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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 10 januari 2022:
- Het Veen 35, het bouwen
van een woning.
- De Marke 22, het bouwen
van een woning.
Ontvangen, d.d. 12 januari 2022:
- Kanaalpark 6, het nieuw bouwen van
een bijgebouw, carport/berging met
daarnaast een open overkapping.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 11 januari 2022:
- Oosterveen 95, het bouwen
van een schuur.

Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 januari 2022:
• Impresariaat Sijm B.V.,
het organiseren van een
besloten circusvoorstelling
voor Rosengaerde bij
Pleijendal 45 op 3 juni 2022.

• Bezoekadres en postadres:
Raadhuisstraat 1,
7721 AX Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• 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.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 januari 2022
- Marshoekersteeg 18, het
bouwen van een veldschuur op
een bestaande mestkelder.
Verzonden d.d. 12 januari 2022
- Engellandweg 3, het verbouwen
van het bedrijfspand.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 12 januari 2022
- Wieken 1 t/m 83 (oneven), het
bouwen van 20 grondgebonden
woningen en 22 appartementen.
- De Smeule 6, het gedeeltelijk
herbouwen van een schuur.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 11 januari 2022

- Praamstraat 2, het
renoveren van de gevel.
Van onderstaande omgevingsvergunning, is de procedure verlengd:
DALFSEN
Besluit d.d. 11 januari 2022
- Kampmansweg 6, het aanpassen van
de voorgevel, showroom en reclame.
LEMELERVELD
Besluit d.d. 12 januari 2022
- Blikman Kikkertweg 3, het plaatsen
van een mantelzorgwoning.
Onderstaande omgevingsvergunning
is gedeeltelijk ingetrokken:
LEMELERVELD
Ingetrokken d.d.12 januari 2022
- Weerdhuisweg 8, het bouwen van
een woning en het verbouwen van
een bijgebouw (omgevingsvergunning
uit 2019 het verbouwen van een
bijgebouw is ingetrokken).
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.

Start inschrijving CPO
starterswoningen Oudleusen
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

Onderstaande melding
van een klein evenement
is ontvangen:
• Stichting Wandeldriedaagse
Dalfsen,
het organiseren van een
Wandel3daagse op 1, 2 en 3
juni 2022. De start is vanaf het
Kerkplein en Ruigedoornstraat
108 (Trefkoele+).

Onderstaande vergunning voor
een standplaats is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 januari 2022
• Giorgio Gelato,
verkoop ijs, locatie Stationsweg,
maart t/m september 2022.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 11 januari 2022
• V.O.F. Geelen Attracties,
verkoop oliebollen, parkeerplaats
bij AH Burg. Bacxklaan 307 op
4, 5 en 6 maart, 18, 19 en 20
november, 21 t/m 24 december
en 27 t/m 31 december 2022.
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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 24 januari 2022 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN *
1. Algemene Subsidieverordening 2022
2. 15e herziening BP Kernen, Hoek Pastoriestraat-Pleijendal (Gruthuuske)
BESPREEKSTUKKEN
3. Privacybeleid, -reglement en informatiebeveiligingsbeleid
4. 2e wijziging Delegatie- en mandaatstatuut i.v.m. AVG
* onder voorbehoud van bespreking in de raadscommissie van 17 januari 2022
Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering vooralsnog gehouden in een
digitale omgeving. Het kan zijn dat er alsnog in de raadzaal vergaderd wordt.
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: https://ris.
dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan en over agendapunten 3 en 4 omdat daar niet eerder
gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk
of digitaal.

gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL
Op 17 januari 2022 start de uitgifte van grond in het plan Muldersweg
in Oudleusen voor de bouw van vier starterswoningen (sociale
koopwoningen). Dit gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met een
groepje mensen in een vereniging een woonproject realiseert.
Ben je starter en heb je (na het
volgen van de informatiebijeenkomst) belangstelling voor deelname
aan het CPO-traject in Oudleusen?
Schrijf je dan uiterlijk 30 januari
2022 in voor een woning.

De woningen worden volgens het
uitgiftesysteem toegewezen.
Op onze website www.dalfsen.nl/
kaveluitgifte vind je vanaf 17 januari
alle informatie.

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.

WET MILIEUBEHEER
Melding 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
Activiteitenbesluit milieubeheer:
DALFSEN
• Hessenweg 56, voor het oprichten
van en circulaire werktuigenloods
(Z2021-00014249).

Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.
Nadere inlichtingen
Omgevingsdienst IJsselland:
088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.
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Dalfsen, 17 januari 2022
Beste inwoners van de gemeente Dalfsen,
Het was een bewogen weekend. Dat heeft u misschien in uw directe
woonomgeving, maar anders ongetwijfeld via de media meegekregen. De
behoefte aan een feest en de versoepelingen die per zaterdag 15 januari
ingingen, botsten zaterdagavond met elkaar. Met helaas als gevolg dat
ik uiteindelijk een noodbevel heb moeten afkondigen voor een deel van
het dorp Dalfsen en de ME heb moeten inzetten om de openbare orde te
handhaven. In deze brief licht ik graag toe wat aan mijn besluiten vooraf is
gegaan en hoe de politie-inzet op zaterdagavond is verlopen.
Horecaprotest op zaterdagmiddag 15 januari
De hele week speelde in Nederland de onrust en onzekerheid rondom de
aankondiging van de versoepelingen op 15 januari. Ik heb, samen met collegaburgemeesters in de regio IJsselland en daarbuiten, in de loop van de week
richting het kabinet aangegeven dat er maatschappelijk méér versoepelingen
nodig zijn dan waar het kabinet toe leek te gaan besluiten en dat er dringend een
beleid nodig is dat gericht is op de langere termijn. De coronacrisis gaat namelijk
niemand in de koude kleren zitten. Deze crisis raakt de gezondheid van ons
allemaal en voor velen - zeker de ondernemers in de detailhandel, de horeca,
de cultuur en de evenementenbranche - raakt het ook de portemonnee. En dat is
een zeer bittere pil. De versoepelingen die per 15 januari zouden ingaan, werden
helaas niet verder verruimd, zo bleek tijdens de persconferentie op vrijdagavond.
Horeca-ondernemers lieten daarop weten op zaterdagmiddag open te gaan, als
teken van protest. Dit gebeurde ook in onze gemeente. Dit was vooraf met mij
afgestemd en verliep volgens afspraak. Ik heb zaterdagmiddag ook zelf nog een
aantal horeca-ondernemers bezocht. Iedereen keek terug op een mooie middag.
Eerder aangekondigd illegaal evenement op zaterdag 15 januari
In de samenleving is de rek eruit, dat is helder. Mensen hebben genoeg
van de maatregelen en zijn toe aan een feestje. Dat snapt iedereen. En
tegelijkertijd wordt van ons gevraagd dat we ons toch aan de regels houden. Op
donderdagavond 13 januari zagen we dat er een evenement werd aangekondigd
via social media. Een evenement op zaterdagavond, op een onbekende locatie
nabij Dalfsen, voor 500-600 mensen. We zijn vrijdag in contact getreden met de
organisator en hebben uitgelegd dat een dergelijk evenement nu helaas niet is
toegestaan. Ik belde ’s avonds zelf met de organisator en waarschuwde hem dat
als hij volhardde in zijn plan, ik genoodzaakt zou zijn vervolgstappen te zetten.
Zaterdag bleek dat hij niet afzag van zijn plan en heb ik een preventieve last
onder dwangsom opgelegd om hem te bewegen van het illegale evenement af te
zien. De organisator gaf aan toch door te zullen zetten.
Het verloop van zaterdagavond 15 januari
Op zaterdagavond, kort voor 20.00 uur, zagen we dat op social media werd
opgeroepen om als alternatief evenement vanaf 20.00 uur naar het Van
Bruggenplein in Dalfsen te komen. De politie zag dat de bezoekersstroom snel
groeide en dat bezoekers alcohol en vuurwerk bij zich hadden. De politie merkte
ook op dat de bezoekers niet allemaal uit Dalfsen kwamen, maar ook uit andere
provincies. Om te voorkomen dat er meer mensen naar het illegale evenement
kwamen, stond de intussen opgeschaalde politie bij de hoofdtoegangswegen
van Dalfsen. De politie heeft enkele keren geprobeerd in contact te komen met
degene die op Facebook had opgeroepen naar het centrum van Dalfsen te
komen. Helaas werd de telefoon niet opgenomen. De politie vroeg mensen te
vertrekken, maar daar werd geen gehoor aan gegeven. Intussen signaleerde de
politie dat zij haar werk niet meer veilig kon doen. Waarom ik zelf het podium
niet beklom? De situatie werd door de politie als niet-veilig beschouwd en ons
was geen organisator bekend om mee te overleggen. Tevoren was ook niets
met ons overlegd, waardoor we ook niet bewust ruimte konden maken voor een
statement van de evenementensector. Die vraag is door betrokkenen op geen
enkel moment aan ons gesteld. De samenkomst op zaterdagavond werd een
demonstratie genoemd, maar gelet op de aard van de samenkomst was hier
geen sprake van: het was een illegaal evenement.
Inzet van het noodbevel
In overleg met politie en justitie heb ik een noodbevel voorbereid, bedoeld om
ervoor te zorgen dat mensen gedwongen kunnen worden de locatie te verlaten. Dit
was nodig omdat er vrees bestond voor ernstige wanordelijkheden en gevaar voor
de volksgezondheid. Om 21.20 uur heb ik besloten tot het noodbevel. Om dit bevel
in praktijk te kunnen handhaven, moest de ME worden opgeroepen. Die komt
vanuit de hele regio en dit vergt dus een bepaalde aanrijtijd. Rond 23.00 uur is het
noodbevel gepubliceerd. De ME was inmiddels ook aanwezig, naast de reguliere
politie. Aangegeven is dat het noodbevel van kracht was en dat mensen naar huis
moesten gaan. De meeste mensen gaven vrijwel direct gehoor aan de oproep en
vertrokken uit eigen beweging. Uiteindelijk bleef een kern van de bezoekers over.
De politie probeerde opnieuw het gesprek met deze bezoekers aan te gaan, maar
kreeg weer vuurwerk toegeworpen. De politie kon vervolgens niet anders dan de

inzet van de ME opschalen. Dit gebeurde gedoseerd waarbij het uiteindelijk nodig
bleek twee charges uit te voeren. Rond 01.00 uur was de orde hersteld en konden
eerst de ME en vervolgens ook de politie zich terugtrekken.
Waardering opruim- en schoonmaakacties
Op zondag heb ik gesproken met enkele ondernemers uit het centrum van
Dalfsen, met Ondernemend Dalfsen en met enkele omwonenden van het
gemeentehuis. Ik ben blij van de omwonenden te hebben begrepen dat zij zich
zaterdagavond niet onveilig hebben gevoeld in hun eigen huis. En ik dank al
diegenen die zaterdagnacht direct met bezems de straat schoonveegden en zich
op zondag opnieuw inspanden om alles weer netjes te krijgen in de omgeving
van het gemeentehuis.
Wat zo’n avond met mij als burgemeester doet
Afgelopen vrijdag was ik precies drie jaar burgemeester van de gemeente Dalfsen.
Daarvoor was ik twee jaar burgemeester in een andere gemeente. In die vijf jaar
heb ik nog nooit een noodbevel hoeven geven of de ME in hoeven zetten. Ook
voor mij was gisteravond dus uitzonderlijk en ik hoop dat het mij in de toekomst
bespaard blijft. Het is absoluut niet prettig om dit soort besluiten te nemen, maar
ze waren wel nodig. Op zondag heb ik in persoonlijke contacten, richting de media
en online toegelicht wat er gebeurd is en welke besluiten ik heb genomen. Vooral
op social media wordt duidelijk dat er veel reacties mogelijk zijn op de gang van
zaken gisteravond. Dat is ook prima. Ik heb gehandeld naar bevind van zaken. Via
deze brief hoop ik uit te kunnen leggen wat mijn beweegredenen waren en wat
vooraf ging. Sommige online reacties richten zich niet zozeer op mijn besluiten
of afwegingen, maar op mijn persoon. Daarnaast zijn er mensen die de grens
van het onbetamelijke overschrijden in hun online acties. Ik dank de inwoners en
ondernemers die mij persoonlijk lieten weten wat er rondgaat op internet en wat ze
daarvan vinden. Ik dank u oprecht voor uw steun aan mij.
De draad samen weer oppakken
Van eind september tot midden november konden we ons ‘normale leven’
weer leven. Corona leek even echt op zijn retour. Ik wens ons allen toe dat dit
binnenkort opnieuw en dan voor lange tijd het geval zal zijn. Het is de kunst
elkaar in de tussentijd te blijven opzoeken en niet tegenover elkaar te komen
staan. Dat vergt van ons allen het nodige. De afgelopen twee jaar heb ik me
steeds ingespannen om in contact te blijven: met jong en oud, met inwoners en
ondernemers, met voor- en tegenstanders van het geldende coronabeleid. In
onze regio en in de gemeente Dalfsen zijn we daarnaast vaak samen op zoek
geweest naar hoe dingen wel mogelijk gemaakt konden worden. Het credo dat
me daarbij motiveert, is de oproep die ik hoorde van een horeca-ondernemer:
laten we vooral menselijk blijven in deze tijd. Daarbij wens ik ons toe dat onze
gemoedelijke en veilige gemeente zich de komende tijd zo zal blijven tonen.
Ik wens ons allen de komende tijd veel doorzettingsvermogen, tolerantie,
veerkracht en bovenal een goede gezondheid toe. Heeft u naar aanleiding van
de gebeurtenissen dit weekend een vraag of opmerking? Laat dan van u horen
via 14 0529 of via burgemeester@dalfsen.nl.
Met hartelijke groet,
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Gebruik van mondkapjes
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naf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje
in18
publieke
Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Interactieve online informatiebijeenkomst
over
het reizen met het
OV je een mondkapje:
draag ik een
mondkapje?
Zo gebruik

ambassadeur voor uitleg op het
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het
station en het maken van een
belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en gemakkelijk
erplicht in: kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs,
Gebruikvrijwilligers
alleen niet-medische
mondkapjes.
proefreisje onder begeleiding.
en 55+,
Deelname is gratis. Bij een
uitleg over reizen met trein en bus aan leeftijdsgenoten. Op deze
oer
eventueelhanden
proefreisje
betaalt de
manier helpen ze het reizen met openbaar
laagdrempeliger
Raakvervoer
het mondkapje
alleentemet schone
aan.
deelnemer zelf de reiskosten.
maken voor wie hier hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke
inloopspreekuren geannuleerd, maar met
over reizenalleen
met hetvast bij de elastieken.
Pakvragen
het mondkapje
openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!
Telefonisch spreekuur voor vragen
over het OV dagelijks bereikbaar
Zorg
neus, mond en kin bedekt
en dringend aangeraden
in: reizen
uit
hoe dat
een je
OV-chipkaart
(Opnieuw) leren
Bent uzijn.
55+ en heeft u vragen
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en
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met
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openbaar
vervoer
over reizen met het openbaar
nruimtes, zoals winkels,
Houd
het mondkapje
op.Maak dan gebruik van het
het
openbaar
vervoer gaat. zo veel mogelijk
Als reizen met de bus of trein weer
vervoer?
n, musea, bibliotheken,
bioscopen,
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers,
gewoon kan, is het misschien
telefonisch spreekuur. Wilt u weten
aurants en benzinestations.
senior
ervaren
OV-gebruikers,
niet duidelijk hoe dat precies
hoe u aan.
een OV-chipkaart aanvraagt
Raaken
het
mondkapje
zo min mogelijk
die andere senioren wegwijs
in z’n werk gaat. Dan bieden
of hoe de 40% korting voor samen
maken in het openbaar vervoer.
de interactieve online OVreizen werkt? Wilt u meer weten
Na aanmelding via e-mail
informatiebijeenkomsten uitkomst.
over de coronamaatregelen in
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl
het OV?
informatie over
Was mondkapjesofvan stof
opOf60juist
graden,
mondkapjes zijn geschikt?
telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen
Er zijn interactieve
verlenging van abonnement,
na elk gebruik.
deelnemersliefst
een inlogcode.
Voor het
bijeenkomsten gepland op:
keuzedagen. Het kan ook zijn dat
deelnemen
aan
deze
bijeenkomst
donderdag
20
januari
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iet-medisch mondkapje
hebben deelnemers een telefoon,
maandag 24 januari 2022
afhankelijk van het OV bent,
gelijk om zelf
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te
tablet of computer nodig met
dinsdag
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maar nog niet hoe het werkt. Bel
camera
en
microfoon.
Mensen
woensdag
16
februari
2022
dan
metdeze
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Wegwerpmondkapje?
Gooi
weg bij
p: rijksoverheid.nl/mondkapjes
die niet precies weten hoe een
dinsdag 15 maart 2022
tijdens het telefonisch spreekuur.
het restafval.
inlogcode werkt, kunnen telefonisch
De bijeenkomst begint om 13.30 uur
De OV-ambassadeur neemt met
op weg geholpen worden.
en duurt maximaal een uur.
het antwoord met u door. Dat kan
Na deze bijeenkomst is er
telefonisch of via beeldbellen.
de mogelijkheid om een
In een klein groepje legt een
eer informatie
over mondkapjes vind jeafspraak
op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
te maken met de OVOV-ambassadeur stapsgewijs
Wanneer:
maandag tot en met vrijdag
tussen 10.00 tot 12.00 uur
Houd je altijd aan de basisregels:
dinsdag en donderdag tussen
13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag
tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer:
038 - 303 70 10
Houd 1,5 meter
Vermijd drukke
Werk thuis, tenzij

het niet anders kan.

afstand.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

plekken.

De OV-ambassadeurs helpen u
graag op weg! Voor meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Draag een mondkapje in
Contactinformatie
publieke binnenruimtes.
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Naar de Trefkoele+
voor (booster)prikken
Wil je wel coronaprik, maar daarvoor niet ‘helemaal’ naar
Deventer, Hardenberg of Zwolle? Dan kun je nu ook in
de buurt terecht. GGD IJsselland opent komende weken
namelijk extra vaccinatielocaties voor 1e en 2e prikken en
boosterprikken, waaronder in de Trefkoele+ in Dalfsen. Tot in
ieder geval eind februari kan iedereen die dat nog niet heeft
gedaan zich in de eigen gemeente laten vaccineren.
Vanaf eind januari wordt het
boosteren in Regio IJsselland
uitgebreid. Naast de al
bestaande locaties, worden
tijdelijke priklocaties en het
plaatsen van prikken door
huisartsen toegevoegd. Elke
gemeente heeft daarmee
straks een eigen priklocatie,
waar naast de boosterprik ook
de basisvaccinatie (1e en 2e
prikken) worden gegeven. “Niet
voor iedereen is het eenvoudig
om ‘even’ naar Deventer, Zwolle
of Hardenberg te gaan. Een
plek dichter in de buurt maakt
die stap wat gemakkelijker. Heel
ﬁjn om dan ook nu in de eigen
gemeente, in de Trefkoele+ in
Dalfsen, een plek te hebben
waar iedereen zich zonder
afspraak kan laten vaccineren of
boosteren”, geeft burgemeester
Erica van Lente aan. Nu het
aantal positieven door de
omikronvariant weer snel oploopt,
is een vaccinatie nog steeds
heel belangrijk. Zoals het nu
lijkt, word je minder ziek door
omikron, maar is deze variant
een stuk besmettelijker. “Met een
boosterprik ben je niet alleen zelf
beter beschermd, maar bescherm
je ook de mensen in je omgeving
die er mogelijk wel erg ziek van
worden. Op deze manier blijven
we voor elkaar zorgen en kunnen
we er weer steeds meer op uit.”
Uitbreiden vaccinatielocaties
eerder dan verwacht
Het boosteren in IJsselland gaat
zó snel, dat de GGD voorloopt op
de planning. “Onze prikpiek lag
in week 52 en week 1, met ruim

90.000 vaccinatieafspraken per
week”, vertelt Sebastiaan van
Buuren, projectleider Vaccineren
bij GGD IJsselland. “Een resultaat
waar we als GGD IJsselland
trots op zijn! Uiteraard blijven we
wel gewoon doorprikken om de
vaccinatiegraad verder omhoog te
krijgen.” Mensen die niet naar de
centrale locaties konden of wilden
komen, of door een vaccinatie of
besmetting korter dan 3 maanden
geleden nog niet geboosterd
mochten worden, kunnen zich
nu dicht bij huis laten inenten.
Sebastiaan: “En ook de mensen
die eerst de spreekwoordelijke
kat uit de boom hebben gekeken
en nu – een jaar na de eerste
coronaprik in Nederland – toch
een vaccinatie willen, zijn
natuurlijk van harte welkom in
bijvoorbeeld de Trefkoele+ in
Dalfsen. Ik herhaal het graag nog
een keer: met een prik bescherm
je niet alleen jezelf tegen
ziekenhuisopname, maar ook de
kwetsbare mensen om je heen.”
Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in de
Trefkoele+ in Dalfsen opent
donderdag 20 januari. Kijk
voor adresgegevens, dagen
en tijden op ggdijsselland.
nl/vaccinatielocaties. De
boosterprik (18 jaar en ouder)
en de basisvaccinatie (1e en
2e prik; vanaf 12 jaar) zijn
zonder afspraak te halen. Voor
kinderen tot en met 15 jaar
moet een volwassene mee.
Vergeet niet een geldig IDbewijs (ook voor kinderen) en
een mondkapje mee te nemen.

