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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 21 januari 2022:
- Gersteland 8,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning.
Ontvangen, d.d. 24 januari 2022:
- Vossersteeg 91,
het bouwen van een schuurwoning.
Ontvangen, d.d. 26 januari 2022:
- Dedemsweg 5,
het kappen van twee eikenbomen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 januari 2022:
- De Heide 19,
het bouwen van de linkerhelft van
een twee-onder-een-kapwoning.
- De Heide 21,
het bouwen van de rechterhelft van
een twee-onder-een-kapwoning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 januari 2022:
- Kievitlaan 2,
het realiseren van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 25 januari 2022:
- Parklaan 9,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 26 januari 2022:
- Merellaan 29,
het wijzigen van de
draagconstructie.

• 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.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande omgevings
vergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 21 januari 2022
- Tolhuisweg 12,
het realiseren van een aanbouw
aan de werktuigenberging.

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
• Kortersweg 9, voor het beëindigen
van de bedrijfsmatige agrarische
activiteiten (Z2021-00014068).
LEMELERVELD
• Handelsweg 8, voor het oprichten van
een mesthandel (Z2021-00010319).
NIEUWLEUSEN
• Middeldijk 2, voor het beëindigen
van de bedrijfsmatige milieuactiviteiten
(Z2022-0000027).
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.

Verzonden d.d. 26 januari 2022
- Markeweg 16,
het aanleggen van een wadi.
Verzonden d.d. 27 januari 2022
- Kringsloot-oost 10,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 24 januari 2022
- Westeinde 164B,
een verzoek voor inwoning.
Verzonden d.d. 25 januari 2022
- Acaciastraat 7, het uitbreiden
van de woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 24 januari 2022
- Blikman Kikkertweg 3,
het plaatsen van een
mantelzorgwoning (tijdelijke
vergunning voor 10 jaar).
- Weerdhuisweg 8,
het vervangen en vergroten
van de schuur.
Verzonden d.d. 25 januari 2022
- Posthoornweg 17,
het kappen van een zomereik.
Verzonden d.d. 27 januarie 2022
- Waterinkweg 17,
het verbouwen van de woning.
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.

Van onderstaande omgevings
vergunning, is de procedure verlengd:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 15 oktober 2021
- De Singel 20,
het verbouwen van een bedrijfspand.

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 omgevings
vergunningen zijn op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ingetrokken d.d. 26 januari 2022
- Rollecate 7,
het uitbreiden van een bedrijfspand.
- Poppenallee 15B,
het splitsen van de woning.

Onderstaande omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure heeft
gevolgd, is verleend en ligt ter inzage:
DALFSEN
- Venneweg 9B, het brandveilig
gebruiken van het bouwwerk.

Onderstaande ontwerpbeschikkingen
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
- Vossersteeg 12 en 12A,
het opsplitsen van de woning.
- De Brandt 6,
het opsplitsen van de woning.
- Hoevenweg 24,
het opsplitsen van de woning.

Vanaf 2 februari 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, die tijdig een
zienswijze hebben ingediend, of door
belanghebbenden die redelijkerwijs niet
in staat zijn geweest tijdig een zienswijze
in te dienen, 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.

Vanaf 2 februari 2022 ligt de ontwerp
beschikking met bijbehorende stukken
gedurende zes weken op afspraak
ter inzage bij het loket van de
eenheid Publiekdienstverlening in het
gemeentehuis. Binnen deze termijn
kan men schriftelijk zienswijzen over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen

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 omgevingsvergunning
is gedeeltelijk ingetrokken:
LEMELERVELD
Ingetrokken d.d. 21 januari 2022
- Beemdweg 3,
het bouwen van een overkapping.

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 tegenover Pleijendal 56 te
Dalfsen 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 1
februari 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).

Gebruik van mondkapjes

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binne
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APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 januari 2022:
• Circus Renz Berlin,
het organiseren van
Circusvoorstellingen op het
Evenemententerrein achter
Raadhuisstraat 1 op 25 april 2022,
28 april 2022, 29 april 2022,
1 mei 2022 en 2 mei 2022.
• Grand Cafe “De Fabriek”,
het organiseren van een
Voorjaarskermis op het
Evenemententerrein achter
Raadhuisstraat 1 van 29 juni 2022
tot en met 3 juli 2022.
Ontvangen, d.d. 27 januari 2022:

• Stichting “Station tot Station Loop”,
het organiseren van Station tot
Station Loop op 25 mei 2022.
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 januari 2022:
• Verkeersouder Coordinator VVN,
het organiseren van een
verkeersactiviteit veilig omgaan
met (land)bouwverkeer
bij Ruigedoornstraat 108
op 17 februari 2022.
Ontvangen, d.d. 25 januari 2022:
• CBS De Spiegel,
het organiseren van Streetwise
tussen Van Ittersumstraat 2 t/m 16
op 2 maart 2022.

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2022
Zitting van het centraal stembureau inzake beslissing
geldigheid ingeleverde kandidatenlijsten en nummering
De voorzitter van het centraal
stembureau voor de op woensdag
16 maart 2022 te houden verkiezing
van de leden van de raad van
de gemeente maakt, ingevolge
artikel I 2 van het Kiesbesluit
bekend, dat dit bureau op vrijdag
4 februari 2022 om 10:00 uur, in
het gemeentehuis in een openbare
zitting zal beslissen over
•	de geldigheid van de
ingeleverde kandidatenlijsten;
•	het handhaven van de daarop

voorkomende kandidaten;
•	het handhaven van de daarboven
geplaatste aanduiding van
een politieke groepering en
•	de nummering van de
geldig verklaarde lijsten.
Wilt u deze zitting digitaal
bijwonen, vraag dan voor
4 februari een zoom link aan via
publiekszaken@dalfsen.nl
De voorzitter voornoemd,
E. van Lente

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 7 februari 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. Omgevingsvisie 1.0
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
De Omgevingsvisie wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend,
daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor om het voorstel 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 moet u
zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

Werkzaamheden noordelijke
parallelweg N377
In november 2021 is aannemer Vechtdal Verbinding gestart met de
voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van de N377.
In 2022 geven zij een vervolg aan deze werkzaamheden.
Op maandag 7 februari 2022
starten zij met werkzaamheden
aan de parallelweg Den Hulst ter
hoogte van nummer 172. Ze gaan
aan de slag met de realisatie van
de noordelijke parallelweg. Aangrenzende percelen blijven via
het werkvak bereikbaar, fietsers

en voetgangers worden omgeleid via het zuidelijke fietspad
en voetpad. De werkzaamheden duren tot 28 maart 2022.
Kijk op www.vechtdalverbinding.nl
voor omleidingsroutes en
voor meer informatie.

Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Waar draag ik een mondkapje?

Zo gebruik je een mondk
• CBS De Spiegel,
Nu en later
het organiseren van Streetwise
tussen Van Ittersumstraat 2 t/m 16
M’n dochter heeft pas een kaartje gekocht voor een popconcert
Mondkapjes
zijn verplicht in: dat in juni plaatsvindt. Dat, ondanks deGebruik
alleen
niet-medische
mondkap
onzekerheid
hoe
corona
op 9 maart
2022.
zich ontwikkelt. Mijn eerste gedachte was dan ook: is dat
NIEUWLEUSEN
• Openbaar vervoer
wel verstandig? De kans is best grootRaak
dat het
niet
doorgaat. alleen met schone
Ontvangen, d.d. 18 januari 2022:
het
mondkapje
• Touringcars
Je moet dan maar zien of en hoe je je geld terug krijgt.
• Hippisch Nieuwleusen,
• Vliegtuigen
Aan de ander kant is er niet voor nietsPak
het het
spreekwoord:
Bosmansweg
72, het
mondkapje alleen vast bij de ela
“Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien; en wie
organiseren van:
steeds naar de wolken ziet, zal niet maaien”. Mooi
- een Springwedstrijd van
Zorghetdat
je neus, mond en kin bedekt zij
worden dringend aangeraden
in: niet laat weerhouden van
ook dat ze zich
maken
15 tot enMondkapjes
met 18 april 2022;
van winkels,
plannen door een onzekere toekomst.
- een Bixiewedstrijd
op 22
mei 2022;
• Publieke
binnenruimtes,
zoals
Houd het mondkapje zo veel mogelijk o
- een Dressuurwedstrijd van
supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen,
Over een aantal weken zijn er weer verkiezingen voor
26 tot en met 28 mei 2022.
theaters,
restaurants
en benzinestations.
de gemeenteraad. De lokale politieke Raak
partijen
beginnen
Ontvangen, d.d.
19 januari
2022:
het
mondkapje zo min mogelijk aa
zich warm te draaien en de eerste campagnefilmpjes zijn
• Hippisch Nieuwleusen,
alweer gesignaleerd. Het zijn onzekere en spannende
Bosmansweg 72,
tijden voor de partijen: hoeveel zetels hebben we straks
het organiseren van:
in dezijn
gemeenteraad,
hoe groot wordt onze invloed?
- Kringkampioenschappen
Kring
Was mondkapjes van stof op
Welke mondkapjes
geschikt?
Als wethouder voel ik die onzekerheid ook. Want in het verlengde
Vechtdal op 25 juni 2022;
liefst
na elk gebruik.
van de verkiezingen wordt ook weer bepaald wie
de komende
- een Fokkerijdag met
vier
jaar
wethouder
van
onze
mooie
gemeente
mag
zijn.
Veulenkeuring
op
13
juli
2022;
• Gebruik een niet-medisch mondkapje
- een Bixiewedstrijd op 17 juli 2022;
• Het is ookopmogelijk om zelfOndertussen
een mondkapje
te wereld niet stil en worden besluiten
staat de
- een Dressuurwedstrijd
gevraagd. De zorg aan de jeugd moet verleend Wegwerpmondkapje?
blijven,
16 en 17 augustus
2022;
Gooi
maken.
Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
de Wmo-voorzieningen moeten blijven verstrekt, de
- een Springwedstrijd van 16 tot
het restafval.
mantelzorger blijft zijn of haar hulp verlenen. Als wethouders
en met 18 september 2022.
kunnen en willen we niet anders dan blijven besturen met
Ontvangen, d.d. 23 januari 2022:
een blik op de toekomst. Dat doen we met bezieling.
• VOF ’t Witte Peerd,
het organiseren van Eiergooien
Meer informatie
over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Over mantelzorg gesproken, tot 28 februari kan de
bij Westeinde 5 op 17 april 2022.
mantelzorgwaardering worden aangevraagd. Een groot aantal
Ontvangen, d.d. 24 januari 2022:
mensen heeft het al gedaan, maar ik weet zeker dat we er nog
• Verkeersouder Coördinator VVN,
altijd aan
de basisregels:
meer mensenHoud
zijn diejehiervoor
in aanmerking
komen. Mocht u
het organiseren van een
iemand in uw omgeving kennen
verkeersactiviteit veilig omgaan
die ‘onbetaalde hulp verleend
met (land)bouwverkeer bij
aan een hulpbehoevende die
Petersweg 3 op 10 februari 2022.
verder
dan
je normaal
Heb je klachten?
Houd 1,5 meter
Verm
Werkgaat
thuis,
tenzij
gesproken mag verwachten’,
Onderstaande vergunningen voor
afstand.
plek
het niet anders kan.
Blijfop
thuis.
wijs hen dan op de
een standplaats
de weekmarkt
mogelijkheid op www.dalfsen.
in Dalfsen zijn verleend:
nl/mantelzorgwaardering. Het
Verzonden, d.d.
28 je
januari
2022:
Laat
testen.
is belangrijk dat ze gezien
Draa
• Bloemenmeisje Nicole,
Hoest en nies in je
Was vaak je handen.
worden. Voor nu en later.
verkoop vaste planten, vogelvoer,
pub
elleboog.
Ben 31
je ook
benauwd en/of
e.d. t/m
december
2022;
heb je koorts? Dan moeten
Jan Uitslag
• X More,
alle huisgenoten thuisblijven.
Wethouder gemeente Dalfsen
verkoop
kleding 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.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

INZAMELING OUD PAPIER FEBRUARI 2022
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 3, vrijdag 4 en
zaterdag 5 februari 2022.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk
aan de Polhaarweg:
vrijdag 14:00 tot 16:30 uur en
op zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 25 februari vanaf 16:00
uur en zaterdag 26 februari 2022
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de container
bij de Welkoop aan De Vesting
15, maandag t/m donderdag
tussen 9:00 en 18:00 uur, vrijdag
tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 18 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 19 februari 2022 (10:00
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid
container parkeerplaats bij Geref. Kerk
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19.
- Kringloopbedrijf “Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).

HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en
dan de eerste weg rechts).
LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!,
pcb De Regenboog en
Kindcentrum Heidepark:
Brengmogelijkheid zaterdag 26
februari 2022 van 8:30 tot 12:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij het
clubgebouw De Bombardon aan de

Burg. Backxlaan 181. Iedere zaterdag
is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is
geen huis-aan-huisinzameling meer.
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 12 februari
2022 naar de container bij de school,
Petersweg 2. Op de betreffende
zaterdag zijn er twee ouders
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur.
- C.N.S. De Meele:
elke eerste zaterdag van de
maand brengmogelijkheid bij
de school, Meeleweg 120,
eerstvolgende 5 februari 2022.
OUDLEUSEN
- Cazemierschool:
zaterdag 12 februari 2022 (09:00
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid
container bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

rijksov
o
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‘Je leeft niet alleen voor jezelf’
Wij gaan de komende tijd in gesprek met allerlei mensen in de verschillende kernen van onze
gemeente over hun bezigheden. Wat vinden ze waardevol om te doen en wat is hun levensmotto?
De eerste in deze reeks is Louise Loman, uit Dalfsen. Zij is bij veel mensen bekend als initiatiefnemer
van naaiatelier Sam-Sam. Wat bewoog haar om dit te gaan doen?
‘Ik ben in 1950 geboren in
Almelo, mijn ouders hadden
daar een slagerij. Ik weet
nog dat in de jaren zestig de
eerste gastarbeiders uit Turkije
kwamen. In de kranten stonden
stukken over ‘die Turken die
ons eten niet lusten’. Na een
tijdje vroegen ze mijn vader
of hij Turkse worsten voor ze
kon maken. Mijn moeder en

ik pelden kilo’s knoflooktenen,
toen nog een bijzonder iets. De
worsten werden buiten aan de
lijn te drogen gehangen. Mijn
vader verbouwde de garage tot
een Turkse club, daar konden de
mannen samen thee drinken. Op
onze binnenplaats maakten ze
iedere week muziek. De Turken
brachten gezelligheid en reuring,
ik heb er goede herinneringen aan.

Voor die tijd was het bij ons thuis
heel stil. Bij andere kinderen waren
grootouders en ooms en tantes
over de vloer, dat was bij ons niet.’
Een piepklein stukje van
de gruwelverhalen
‘Mijn moeder stierf in 1971. Na
haar dood mocht ik een kistje
met documenten openen. Zo
kreeg ik een klein stukje onder
ogen van de gruwel die de grote
families van mijn ouders was
overkomen. Een deel was via
Westerbork afgevoerd naar de
gaskamers. Mijn grootouders en
oom van moeders kant zijn op een
vreselijke manier aan hun eind
gekomen in Vierhouten, bij het
‘verscholen dorp’. Daar raakte ik
later betrokken bij het realiseren
van een herdenkingsmonument.
En in Westerbork doe ik eens in
de vijf jaar mee aan het namen
lezen. Al die mensen verdienen
dat ze worden genoemd…’
Hoe sterk moet je zijn?
‘Ik hoor mijn vader nog zingen:
‘Oh Suzanna, das Leben ist
so wunderbar.’ Ik heb mij vaak
afgevraagd hoe sterk je moet zijn
om het leven weer met zoveel
plezier te kunnen leven. Mijn ouders

verloren nagenoeg al hun familie.
Zelf overleefden ze de oorlog
dankzij oom Jan en tante Grada.
Heel bijzonder hoe zij hun huis
open stelden. Als zij dat niet hadden
gedaan, was ik er niet geweest. Zij
waren geen familie, maar klanten
van de slagerij. Vier jaar lang zaten
mijn ouders er op zolder. Ik ben nog
vaak met de vraag bezig: bij wie kun
je schuilen als het erop aan komt?
Ik zie hier in Dalfsen veel mensen
die bereid zijn wat voor een ander
te doen of te laten. Tegelijkertijd
weet ik dat het laagje maar dun is.
Als het puntje bij paaltje komt, zijn
er maar weinig mensen die echt
ruimte willen maken voor de ander.
Zou ik er zelf toe in staat zijn?’
Mensen hier zijn meteen
bereid te helpen
‘In 1985 kwamen mijn man en ik
vanuit het westen naar Dalfsen. Eerst
in het dorp, later in een boerderijtje
en nu sinds een tijd weer in het dorp.
Ik had in Den Haag de opleiding
voor docent handvaardigheid en
handwerken gedaan. Ik heb onder
meer veel creatieve workshops
georganiseerd. Organiseren is wat
ik goed kan. Na mijn pensioen las
ik steeds vaker over vluchtelingen
die naar Dalfsen kwamen. Daar was
niks voor, voor hen bedacht ik het
naaiatelier: een plek waar mannen
en vrouwen een vak leren met hun
handen en tegelijkertijd kunnen ze
ongedwongen Nederlands spreken

met elkaar en de vrijwilligers.
Ze leren zo ook elkaars culturen
en gebruiken begrijpen. We
zitten tegenwoordig twee
dagdelen in de week in de
school in Ankum. De spullen die
de deelnemers van Sam Sam
maken, worden verkocht in de
Wereldwinkel. Vanuit allerlei
organisaties en bedrijven krijgen
we ondersteuning. Zo krijgen
we stalen van meubelwinkels
en de kringloop levert ook
stoffen en leer aan. En dankzij
sponsoring door bedrijven en
serviceclubs hebben we nu ook
goede naaimachines. Je merkt
dat mensen hier meteen bereid
zijn te helpen. Er werken nu 12
vrijwilligers bij Sam Sam, dat is
geweldig! En de 17 statushouders
zijn net weer heel enthousiast
begonnen in het atelier.’
Tolerantie voorleven
‘Mijn ouders leefden tolerantie
voor. Ze waren er voor de Turken,
maar wanneer de kermis in Almelo
was, boden ze ook onderdak
aan de kermisklanten. Daar werd
verder niet over gepraat, het
was vanzelfsprekend. Het gaat
om verdraagzaamheid. Door
jezelf open te stellen, kun je het
leven wat makkelijker maken
voor de ander. Je kijkt om naar
de ander. Mijn ouders deden
dat en ik kan ook niet anders.
Je leeft niet alleen voor jezelf.’

Koolmonoxide, een echte
sluipmoordenaar

Gratis Corona-zelftest voor
inwoners met een laag inkomen

Koolmonoxide (CO) is een sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het
niet maar als je het inademt kan dit ernstige lichamelijke gevolgen
hebben. Elk jaar overlijden er gemiddeld 5 tot 10 mensen door een
CO-vergiftiging en belanden er honderden mensen in het ziekenhuis.

Om verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseert de Rijksoverheid
inwoners in bepaalde situaties gebruik te maken van een zelftest. De gemeente Dalfsen gaf in
december al aan dat ze gratis zelftesten ter beschikking stelt aan inwoners met een laag inkomen.
Deze zelftesten zijn nog steeds beschikbaar en zijn, tijdens openingstijden, af te halen bij de
Infopunten in Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen en bij het gemeentehuis in Dalfsen.

Een CO-melder kan je
op tijd waarschuwen
en daarmee je
leven redden. De
komende maand
staat in het teken
van de campagne
Stop CO-vergiftiging,
een initiatief van
Brandweer Nederland
en de Brandwonden
Stichting!
Oorzaken CO-vergiftiging
Koolmonoxide (CO) komt vrij
door onvolledige verbranding van
brandstoffen (zoals olie, aardgas,
benzine of hout). Een slecht
onderhouden, defect of verkeerd
gemonteerd verbrandingstoestel
(zoals een kachel, CV-ketel
of rookgasafvoer) is meestal
de oorzaak van het vrijkomen
van het zeer giftige gas.
Ventileer, Controleer en Alarmeer
Zorg voor voldoende frisse lucht in
de woning. Als er toch CO vrijkomt in
de woning, dan kan voldoende zuurstof je leven redden. Laat daarnaast
elk jaar het verwarmingstoestel, zoals de CV-ketel of kachel, door een
gecertificeerd bedrijf controleren.
Tot slot kan een CO-melder je leven
redden. Bij een te grote hoeveelheid CO geeft de melder een luid
alarm. Heel belangrijk zo’n alarm,
want CO ruik, zie en proef je niet!

De openingstijden zijn als volgt:
• Gemeentehuis Dalfsen
- maandag van 8.30 tot 19.00 uur
- dinsdag t/m vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur

Hoe herken je een CO-vergiftiging?
Een CO-vergiftiging gaat
snel. Het is daarom belangrijk
dat je de symptomen kent:
hoofdpijn, misselijkheid,
overgeven, vermoeidheid,
verwarring, slaperigheid of
een versnelde hartslag.
Wat moet je doen bij een
CO-vergiftiging?
Als je een CO-vergiftiging
vermoedt of de CO-melder gaat af,
waarschuw dan zo snel mogelijk
alle huisgenoten en ga naar buiten.
Bel vervolgens 112 en volg de
aanwijzingen van de hulpdiensten
op. Bel eventueel de huisarts.
Meer weten?
Wil je meer weten over
koolmonoxide, een CO-vergiftiging
of de CO-melder? Ga dan naar
www.brandweer.nl/onderwerpen/
koolmonoxide of www.co-wijzer.nl.

• Infopunt Trefkoele+ Dalfsen
- Maandag van 10.00 tot 12.00 uur
- Dinsdag van 10.00 tot 12.00
uur en van 14.00 tot 16.00 uur
- Woensdag van 18.30
tot 20.30 uur
- Donderdag van 10.00 tot 12.00

uur en van 14.00 tot 16.00 uur
- Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur
• Infopunt in De Mozaïek
Lemelerveld
- maandag van 10.00 tot 12.00 uur
- dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur
- woensdag van 13.30 tot 15.00 uur
- donderdag van 13.30 tot 15.00 uur
• Infopunt in De Spil Nieuwleusen
- maandag van 14.00 tot 16.00 uur
- dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

CORONAVACCINATIE
1e, 2e of boosterprik zonder afspraak

Locatie
Trefkoele+, Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen
Wanneer
Januari en februari
Openingstijden
Donderdag 12.00 - 19.30 uur
Vrijdag
9.00 - 16.30 uur
Zaterdag
9.00 - 16.30 uur
Neem je identiteitsbewijs en mondkapje mee.
Meer informatie: ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties

- donderdag van 10.00 tot 12.00
uur en 14.00 tot 16.00 uur.
Meer informatie
De tests worden alleen
uitgedeeld aan volwassenen
en maximaal twee testen
per persoon. Kijk voor meer
informatie over het coronavirus
en een overzicht van de
meest actuele maatregelen
rondom het coronavirus op
www.rijksoverheid.nl/corona.

Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Waar draag ik een mondkapje?

KERNPUNTEN

Gebruik alleen niet-medische mondkapje

Mondkapjes zijn verplicht in:
• Openbaar vervoer
Touringcars
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• Vliegtuigen

Besluiten door de raad –
raadsvergadering 24 januari 2022
Het is de eerste gemeenteraadsvergadering van het nieuwe jaar,
wederom een digitale. Er wordt naar uitgekeken om elkaar
weer fysiek te treffen in de raadszaal.
Met de Algemene Subsidie
verordening Dalfsen 2022
stemden alle fracties in. Tijdens de
behandeling in de raadscommissie
gaven zij aan te hopen dat
organisaties en inwoners hiermee de
passende financiële ondersteuning
ontvangen waarbij het helder
is waarom subsidie wel of niet
mogelijk is. Ook werd aangegeven
om zorg te dragen voor een goede
overgang en te evalueren met
betrokken organisaties om te kijken
of er niet te veel tijd gaat zitten in
administratie. In het gewijzigde
bestemmingsplan Kernen,
Hoek Pastoriestraat-Pleijendal
(Gruthuuske) konden alle fracties
zich vinden. In de voormalige
peuterspeelzaal Gruthuuske was
een kunstwerk in de gevel verwerkt.
Dit kunstwerk ziet men graag
terug in de nieuwbouw om het
heden en verleden te verbinden.
Op grond van de Algemene
verordening gegevensbescherming
(AVG) en de Baseline
Informatieveiligheid Overheid
(BIO) is de raad verplicht tot
het maken van afspraken over
de omgang met gevoelige

gegevens en veilig werken. Deze
afspraken worden vastgelegd in
het privacybeleid en –reglement
en informatiebeveiligingsbeleid.
Als extra agendapunt werd
ingebracht de raadsbespreking over
de ongeregeldheden Burgemeester
Van Bruggenplein Dalfsen. Op
zaterdag 15 januari 2022 vond
er een samenkomst plaats op
en nabij het Burgemeester Van
Bruggenplein in Dalfsen. Rond
23:00 is een noodbevel van
de burgemeester gepubliceerd
waarmee de verplichting van
kracht werd om het gebied te
verlaten. Deze gebeurtenissen
en de daaropvolgende aandacht
van inwoners en media was voor
de raad aanleiding voor een
bespreking. Er waren vanuit de raad
nog veel vragen. Burgemeester
Van Lente nam de tijd om alle
vragen te beantwoorden en gaf
uitleg over de gemaakte keuzes.
In de opiniërende ronde gaf
iedere fractie zijn mening over de
gebeurtenissen. Daarin spraken
allen hun teleurstelling uit over het
gehouden illegale evenement en de
schade en angst die dit voor Dalfsen

Telefonisch spreekuur
wethouder Schuurman
Eind maart 2021 is wethouder Schuurman begonnen met
een telefonisch spreekuur op de woensdagmiddag tussen
15.30 en 17.00 uur. Dit heeft al veel waardevolle gesprekken
opgeleverd met ondernemers en inwoners. Zo hebben mensen
tips gegeven, ideeën gedeeld en problemen besproken.
U kunt nog steeds gebruik maken
van dit wekelijkse moment. U
belt daarvoor naar 14 0529. Voel
vooral geen drempel om te bellen.

Mailen voor een afspraak
kan ook via het e-mailadres:
bestuurssecretariaat@dalfsen.nl.

Raak het mondkapje alleen met schone h

Pak het mondkapje alleen vast bij de elast

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
Mondkapjes worden dringend aangeraden in:
• Publieke binnenruimtes, zoals winkels,
Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.
supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen,
Is een warmtepomp een goede keuze voor uw woning?
theaters, restaurants en benzinestations.
Raak het mondkapje zo min mogelijk aan

Webinar over de warmtepomp

en direct aanwonenden met zich
Ons webinar ‘Naar een energieneutraal met een warmtepomp’
meebracht. Met opmerkingen als:
helpt u bij deze keuze. De online bijeenkomst op 15 februari
“Dit is niet iets typisch Dalfsens”,
wordt u aangeboden door het energieloket van gemeente
“Beschamende vertoning”
en
“
Dalfsen.
Hetgeschikt?
webinar is gratis en eenvoudig opWas
uw computer,
mondkapjes van stof op 6
Welke mondkapjes
zijn
Het werpt een schaduw over het
laptop of telefoon te volgen!
liefst
na elk gebruik.
positief verlopen horeca protest”.
Ook spraken
zich negatief
Project Energieneutraal
In mondkapje
het webinar hebben
• zijGebruik
een niet-medisch
uit over hoe• aanwezigen
zich
Verbouwen
we
het
over:
Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te
hebben opgesteld
tegen
de
politie.
•
De
techniek
van
de
warmtepomp;
Dit webinar wordt
gegeven vanuit
Wegwerpmondkapje?
Gooi de
maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Complimenten waren er voor de
het project Energieneutraal
• welke soorten warmtepompen
het
restafval.
wijze waarop de burgemeester haar
Verbouwen West-Overijssel,
er zijn en hoe u daaruit
rol als burgermoeder, handhaver
een regionaal project van de
een keuze maakt;
en hoeder van de openbare orde
gemeenten Dalfsen, Hardenberg,
• hoe u het beste
heeft opgepakt, het optreden
van de
Ommen,
Staphorst, Steenwijker
rendement
Meer
informatie
over haalt;
mondkapjes vind je
op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
politie, de hulp bij het opruimen van
land en Zwartewaterland. Kijk op
• en hoe het zit met geluid
de omwonenden, de communicatie
en stroomverbruik.
www.duurzaambouwloket.nl/env
richting de inwoners en de inzet
Houd je altijd aan voor
de basisregels:
meer informatie.
door de ambtelijke organisatie. Met
Onze onafhankelijke energie
name de direct betrokkenheid van
neutraalcoach beantwoordt
de burgemeester bij haar inwoners,
tijdens het webinar graag uw
Heb je klachten?
Houd 1,5 meter
Vermi
Werk
thuis,
tenzij
de heldere en transparantie brief en
vragen
over
warmtepompen.
afstand.
plekke
het
niet
anders
kan.
persoonlijke contacten
werden extra
Vragen kunt u stellen via de chat!
Blijf thuis.
benadrukt. De vergadering kon op
veel belangstelling
inwoners
Meld u snel aan door de QR-code
Laatvan
je testen.
Draag
Hoest en nies in je
rekenen. Met bijna 280 kijkers, was
te scannen.
Ofjemeld
u aan via
Was vaak
handen.
publie
elleboog.
er niet eerder
zo veel publiek.
www.duurzaambouwloket.nl/env.
Ben je ook benauwd en/of
Let
op:
er
is
maar
plek
voor
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.
100 deelnemers!

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Mantelzorgwaardering 2021 aan
te vragen t/m 28 februari 2022
De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge)
mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden,
vrienden en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom
deelt de gemeente weer een Mantelzorgwaardering uit.
Levert u of één van uw naasten
mantelzorg aan een inwoner van
Dalfsen of krijgt u als inwoner
van Dalfsen ondersteuning
van een mantelzorger? Meld

uzelf of deze persoon uiterlijk
28 februari 2022 aan voor de
mantelzorgwaardering 2021 via
het aanmeldformulier op www.
dalfsen.nl/mantelzorgwaardering.

Het is mogelijk dat op het moment
dat u belt, wethouder Schuurman
in gesprek is met iemand
anders. In dat geval zorgen we
voor een terugbelverzoek.

Achter het stuur
blijf je scherp.
Op de fiets, scooter
en in de auto.

De waardering wordt voor
mantelzorgers vanaf 12 jaar in
alle kernen in de vorm van lokale
ondernemersbonnen aangeboden.
Jonge mantelzorgers in de
leeftijd tot 12 jaar kunnen
ook aangemeld worden.
Zij worden dan aangemeld
voor een leuke activiteit.
Geen internet
Geen internet? Dan is het
mogelijk om bij de Infopunten in
Nieuwleusen, Lemelerveld en
Dalfsen en in het gemeentehuis
in Dalfsen het online formulier
in te vullen. Bij de Infopunten is
tijdens de openingstijden iemand
aanwezig die kan helpen bij het
invullen van het formulier.
Moeite met mantelzorg
De gemeente merkt dat mantel
zorgers zich soms zó inzetten
voor hun naaste, dat zorg wel erg
zwaar wordt. Dan is het goed om
als mantelzorger aan de bel te
trekken. Mantelzorgers kunnen
voor ondersteuning terecht bij het
mantelzorgteam van Saam Welzijn
via telefoonnummer 0529 793013.

Past het tijdstip u niet,
maar wilt u wel in gesprek?
Dan kunt u bellen met het
bestuurssecretariaat voor
een afspraak, via 14 0529.

Alcohol, drugs
of zware medicijnen
gaan niet samen
met het verkeer.

Zo gebruik je een mondka

(Digitale) informatiebijeenkomst
werkzaamheden N377
Vanwege de huidige coronamaatregelen is het voor aannemer Vechtdal Verbinding niet mogelijk
een inloopbijeenkomst te organiseren zoals dat in november vorig jaar gebeurde. Ze onderzoeken
momenteel de mogelijkheden om half februari een livestream in combinatie met digitale
gesprekken te organiseren, waardoor u meer informatie ontvangt over de werkzaamheden,
planning, bereikbaarheid en de mogelijke hinder.
Deze (digitale) bijeenkomsten zijn
op woensdag 16 februari 2022
voor bewoners en voor bedrijven
op maandag 14 februari 2022.
Mocht u daarin geïnteresseerd
zijn dan kunt u zich via

www.wegaanlive.nl/
vechtdalverbinding aanmelden.
Meer informatie over dit
informatiemoment ontvangt u
dan per mail van aannemer
Vechtdal Verbinding.

Mocht u er niet bij kunnen
zijn, dan kunt u altijd via
www.vechtdalverbindig.
nl een afspraak maken voor
het wekelijkse (digitale)
inloopspreekuur.

M
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25 januari 2022

Bijna alles weer open
Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
Algemeen

Coronatoegangsbewijs

Evenementen en kunst en
cultuur

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Recreatie

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Recreatie (zoals pret- en dierenparken, casino’s en sauna’s) open
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Winkels, boodschappen en
contactberoepen

Sport
Horeca

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

Horeca (zoals cafés en restaurants)
open tot 22.00 uur.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Vaste zitplaats verplicht.

Wassen

Quarantaine
Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,
bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals
muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.
Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar.
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.
• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

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

