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Ter inzagelegging geldige kandidatenlijsten

VERKIEZING GEMEENTERAAD 2022
VERKIEZING 
GEMEENTERAAD 2022

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 1 van het Kiesbesluit bekend, dat het proces-
verbaal van de zitting van het centraal stembureau waarin 
beslist is over de geldigheid van de lijsten en over het 
handhaven van de daarop voorkomende kandidaten, over 
het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding 
van een politieke groepering, alsmede de nummering 
van de lijsten voor een ieder ter inzage is gelegd bij:
de eenheid Publieksdienstverlening
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen.

Plaats: Dalfsen
Datum: Vrijdag 4 februari 2022
 
De voorzitter voornoemd,
E. van Lente

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 bekend, 
dat de op vrijdag 4 februari 2022 door het centraal 
stembureau geldig verklaarde kandidatenlijsten 
ingevolge het bepaalde in artikel I 17 van de 
Kieswet, voor een ieder ter inzage zijn gelegd bij:
de eenheid Publieksdienstverlening
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen.

Plaats: Dalfsen
Datum: Vrijdag 4 februari 2022
 
De voorzitter voornoemd,
E. van Lente

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE

WWW.DALFSEN.NL

Gemeentehuis Dalfsen
• 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
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 februari 2022:
- Haersolteweg 13, het kappen van 

20 invasief exotische bomen en het 
herplanten van 25 inheemse bomen.

- Koelmansstraat 68,  
het kappen van één beuk.

- Tolhuisweg 28, het plaatsen 
van een hobbykas.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 januari 2022:
- Blikman Kikkertweg 3,  

het kappen van twee lindebomen.
Ontvangen, d.d. 31 januari 2022:
- Meester Gorisstraat 19,  

het bouwen van een veranda.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 januari 2022:
- Burg. Hoekstrastraat 14, het bouwen  

van een kap op de garage.
Ontvangen, d.d. 29 januari 2022:
- Evenboersweg 24, het bouwen 

van een bedrijfspand.
Ontvangen, d.d. 1 februari 2022:
- Den Hulst 26, het kappen 

van twee essen.
Ontvangen, d.d. 3 februari 2022:
- Westeinde 158, het kappen 

van twee iepen.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen voor 
gebruiksvergunning en brandveilig 
gebruik zijn ingediend:
Ontvangen, d.d. 2 februari 2022:
- CBS Sjaloom, Hoevenweg 1  

in Dalfsen.
- O.S. Cazemier,  

G.W. Spiegelstraat 4 in Dalfsen.
- Christelijke Daltonschool 

A. Baron van Dedem, 
Emmerweg 10 in Dalfsen.

- PCB De Regenboog, 
Dorpsstraat 6 in Lemelerveld.

Onderstaande 
omgevingsvergunningen,  

die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 januari 2022:
- Hofmanssteeg 6,  

het bouwen van een schuur.
- De Vesting 28, het bouwen 

van een bedrijfspand.
Verzonden, d.d. 1 februari 2022:
- Heinoseweg 5, Het herbouwen 

van een schuur.
Verzonden, d.d. 2 februari 2022:
- Eschstraat 29, het plaatsen, vervangen 

en vergroten van een dakkapel.
Verzonden, d.d. 3 februari 2022:
- Gersteland 8, een wijziging op een 

verleende omgevingsvergunning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 31 januari 2022:
- Oosterhulst 35, het herbouwen 

van het achterhuis.

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 
omgevingsvergunningen zijn op 
verzoek van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ingetrokken, d.d. 25 januari 2022:
- Westeinde 43, het bouwen van 

een schuur met zonnepanelen.

Onderstaande ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure) 
en ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde liggen ter inzage:

DALFSEN
- Meeleweg 66, het uitbreiden van 

de slagerij en het nieuw bouwen 
van een bedrijfswoning.

Vanaf 9 februari 2022 ligt de 
ontwerpbeschikking met bijbehorende 
stukken en het ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde 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:
LEMELERVELD
- Prinses Margrietstraat 6,  

het brandveilig gebruik 
maken van het gebouw.

Vanaf 9 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 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.

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: 

NIEUWLEUSEN
• Ruitenveen 36, voor het 

omzetten van de bedrijfswoning 
op het perceel Staphorsterweg 6  
naar een plattelandswoning 
(Z2022-00000560).

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.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 januari 2022.
• Circus Bolalou, 

het organiseren van 
circusvoorstellingen op het 
evenemententerrein aan de 
Bosmansweg in Nieuwleusen 
van 16 t/m 19 maart 2022.

Onderstaande vergunning 
voor een standplaats 
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 1 februari 2022:
• De Jonge AGF, verkoop van 

aardappelen, groente, fruit en 
eieren, parkeerplaats zwembad 
De Meule op donderdagmorgen 
tot 1 januari 2023.

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.



Maak het ze niet 
te makkelijk!
Maak je smartphone, tablet 

en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl 
en leer hoe je met 

een aantal instellingen 

heel eenvoudig je 

apparaten onaantrekkelijk 

maakt voor diefstal.

Doe mee met de Rookvrije 
Generatie Award IJsselland! 

Met deze prijs zetten we 
initiatiefnemers in het zonnetje. 
We moedigen hen aan om door 
te gaan en we hopen anderen 
te inspireren om ook mee op 
weg te gaan naar een Rookvrije 
Generatie. Met deze wedstrijd 
zijn er leuke prijzen te winnen. 
De drie beste initiatieven 
winnen een geldbedrag van 
€2500, €1000 en €500 om in 
te zetten voor het creëren van 

een gezonde omgeving. 

Kent u goede rookvrije 
initiatieven uit uw omgeving? 
Bijvoorbeeld een rookvrij bedrijf, 
onderneming, recreatie- of 
sportvereniging. Of kent u 
iemand die zich hard maakt 
voor de Rookvrije Generatie? 
Meld ze aan voor de Rookvrije 
Generatie Award IJsselland of 
vertel ze over deze Award zodat 

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 14 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. Beleidsregels Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied 2022

INFORMEREND
2. Onderzoek vermindering administratieve lastendruk voor ondernemers
3. Uitvoeringsplan Inburgering

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
Agendapunt 1 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna 
opiniërend. Daarna stelt de voorzitter voor om dit voorstel voor besluitvorming 
te agenderen als akkoordstuk of bespreekstuk voor de raadsvergadering van 
28 februari. Agendapunten 2 en 3 worden ieder in één informerende ronde 
besproken, waarbij een opinie kan worden afgegeven. Deze voorstellen gaan 
niet door naar de raadsvergadering, omdat geen besluit wordt gevraagd.

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. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

2 oktober 2020

Gebruik van mondkapjes 
 

Iedereen vanaf 13 jaar  wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes. 
Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht. 

Zo gebruik je een mondkapje:

Was mondkapjes van stof op 60 graden, 
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij 
het restafval.

Waar draag ik een mondkapje?

Mondkapjes zijn verplicht in: 
•   Openbaar vervoer 
•   Touringcars 
•   Vliegtuigen 
 
Mondkapjes worden dringend aangeraden in: 
•   Publieke binnenruimtes, zoals winkels, 

supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen, 
theaters, restaurants en benzinestations. 

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•   Gebruik een niet-medisch mondkapje 
•   Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te 

maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Houd je altijd aan de basisregels:

Ben je ook benauwd en/of  
heb je koorts? Dan moeten  
alle huisgenoten thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij 
het niet anders kan.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Vermijd drukke 
plekken.

Houd 1,5 meter 
afstand.

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

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes. 

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan. 

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken. 

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn. 

Houd het mondkapje zo veel mogelijk op. 

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan. 
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Start van de verkiezingscampagne
Zaterdag verscheen er een ingezonden brief in De Stentor, van 
de TL4-examenklas van het Agnieten College in Nieuwleusen. 
Met deze brief deden de leerlingen een oproep aan de leden van 
de Tweede Kamer en het kabinet om vooral fatsoenlijk het debat 
met elkaar aan te gaan. Het is de leerlingen opgevallen dat dit in 
Den Haag niet altijd lukt. Op dinsdag 8 maart voeren de leerlingen 
van het Agnieten College zelf een verkiezingsdebat in de raadzaal 
in Dalfsen. In hun brief nodigen de leerlingen de leden van het 
kabinet en de Tweede Kamer uit om hierbij aanwezig te zijn.

Ik ben nu natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar wat de leerlingen 
van deze examenklas vinden van de manier waarop in de 
raadzaal van Dalfsen gedebatteerd wordt. Zodra we weer 
publiek kunnen ontvangen bij de vergaderingen, nodig ik hen 
graag uit een keer op een maandagavond plaats te nemen op 
onze publieke tribune. In de tussentijd kijken ze misschien al 
een keer online mee? Wie weet hoor ik er op 8 maart meer 
over, wanneer ik het welkomstwoord doe bij hun debat. 

Binnenkort kunnen we trouwens allemaal laten weten hoe we willen 
dat onze gemeente bestuurd wordt. Op maandag 14, dinsdag 
15 en woensdag 16 maart kunt u naar de stembus om uw stem 
uit te brengen op die volksvertegenwoordiger die namens u de 
komende vier jaar in de gemeenteraad mag zitten. Afgelopen 
zaterdag was de start van de verkiezingscampagne in Dalfsen: 
in aanwezigheid van de zes lijsttrekkers van de deelnemende 
partijen, onthulde ik het grote bord bij het gemeentehuis waarop 
de zes verkiezingsposters te zien zijn. Wellicht heeft u dit 
bord intussen ook elders in de gemeente alweer gezien? 

Ik zal u de komende weken oproepen uw stemrecht te benutten en uw 
stem uit te brengen. Via www.dalfsenkiest.nl en de informatie bij uw 
stempas vindt u binnenkort alle praktische informatie. Uiteraard doet 
elke politieke partij gedurende de campagne zijn uiterste best om u te 
bewegen juist op díe partij te stemmen. De 
partijen maken in deze campagneperiode 
vooral duidelijk wat de verschillen zijn tussen 
de partijen, zodat voor u duidelijk is dát u 
iets te kiezen heeft, en wát u dan te kiezen 
heeft. Op de websites en social media van 
de partijen vindt u daar meer informatie over. 

Erica van Lente
Burgemeester
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De kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen aan het woord
MYLA SCHRIJFT…

In januari mocht ik voorlezen 
op het kinderdagverblijf ‘Het 
Domein’. Eerst heb ik uitleg 
gekregen van Bertine van 
de bibliotheek en toen heb ik 
voorgelezen uit het boekje ‘Vos 
gaat een stukje rijden’. Ik zat in 
een grote roze stoel, het leek wel 
een troon en de kleine kindjes 

zaten te luisteren op de grond. 
Ik vond het zelf heel leuk om 
te doen en heb er zeker weten 
van genoten, omdat ik zelf ook 
van lezen hou. Ik lees graag 
jeugdthrillers of kookboeken. 
Ik lees ook graag tijdschriften 
zoals, Tina, Meiden en Girls. 
In december mocht ik helpen 

Hoi iedereen. Af en toe schrijf ik voor jullie op wat ik als 
kinderburgemeester allemaal heb gedaan. Sommige dingen gaan 
helaas niet door, maar toch heb ik nog leuke dingen kunnen doen! 

met het opnemen van 
het nieuwjaarsfilmpje. De 
filmmaker kende ik al van 
de theaterschool waar hij de 
leraar is. De opnames waren 
met de wethouders en de 
burgemeester. Het was erg 
koud maar heel erg leuk om 
te doen. Hopelijk kan ik de 
komende tijd weer nieuwe 
dingen doen. Ik heb er zin in! 

Groetjes Myla 

De Rookvrije Generatie Award IJsselland is een prijs die wordt 
uitgereikt aan het beste rookvrije initiatief van de regio IJsselland. 

ze zichzelf aan kunnen melden. 

Aanmelden kan tot en 
met 15 april 2022 via 
het aanmeldformulier op 
ggdijsselland.nl/rookvrijaward. 
U kunt starten met een nieuwe 
initiatief, maar ook initiatieven 
die al langer bestaan kunnen 
aangemeld worden. 

Servicepunt Nieuwleusen gesloten 
in voorjaarsvakantie
•   Helaas is er, mede door 

het coronavirus, in de 
voorjaarsvakantie onvoldoende 
personeel beschikbaar. Daarom 

is besloten om het servicepunt 
in Nieuwleusen te sluiten 
tijdens de vakantieperiode 
van 21 t/m 25 februari;

•   In verband met de 
gemeenteraadsverkiezingen is 
het Servicepunt Nieuwleusen 
gesloten op 16 maart. 


