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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 april 2022:
- Moezenbeltweg 1,
het plaatsen van een mobiele mestscheider.
- Mulertlaan 2, groot onderhoud aan het
monumentale hekwerk en bekleden van
de buitenzijde van het dienstgebouw.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 april 2022:
- Berkendijk 28,
het tijdelijk plaatsen van woonunits.
Ontvangen, d.d. 21 april 2022:
- P. Buismanstraat 22,
het aanpassen van de voorgevel.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 april 2022:
- Westerveen 35,
het herbouwen van een schuur.

• 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

WWW.DALFSEN.NL

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 21 april 2022:
- Peezeweg 5,
het verbouwen van een bijgebouw tot
kantoor aan huis en gastenverblijf.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 20 april 2022:
- Molenpad 7,
het verbouwen van de garage.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, 13 april 2022
- Middeldijk 41,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Verzonden, 14 april 2022
- Parallelstraat-Oudleusen 5,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Verzonden,19 april 2022
- Esakkers 5,
Het realiseren van een dakopbouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, 15 april 2022
- Hulsterpad 17,
het wijzigen van een kozijn in de zijgevel.
Verzonden, 19 april 2022
- Burg. Hoekstrastraat 14,
het bouwen van een kap op de garage.
- Den Hulst 26, het kappen van een es.
- Merellaan 29,
het wijzigen van de entree.
LEMELERVELD
Verzonden, 20 april 2022
- Kanaaldijk-noord 13,
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.

Onderstaande omgevingsvergunning
is op verzoek van de
initiatiefnemer ingetrokken:
LEMELERVELD
Ingetrokken, 21 april 2022
- Ten noorden van de Waterinkweg,
het realiseren van een zonnepark.
Onderstaande ontwerpbeschikkingen
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
Verzonden, 25 april 2022
- Emmerweg 10, aanvraag
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik Christelijke Daltonschool.
- G.W. Spiegelstraat 4, aanvraag
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik O.S. Cazemier.
LEMELERVELD
Verzonden, 25 april 2022
- Dorpsstraat 6, aanvraag
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik P.C.B. De Regenboog.
Vanaf 27 april 2022 ligt de ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken gedurende zes weken op
afspraak ter inzage bij het loket van de
afdeling Publiekdienstverlening in het
gemeentehuis. Binnen deze termijn
kan men schriftelijk zienswijzen over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen
bij het college van burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Dalfsen, Postbus
35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt u
mondeling uw zienswijze indienen.
Onderstaande omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure heeft
gevolgd, is verleend en ligt ter inzage:
DALFSEN
- Ankummer Es 32A,
het splitsen van de woning.
Vanaf 27 april 2022 ligt de verleende
omgevingsvergunning, die de uitgebreide
procedure heeft gevolgd, gedurende 6
weken op afspraak ter inzage bij het loket
van de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Hiertegen kan
door belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging
van het besluit rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank
Overijssel, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kan, onder voorwaarde dat
een beroepschrift 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.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 april 2022:
• Plinq Loopfestijn Dalfsen,
het organiseren van een
hardloopevenement op 3
september 2022, de start en
ﬁnish is op het Kerkplein.
Ontvangen, d.d. 10 april 2022:
• Roko Boekings- en
Organisatieburo, het organiseren
van circusvoorstellingen
Circus Renz Olympia van 2
juni 2022 t/m 12 juni 2022
op het evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1.
Ontvangen, d.d. 13 april 2022:
• V.O.F. Zalencentrum
Mansier, het organiseren
van Autorodeo Oudleusen op
18 juni 2022 op het weiland
tegenover evenemententerrein
aan de Muldersweg.
Ontvangen, d.d. 19 april 2022:
• Sallands Bakfeest,
het organiseren van Sallands
Bakfeest op 5 november 2022
bij Brinkweg 36.
Ontvangen, d.d. 21 april 2022:
• Stichting Evenementen
Hoonhorst, het organiseren van
Autorodeo Hoonhorst op 24 juli
2022 op het perceel tegenover
Slennebroekerweg 11.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 april 2022:
• Buurtvereniging De Sprokkelaars,
het organiseren van een
carnavalsoptocht op 12 mei 2022
in de dorpskern van Lemelerveld.
Ontvangen, d.d. 20 april 2022:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van een
sponsorloop voor Oekraïne
op 13 mei 2022 in de Ds.
A.J.W. Vogelaarstraat.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 april 2022:
• Cateringservice De Patrijs,
het organiseren van een
bedrijfsfeest op 17 juni
2022 bij Rollecate 45.
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 april 2022:
• Stichting Kunst om Dalfsen, het
organiseren van een kunst- en
cultuurweekend op 7 en 8 mei
2022 op verschillende kunstpunten
in de gemeente Dalfsen.
Ontvangen, d.d. 19 april 2022:
• Stichting tot Herstel en Behoud
van de voormalige Synagoge
te Dalfsen, het plaatsen van
borden langs gemeentelijke wegen
voor de voorjaarstentoonstelling
van 30 april t/m 8 mei 2022.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 10 april 2022:

• Oranjeloop, het organiseren van
een hardloopwedstrijd (Oranjeloop)
op 29 augustus 2022 start en ﬁnish
vanaf het evenemententerrein
aan de Bosmanweg.
Ontvangen, d.d. 11 april 2022:
• MC De Zweef, kennisgeving
extra muziek en verzoek
onthefﬁng schenktijd in verband
met clubavond met band op 14
mei 2022, Bouwhuisweg 18.
Onderstaande
evenementenvergunningen
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 14 april 2022
• Oranjevereniging Hoonhorst,
het organiseren van Oranjefeest
Hoonhorst van 22 t/m 27
april 2022, grasveld achter
Kerkstraat 3 Dalfsen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 april 2022
• Oranjevereniging Nieuwleusen,
het organiseren van Koningsdag
2022 op 27 april 2022 ‘s ochtends
bij het Olde Gemientehuus en
’s middags in het Palthebos.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 19 april 2022
• Stichting Koningsdag
Lemelerveld, het organiseren
van Koningsdag Lemelerveld
op 26 en 27 april 2022
tegenover Dorpsstraat 2.
Onderstaande collectevergunning
is verleend:
Verzonden, d.d. 21 april 2022
• Stichting Oekraïne Nieuwleusen,
16 t/m 23 oktober 2023.
Verkeersmaatregelen
Tijdens Koningsdag op 27 april 2022:
DALFSEN
• Vanaf 11:00 uur zal de
Raadhuisstraat, Bruinleeuwstraat,
Irenestraat, Baarsmastraat,
Molenstraat, een gedeelte van de
Beatrixstraat (Hoek Irenestraat/
Beatrixstraat) en een gedeelte van
de Prins Bernhardstraat (Hoek
Irenestraat/Bruinleeuwstraat)
afgesloten zijn voor het verkeer.
De wegen zullen vanaf ca. 17.00
uur weer volledig vrij zijn.
NIEUWLEUSEN
• Tussen 9.00 en 11.00 uur het
Westeinde in Nieuwleusen
afgesloten zijn van verkeer.
Het betreft het gedeelte tussen
Burg. Backxlaan en de inrit
naar de Plus Supermarkt.
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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‘Als militair op missie wil je vrijheid brengen’

Energiebesparende maatregelen

Wij gaan in gesprek met mensen in de verschillende kernen van onze gemeente over hun bezigheden.
Wat vinden ze waardevol om te doen en wat is hun levensmotto? Dit keer spreken we met Dennis
Kok (38) uit Lemelerveld. Hij is beroepsmilitair en actief bij het Veteranencontact Dalfsen.

Afgelopen weekend was ik aan het werk in de tuin om de boel weer op
orde te brengen na de winter. Ik kan er ontzettend van genieten dat de
natuur weer “wakker” wordt. De plantjes lopen weer uit, je ziet prachtige
bloesems en voorjaarsbloeiers komen weer te voorschijn. En ik was niet
de enige die buiten aan het werk was. De buren waren ook weer aan de
slag in de tuin en zo nu en dan zag je iemand langs wandelen. Je zou
kunnen zeggen dat ook de mens eigenlijk weer ‘uitloopt’ in het voorjaar.

Dennis woont met zijn vrouw en
zoon in Lemelerveld, maar hij
werd geboren in de buurt van
Rotterdam. ‘Ik zal nooit mijn
afkomst verloochenen. Ik kwam
voor de liefde naar het oosten
en de kazernes waren hier ook
wat dichterbij. Mijn liefde voor het
oosten, die is blijvend. Ik ben altijd
blij hier weer terug te komen.’
Van betekenis zijn
Dennis wist al jong dat hij militair
wilde worden, al had hij geen idee
wat het werkelijk inhield. Hij was
geïnspireerd door de promotieﬁlmpjes, maar hij kende niemand die
echt gediend had. ‘Met z’n allen
ergens voor gaan en de wijde
wereld in’, zo zag Dennis Kok een
baan bij Defensie. ‘Wat het betekende om op missie te gaan en
van betekenis te zijn voor anderen,
dat ontdekte ik pas veel later.’ De
ouders van Dennis vonden het in
eerste instantie maar niks dat hun
zoon het leger in wilde. Maar ze
gaven hun toestemming toen hen
duidelijk werd dat het hem menens
was. ‘Omdat ik was begonnen aan
de mbo-opleiding elektrotechniek,
werd ik ingedeeld bij de technische
dienst. En ik ging ook meteen al
voor een leidinggevende plek, dat
zagen ze me wel doen. Ik ging
naar de Koninklijke Militaire School
in Weert en werd groepscommandant van monteurs die een bepaald
artilleriestuk in onderhoud hadden.’

per dag samen: je eet, slaapt,
doucht, sport en werkt samen. Dat
verbroedert. Je kent iedereen en
je weet dat je het met elkaar moet
doen. Dat groepsvormingsproces
is heel gaaf om mee te maken.’
Mensen helpen
‘Het gaat bij een missie om de
mensen te helpen die het minder
hebben dan jij. Ik ben opgegroeid in
vrede en veiligheid en dat wil je als
militair op missie overbrengen. En dan
met een goed gevoel weggaan. Als je
in zo’n gebied geweest bent, dan zie
je wat oorlog doet met mensen. De
eerste paar maanden na een missie
koester je alles wat Nederland heeft.
Dan is alles relatief.’ Dennis is vier
keer op missie geweest. Drie keer
naar Afghanistan en een keer naar
Mali. Inmiddels is hij munitietechnicus.
‘Voor dat werk ga ik nu per jaar zo’n
twintig weken op reis. Ik ben voor
kortere periodes van huis, dat is
voor het gezin beter te behappen. ‘

Op missie gaan
Dennis kwam in 2000 op, of ‘in
dienst’ in burgertaal. ‘Bosnië
was toen actueel. Pas in mijn
opleiding hoorde ik over missies.
Door de verhalen van mensen
die terugkwamen, werd ik
nieuwsgierig naar het op missie
gaan. Mijn eerste missie is me het
meest bijgebleven. We kwamen
’s nachts aan. Ik weet nog hoe
ik ’s ochtends de rits van de tent
opendeed en dacht: ‘Nu ben je er.
Je hebt je hiervoor opgewerkt en
nu is het voor het echie.’ Het was
heftig en intens. Je bent op missie
vierenhalve maand 24 uur

Doel besluiten
Aankondigen dat
bestemmingsplannen
worden voorbereid voor:
1. Oosterdalfsen Noord Dalfsen:
Woningbouw ten noorden
van de wijk Oosterdalfsen
in Dalfsen.
2. Muldersweg II Oudleusen:
Woningbouw ten noorden
van Gersteland in Oudleusen.
3. ‘t Febriek Zuid II Lemelerveld:
Uitbreiding bedrijventerrein
ten zuiden van ‘t Febriek Zuid I
in Lemelerveld.

Veteranencontact
‘Eens per jaar hebben we een
veteranen-contactdag. Dan praten
we met veteranen uit Dalfsen
bij. Daar zijn ook veteranen
die bijvoorbeeld in Libanon en
Bosnië hebben gezeten. We
praten gemakkelijk met elkaar,
we spreken dezelfde taal en
hebben veel raakvlakken. Het zou
ﬁjn zijn wanneer meer jongere
veteranen zich bij ons aansluiten,
Pien en ik zijn de jongsten.
Terwijl er in de gemeente Dalfsen
toch echt meer veteranen zijn.
Ervaringen met elkaar delen vind
ik waardevol. Maar minstens
zo belangrijk vind ik dat wij als
veteranen ondersteuning kunnen
blijven bieden aan de 4 mei
herdenking. Want vrijheid is niet
vanzelfsprekend. Er zijn mensen
die er letterlijk voor vechten en
daarvoor hun leven laten. Daar
denk ik aan, ieder jaar weer.’
Ben jij veteraan en wil je
wel eens wat meer weten
over het veteranencontact?
Stuur een mail aan:
veteranencontactdalfsen@
gmail.com

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLANNEN:
1. Oosterdalfsen Noord Dalfsen
2. Muldersweg II Oudleusen
3. ‘t Febriek Zuid II Lemelerveld
(artikel 1.3.1 Bro)

Herdenken op 4 mei
Iedere militair die op missie is geweest, wordt ‘veteraan’ genoemd.
‘Als een militair z’n ‘nette pak’ aan
heeft, dan zie je aan de medailles
hoe vaak iemand op missie is
geweest en waar. Ik ben lid van
het Veteranencontact Dalfsen.
Pien Zielman, zij werkt bij de
Koninklijke Marechaussee, vroeg
me erbij. We komen een paar keer
per jaar bij elkaar. Dan doen we
de voorbereiding van de 4 mei bijeenkomst, waar wij als veteranen
hand- en spandiensten verlenen.
De herdenking op 4 mei is voor
ons, militairen, enorm belangrijk. In
Afghanistan zat ik in de draagploeg. Ik heb de kist gedragen van
twee collega’s. Dat is het enige
en het laatste wat je voor ze kunt
doen. Dat vergeet je nooit meer. Zij
zijn gestorven voor de vrijheid van
anderen. Dat herdenk ik op 4 mei.’

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, 26 april 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

BESLUIT MOBIEL
BREKEN BOUW- EN
SLOOPAFVAL

De temperatuur is nog wel fris, maar het is onbewolkt en de
zonnepanelen zijn alweer hard aan het werk. Figuurlijk gezegd
is er geen wolkje aan de lucht dus. Maar dat is er helaas wel. De
energieprijzen zijn ontzettend gestegen en dat is echt iets waar ik
me zorgen over maak. Want op het moment dat het contract met je
energieleverancier aﬂoopt, of je hebt een variabel contract, dan word
je geconfronteerd met de actuele prijzen. Het kan maar zo zijn dat je
rekening dan van bijvoorbeeld €100 naar €250 euro per maand gaat.
En dat zijn bedragen die niet iedereen zomaar extra kan betalen per
maand. Sterker nog: het kan betekenen dat je dingen moet laten of
dat de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt kunnen worden.
Wat je in ieder geval in deze tijd kan doen, is eens kijken naar
mogelijkheden om energie te besparen. Want wat je niet gebruikt,
hoef je ook niet te betalen! Het is best een zoektocht om te
bekijken wat de mogelijkheden zijn voor jouw woning, maar daar
wil de gemeente je graag mee helpen. We bieden namelijk een
gratis gesprek aan met de energiecoach. Hij vertelt je, compleet
vrijblijvend, wat in jouw situatie de (on)mogelijkheden zijn. Van
kleine, praktische oplossingen tot ‘grotere’, duurzame oplossingen.
Wij wonen zelf in een jaren 70-woning en ook voor ons waren
de adviezen van de energiecoach erg verhelderend. De
woning is ondertussen goed geïsoleerd, er zijn zonnepanelen
geïnstalleerd en we merken al dat het huis comfortabeler
voelt en we zien dat het verbruik echt omlaag gaat.
Natuurlijk moeten duurzame aanpassingen aan het huis ook betaald
worden. Dat zorgt voor nog een uitdaging. Een mogelijkheid is
contact op te nemen met de bank. Diverse banken hebben namelijk
afgesproken extra mogelijkheden aan te
bieden voor energiebesparende maatregelen.
Ook is het een idee om eens te kijken naar de
energiebespaarlening van het warmtefonds.
Woon je in een huurwoning, ga dan in
gesprek met de verhuurder. Wellicht dat
er mogelijkheden te vinden zijn samen.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Gemeente Dalfsen herdenkt op
4 mei in Nieuwleusen en Dalfsen
De gemeente Dalfsen herdenkt op 4 mei a.s. in Nieuwleusen en Dalfsen
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers die
daarna zijn omgekomen in oorlogssituaties of bij vredesoperaties.
Voorafgaand aan de kransleggingen
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 in de Grote Kerk

aldaar. Het vervolg van de
herdenkingen met kransleggingen
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.

Melding in het kader van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval
(ex art 10.52 van de Wet Milieubeheer)
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
Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval:
LEMELERVELD
• Lemelerveldseweg 44,
het breken van circa 1500 ton
menggranulaat materiaal gedurende
1 dag op 6 mei 2022 (Z2022-00004124).
Tegen een melding op grond van artikel
1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit
kunt u geen bezwaar indienen of
beroep instellen. Nadere inlichtingen
Omgevingsdienst IJsselland 088 525
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten
Het gemeentehuis en het servicepunt in Nieuwleusen
zijn vanwege de feestdagen gesloten op:
• Woensdag 27 april 2022 – Koningsdag
• Donderdag 5 mei 2022 – Bevrijdingsdag
• Vrijdag 6 mei 2022

KERNPUNTEN

Week 17 • Dinsdag 26 april 2022 • Pagina 3

Controles hondenbelasting
Vanaf 11 april 2022 voeren medewerkers van bedrijf Legitiem de
controle Hondenbelasting 2022 (namens GBLT) in de gemeente Dalfsen
uit. De verwachting is dat de controles eind week 17 zijn uitgevoerd.
Bent u eigenaar van één of
meer honden, dan moet u
hierover hondenbelasting
betalen. Via GBLT betaalt u de
hondenbelasting aan de gemeente.
Wat houdt de controle in?
De controleurs van GBLT
controleren in de hele gemeente.
Dit doen zij steekproefsgewijs
door een bezoek aan huis. Treft
de controleur u niet thuis, maar
heeft hij wel het vermoeden dat u
een hond heeft, dan laat hij een
brief achter met het verzoek om uw
hond(en) aan te melden. In deze
brief staat hoe u kunt reageren. Ook

wanneer u geen hond heeft, kunt
u dit op het formulier aangeven en
laten weten aan GBLT. Blijkt uit de
controle dat u een hond heeft, maar
deze nog niet heeft aangemeld,
dan kan GBLT tot drie jaar terug
een belastingaanslag opleggen.
Heeft u een hond aangeschaft
en bent u vergeten om de
hond aan te melden?
Als u vergeten bent om uw
hond(en) aan te melden, doet u
dit dan zo snel mogelijk alsnog.
Dit kunt u digitaal regelen. Ga
naar Mijn Loket op de website
gblt.nl (inloggen met uw DigiD);

Wat moet u doen als u een
hond in huis neemt?
Als u een hond in huis neemt,
moet u dit binnen 14 dagen na de
komst van de hond(en) melden
aan GBLT. Dit doet u digitaal via
Mijn Loket op de website gblt.nl.
Wat als u geen hond(en)
meer heeft?
Heeft u geen hond(en) meer,
dan moet u deze hond(en)
afmelden. Dit doet u digitaal via
Mijn Loket op de website gblt.nl.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u liever
schriftelijk aangifte doen? Neem
contact op met GBLT via 0880645555 (maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).

