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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen omgevings
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 januari 2022:
- Markeweg 23,
het plaatsen van zonnepanelen.
- Eshofweg 1,
het bouwen van een werktuigenberging.
Ontvangen, d.d. 20 januari 2022:
- Kringsloot-Oost 10,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 januari 2022:
- Handelsweg 37,
het overkappen van bestaande
stallingsruimte.
- Ambactsweg 11,
het bouwen van een opslagruimte.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 januari 2022:
- Bouwhuisweg 46, het verbouwen
van de bestaande woning.
Ontvangen, d.d. 18 januari 2022:
- Oosterhulst 5,
het plaatsen van zonnepanelen.

LEMELERVELD
Verleend, d.d. 18 januari 2022:
- Kanaaldijk-noord 17,
het bouwen van een woning.
- Het Veen 31,
het bouwen van de linkerhelft van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Het Veen 33,
het bouwen van de rechterhelft van
een twee-onder-een-kapwoning.
Verleend, d.d. 20 januari 2022:
- Vilstersestraat 28,
het plaatsen van boerensafaritenten.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verleend, d.d. 17 januari 2022:
- Kampmansweg 6,
het aanpassen van de voorgevel,
showroom en reclame.
Verleend, d.d. 19 januari 2022:
- Vilsterkamp 22,
het verbouwen van de woning.
- Rechterensedijk-Dalmsholterweg,
het kappen van 52 bomen
(eiken en beuken).

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.

• 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.

Van onderstaande
omgevingsvergunning, is
de procedure verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 november 2021:
- Middenweg 1,
het plaatsen van een kleine
windmolen.
Ontvangen, d.d. 27 oktober 2021:
- Eschstraat 29,
het plaatsen, vervangen en
vergroten van een dakkapel.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

De raadscommissie vergadert op maandag 31 januari 2022 om
19:30 uur. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen vindt deze
vergadering plaats in de raadzaal van het gemeentehuis of in een digitale
omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Adviesrecht gemeenteraad onder de Omgevingswet
2. Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit, verkenning en advies
3. 16e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Molenhoekweg 2
Geen aanwezigheid pers en publiek
Vanwege de coronamaatregelen is het helaas voor pers en publiek
niet mogelijk om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune.
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1, 2 en 3 worden ieder in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor
om de voorstellen als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 28 februari 2022.
Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over
onderwerpen die op de agenda staan. Om gebruik te maken van het
spreekrecht moeten zij zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Aanmelden kan
tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend een
parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor
het opladen van elektrische voertuigen
aan te wijzen op de parkeerplaats
gelegen tussen Esakkers 20 en 22
te Hoonhorst en daartoe de borden
E4 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen met onderbord
‘opladen elektrische voertuigen’.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 25 januari 2022 voor
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).

WET MILIEUBEHEER
Melding in het kader van
het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval
Ganzepanweg 2 te Dalfsen.

DALFSEN
• Ganzepanweg 2, voor het mobiel
breken van 700 ton gemengd
puin. Het breken vindt plaats in
de periode van 2 tot 8 februari
2022 (Z2022-00000356).

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:

Tegen deze kennisgeving kan
geen bezwaar worden ingediend.
Deze publicatie betreft slechts een
wettelijk verplichte bekendmaking.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

Melding art. 10.52 Wm

mtes, zoals winkels,
usea, bibliotheken, bioscopen,
nts en benzinestations.

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.
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VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 14E HERZIENING Was mondkapjes van stof op 60 graden,
ndkapjes
zijn geschikt?
BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN, DAMHOEVE
Doel besluit
Dit plan maakt het mogelijk om op
het perceel Ganzepanweg 2/2A in
Dalfsen, kadastraal bekend gemeente
Dalfsen, sectie Y, nummer 1115, een
zorgappartementencomplex te realiseren.

iedereen het ontwerp “14e herziening
bestemmingsplan buitengebied
gemeente Dalfsen, Damhoeve”
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Voor
een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u op telefoonnummer 14
0529 een afspraak maken.
Het bestemmingsplan kunt u ook inzien
via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz14-va01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/

medisch mondkapje
k om zelf een mondkapje te
Wijzigingen van het plan
ksoverheid.nl/mondkapjes
Op basis van reacties op het
ontwerpbestemmingsplan is het
aangepast. Het onderdeel externe
veiligheid in paragraaf 4.6 van de
toelichting is aangevuld op verzoek van
de Veiligheidsregio. In overleg met de
provincie is paragraaf 2.2 aangevuld
met een impressie van de nieuwe
situatie en artikel 3 van de regels
zijn aangevuld met de oppervlakte
aan toegestane bebouwing.

liefst na elk gebruik.

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. 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 bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, dan wordt de werking van plan
uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist.

Op orde

Vandaag, 19 januari 2022, een mooi bericht op RTV Oost:
accountantsbureau BDO (onze huisaccountant) geeft, in de jaarlijkse
benchmark (vergelijkend onderzoek) onder alle gemeenten in
Nederland, aan Dalfsen een 10 als rapportcijfer. Hoe hoger het
rapportcijfer, hoe gezonder de financiële positie van een gemeente
is. In Overijssel krijgen Staphorst, Tubbergen en Hof van Twente
eveneens een 10. Landelijk staat Dalfsen zelfs op plaats 4, bij
gemeenten met 25.000 – 50.000 inwoners. We proberen dan
ook om, net als in elk huishouden, niet meer uit te geven dan
er binnen komt. Dat leverde in elk geval afgelopen november
een begroting op, waarbij er nu eens niet bezuinigd hoefde te
worden of een lastenverzwaring voor de inwoners moest worden
doorgevoerd. Rust in de tent, is heel belangrijk. Het is dan ook
vreemd om in het nieuws te moeten vernemen dat, ondanks een
arbitrage zaak en eerdere toezeggingen, de nieuwe regering toch
weer minder wil gaan uitgeven aan onder andere jeugdzorg.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening moet
griffierecht worden betaald.

Reageren?vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
nformatie over mondkapjes
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Dit
is gedurende bovengenoemde
termijn mogelijk voor iedereen die
het niet eens is met dit besluit.

Dalfsen, 25 januari 2022

Houd je altijd aan de basisregels:
Burgemeester en wethouders

Ter inzage
Met ingang van 26 januari 2022
tot en met 9 maart 2022 ligt voor

gemeente Dalfsen

Actualisatie adressenindex
Werk thuis, tenzij
Gemeentemagazine
2022 Houd 1,5 meter
het niet anders kan.

Vanaf week 4 (24 januari 2022) start Akse Media in opdracht van
de gemeente Dalfsen met de controle van de gegevens van de
Adressenindex voor het Gemeentemagazine 2022.
De adressen voorzien van een
e-mailadres krijgen van Akse Media
een e-mail ter controle van de
gegevens. Deze is bij een ieder
voorzien van een unieke persoonlijke
code, zodat u zelf de gegevens
naar wens kan controleren voor uw
organisatie of vereniging en vervolgens
aanpassen. De overige vermeldingen
worden tijdens de actualisatie periode
telefonisch door Akse Media benaderd.

afstand.

Vermelding in Adressenindex
Wilt u uw organisatie of vereniging
vermeld hebben in de adressenindex
van het gemeentemagazine?
Dan kunt u dit op de volgende
manieren doorgeven:
Per e-mail: redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentemagazine Dalfsen)
Per post: Akse Media (t.a.v.
Gemeentemagazine Dalfsen),
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.
Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor de adressenindex kunnen aan
de redactie worden doorgegeven
tot uiterlijk 4 maart 2022.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

De voorbeelden op het gebied van gebroken beloften en
toezeggingen vanuit Den Haag zijn inmiddels volop voorhanden,
neem de gaswinning in Groningen. Voor onze regio wil ik er ook
één uitlichten: laagvliegen naar vliegveld Lelystad. In 2019 was
er de schriftelijke toezegging van de minister dat de tijdelijke
laagvliegroutes vanaf 2021 niet nodig zullen zijn, want dan is de
herindeling van het luchtruim klaar. Wat zegt het ministerie nu
(minister Cora van Nieuwenhuizen heeft inmiddels een functie elders
aanvaard)? “Ja, maar het lukt toch niet”. Dalfsen blijft zich, samen met
de Provincie, Raalte, Zwolle en Kampen, hier tegen verzetten. Eerst
de laagvliegroutes van tafel, vóórdat vliegveld Lelystad open kan.

Vermijd drukke
plekken.

Nu even iets geheel anders.
In de column van september memoreerde ik aan de voorspelling dat
er wel eens veel meer griepgevallen zouden kunnen komen deze
winter, niets van gemerkt, u wel? Ook verschenen er in november
berichten
dat er een
zeer
strenge winter aan
Draag
een
mondkapje
in kwam, alle voortekenen
wezen er op. Tot op heden niets van gemerkt. Onheilsprofeten,
die elk jaar
weer de kop
op steken en waar de pers zich gretig op
publieke
binnenruimtes.
stort. Wat we wel kregen was de nieuwe Covid-19 variant, Omikron.
Ook hier in het begin een nieuwe grote bedreiging. Maar wat blijkt?
Weliswaar zeer besmettelijk, maar met een veel milder ziektebeeld.
Zouden we dan eindelijk uit de grip komen van de pandemie en
over kunnen gaan tot een normaler leven, zoals Engeland nu gaat
doen? Ik hoop en wens het van ganser
harte voor ons allen. Voor nu blijf omzien
naar elkaar en geniet van elke dag.
Of zoals de Dalai Lama zegt: “Er zijn
slechts twee dagen in het jaar waarop
je niets kunt doen. De ene is gisteren
en de andere is morgen. Dus vandaag
Meer informatie:
is de perfecte dag om lief te hebben, te
geloven,
te doen en vooral te leven”.
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

