
reageert verheugd: ‘Vlot en vooral
veilig doorrijden op de N377 is
het doel dat we met elkaar voor
ogen hadden. Ik ben blij dat we
dat hebben gerealiseerd en dat
dit in nauwe samenspraak met
de omgeving is gedaan. Dat de
omvangrijke werkzaamheden
ondanks uitzonderlijke
weersomstandigheden op tijd zijn
afgerond verdiend bovendien een
compliment voor alle betrokkenen.’
De komende weken wordt er langs
de N377 nog gewerkt aan de
parallelwegen. Tot aan de zomer
wordt er door de aannemer nog
gewerkt aan de “puntjes op de ‘i’”
van de Vechtdal Verbinding. De
provincie gaat aan de slag met
de aanplanting van het groen,
waarbij er méér groen terugkomt.

Daarnaast is er in samenwerking
met ProRail gestart met de aanleg
van de ﬁetstunnel in de Hessenweg.
Werkzaamheden N377
De volgende werkzaamheden
zijn er de afgelopen weken aan
de N377 tussen Nieuwleusen
en Balkbrug uitgevoerd:
• De N377 tussen Nieuwleusen en
Balkbrug is opnieuw ingericht.
• Aan beide zijden van de
N377 in Nieuwleusen zijn
parallelwegen gekomen.
• Bij de Burgemeester Backxlaan
en Evenboersweg zijn Largasrotondes gerealiseerd, dit is een
combinatie tussen een rotonde
en voorrangskruispunt.
• Tussen Nieuwleusen en
Balkbrug zijn ﬁetsoversteken met
middengeleiders aangelegd, op de
locaties waar eerder oversteken

baart kunst. In het vervolg kan
ik het zelf.” Werner (70 jaar)
Tijdens de proefreis helpen de
OV-ambassadeurs onder meer
met het opladen van een OVchipkaart of het kopen van een
kaartje en het in- en uitchecken.
Aanmelden kan op het
inloopspreekuur en ook via
www.ervaarhetov.nl/proefreis
of door te bellen met de OVambassadeurs: 038 – 45 40 130.

Het gemeentehuis en het servicepunt in Nieuwleusen
is vanwege Koningsdag gesloten op:

Wanneer: Dinsdag 26 juni 2022
Waar:
Vanuit Dalfsen

Woensdag 27 april 2022

Maak je smartphone,
tablet en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl
en leer hoe je met een
aantal instellingen heel
eenvoudig je apparaten
onaantrekkelijk maakt
voor diefstal.

Vechtdal Verbinding
De werkzaamheden aan de N377
zijn onderdeel van het project
Vechtdal Verbinding. Dagelijks
rijden er veel (vracht)auto’s vanuit
het oosten van Overijssel via de
N340, N48 en N377 naar Zwolle,
Ommen, Hardenberg en omgekeerd.
Deze wegen zijn vooral in de spits
erg druk. Hierdoor vermindert de
doorstroming en loopt het verkeer
vast. Om het verkeer ook op de
lange termijn veilig en vlotter te
kunnen laten doorrijden, heeft
provincie Overijssel besloten
deze wegen aan te passen.

Speciaal voor senioren organiseren
OV-ambassadeurs een proefreis en
een OV-inloopspreekuur in Dalfsen

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten

Maak het ze niet
te makkelijk!

waren voor gemotoriseerd
verkeer. Ter hoogte van Sluis
IV is een rotonde gerealiseerd,
waar gemotoriseerd verkeer de
N377 op kan en kan oversteken
naar de andere parallelweg.
• Er is een nieuwe laag (geluid
reducerend) asfalt aangelegd.
• De weginrichting in de kern
Nieuwleusen is aangepast
naar een 50 km/uur weg.
• De weginrichting tussen
Nieuwleusen en Balkbrug is
aangepast naar een 80 km/uur weg.

Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs beantwoorden
tijdens het maandelijkse
inloopspreekuur vragen over
reizen met bus en trein. OVambassadeurs zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig
leeftijdsgenoten op weg helpen.
Met duidelijk informatiemateriaal
krijgen senioren uitleg over
de OV-chipkaart, tarieven en
abonnementen, het plannen van
een reis en in- en uitchecken
bij diverse vervoerders.

Ook geven zij informatie over het
deelnemen aan een proefreis.
Belangstellenden mogen kosteloos
en vrijblijvend binnenlopen.
Wanneer: Donderdag
28 april 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:
Zalencentrum
de Overkant,
Kerkplein 22, Dalfsen
Proefreis
Veel uitleg op het station. Oefening

Meer informatie
De Provincies Overijssel,
Flevoland en Gelderland vinden
het belangrijk dat senioren zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen
reizen. Daarom maken zij het
mogelijk dat OV-ambassadeurs
gedurende het gehele jaar
activiteiten organiseren in
diverse gemeenten.
De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur

