
Paspoort, ID-kaart of rijbewijs 
nodig? Maak een afspraak! 

Openingstijden
Het gemeentehuis in 
Dalfsen is geopend op:
- Maandag van 08.30 tot 19.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag van 

08.30 tot 12.30 uur.

U kunt ook terecht in het 
servicepunt in Nieuwleusen 
(in Kulturhus De Spil):
- Maandag, woensdag en vrijdag 

van 08.30 tot 12.30 uur
- Dinsdag van 18.00 tot 20.00 uur. 

Bij de gemeente Dalfsen werken wij 
op afspraak. Heeft u een paspoort, 
ID-kaart of rijbewijs nodig? Maak op 
tijd een afspraak op www.dalfsen.
nl/afspraak of bel telefoonnummer 
14 0529. Er zitten ongeveer drie tot 
vier weken tussen de afspraak en 
het ophalen van het document.  

Alcohol, drugs 
of zware medicijnen 

gaan niet samen 
met het verkeer.

Achter het stuur 
blijf je scherp. 

Op de fi ets, scooter 
en in de auto. 

APV EN ALCOHOLWET

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE

WWW.DALFSEN.NL

Gemeentehuis Dalfsen
• 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
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 mei 2022:
- Middenweg 2A, het oprichten 

van een pluimveestal. 
Ontvangen, d.d. 26 mei 2022:
- Rondweg 3, het verbouwen van een 

dubbel woonhuis tot één woonhuis.
Ontvangen, d.d. 27 mei 2022:
- Heinoseweg 43A, het plaatsen van 

een mestscheider in vaste opstelling.
Ontvangen, d.d. 31 mei 2022:
- Haersolteweg 21, het realiseren 

van vier padelbanen.
- Kastanjelaan 5, het bouwen 

van een gastenverblijf.
- Kreuleweg 3, het bouwen 

van een zorgwoning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 27 mei 2022:
- Blikman Kikkertweg 6B,

het uitbreiden van de woning.
Ontvangen, d.d. 30 mei 2022:
- Ankerstraat 49, 

het realiseren van een vlonderterras.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunning zijn op verzoek 
van de aanvrager ingetrokken: 
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 31 mei 2022:
- Meester Gorisstraat 3,

het uitbreiden van het bestaande 
woonzorgcomplex De Brugstede.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 1 juni 2022:
- Hessenweg (ong.), het oprichten van 

een onbemand tankstation voor afgifte 
en verkoop van motorbrandstoffen.

Verzonden, d.d. 2 juni 2022:
- Poppenallee 7 en 7A, het plaatsen 

van zonnepanelen op de grond.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 2 juni 2022:
- Oosteinde 69, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 30 mei 2022:
- Evenemententerrein achter 

Raadhuisstraat 1 in Dalfsen, 
het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk.

Verzonden, d.d. 1 juni 2022:
- Marshoekersteeg 14C, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 1 juni 2022:
- Blikman Kikkertweg 12A, 

het bouwen van een bijgebouw.
- Handelsweg 17, een wijziging op een 

verleende omgevingsvergunning.
- Het Veen en De Heide, het bouwen 

van 22 CPO-woningen (blok 1 t/m 4).

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 1 juni 2022:
- Frisoplein 16, het wijzigen 

van de voorgevel.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
uitgebreide procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 6 juni 2022:
- Westerveen 39, het bouwen van 

twee woningen met bijgebouwen.

Vanaf 7 juni 2022 ligt de omgevings-
vergunning, 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.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben gevolgd en de 
ingetrokken omgevingsvergunning, 
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 aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 mei 2022:
• Brandweerkazerne Dalfsen,

het organiseren van open 
dag brandweer op 2 juli 2022 
bij Prins Hendrikstraat 4. 

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 mei 2022:
• Stichting De Potstal, aanvraag 

loterijvergunning bazaar commissie 
VV en TVV Hoonhorst op 16 
oktober 2022 bij Kerkstraat 24. 

Ontvangen, d.d. 25 mei 2022:
• Vereniging Heino Helpt, 

verklaring van geen bezwaar voor 
gebruik van wegen en paden in 
de gemeente op 19 juni 2022 
voor de Strijd van Salland.

Ontvangen, d.d. 31 mei 2022:
• Landjuweel De Hoeve, 

het organiseren van een open dag 
op 2 juli 2022 bij Middenweg 4.

• Jeu de Boule Vereniging ’88, 
het organiseren van een 
kleedjesmarkt tijdens de 
Blauwe Bogen Dagen op de 
jeu-de-boulesbaan aan de 
Bruinleeuwstraat in Dalfsen op:
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

23 juli 2022
30 juli 2022
6 augustus 2022
13 augustus 2022

• Toerclub Dalfsen, het organiseren 
van een fi ets3daagse op 13, 
14 en 15 juni 2022, start en 
fi nish bij Gerner Es 7C.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 mei 2022:
• Muziekvereniging Polyhymnia,

het organiseren van een 
zomeravondconcert door de 
jeugd op 9 juli 2022 op de 
parkeerplaats bij Reimink.

Ontvangen, d.d. 31 mei 2022:
• Paardensportvereniging 

Lemelerveld, het organiseren 
van een springconcours op 11 juni 
2022 aan de Verbindingsweg 2C.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 31 mei 2022:
• Cateringservice De Patrijs bv, 

het organiseren van een bedrijfsfeest 
op Rollecate 45 in Nieuwleusen.

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER
LEMELERVELD
• Weerdhuisweg 11, voor het 

buiten werking stellen van een 
wasplaats voor motorvoertuigen 
(Z2022-00000921).

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.

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
• Moezenbeltweg 1, 

het plaatsen van een 
mobiele mestscheider 
(Z2022-00004746).



Terugblik raadsvergaderingen 
30 mei en 1 juni 2022 

Reguliere raadsvergadering
Op maandag 30 mei stond de 
raad uitvoerig stil bij de opvang 
van alleenstaande minderjarige 
vreemdelingen. Met toestemming 
van het college voert het COA een 
verkenning uit naar de geschiktheid 
van De Lantaren in Lemelerveld 
als opvanglocatie. De raad 
heeft daarover al enkele brieven 
ontvangen en tijdens het spreekrecht 
voor inwoners kwamen de zorgen 
van omwonenden over openbare 
orde en veiligheid naar voren. 

Het CDA stelde mondelinge 
vragen over het vervolg van het 
proces, de periode, ervaringen 
met deze doelgroep op diverse 
andere locaties in Nederland 
en de geschiktheid van de 
locatie. Burgemeester Van Lente 
beantwoordde als portefeuillehouder 
de vragen die er waren en gaf aan 
dat het college het belangrijk vindt 
om te zorgen voor goede opvang, 
voor een transparant proces 
en voor goede informatie aan 
omwonenden en andere inwoners. 
De raad heeft kennis genomen van 
de beantwoording van de vragen 
en de zorgen die er zijn en blijft 
graag op de hoogte. Er hoefde 
geen besluit te worden genomen.

In de raadscommissie van 16 
mei jl. was al gesproken over de 
stedenbouwkundige visie van de Ds. 
Van Diemenstraat 2 in Nieuwleusen. 
De fracties zijn positief over de 
ontwikkeling van zes appartementen 
voor sociale huur op de oude 
bibliotheeklocatie. De belangen van 
omwonenden zijn in het traject goed 
meegenomen. In de raad was het 
voorstel daarom een akkoordstuk. 

Ook het Intrekken verordeningen 
gemeentelijke camperplaatsen 
is eerder besproken in de 
raadscommissie van 16 mei. Alle 
fracties waren in de raadscommissie 
al unaniem voor het intrekken 
van deze verordening en dit 
werd in de raadsvergadering 
bekrachtigd met een besluit.

De laatste inhoudelijke punten be-
troffen enkele verordeningen waar-
mee de raad zijn eigen werkwijze op 
verschillende punten heeft aange-

past. Deze waren al voor besproken 
in het presidium (het overleg van 
de fractievoorzitters) en werden 
door de raad unaniem vastgesteld. 

Extra raadsvergadering 
Woensdag 1 juni was er een extra 
raadsvergadering over de coalitie 
en een nieuw te vormen college. 
Het coalitieakkoord ‘Veel te doen 
in Dalfsen’ van Gemeentebelangen 
en het CDA werd ter kennisname 
aangeboden aan de gemeenteraad. 
Er was gelegenheid om terug 
te blikken op het proces na de 
verkiezingen en om over de 
inhoud van het akkoord van 
gedachten te wisselen. 

De ChristenUnie kijkt met positieve 
grondhouding naar de plannen en 
ziet mooie thema’s in het akkoord. 
Wat de ChristenUnie betreft is nog 
meer aandacht nodig voor de uitwer-
king van het akkoord, de balans tus-
sen natuur en recreatie en aandacht 
voor de mensen die zich minder 
makkelijk zelf kunnen redden. 

De PvdA vond het proces na de 
verkiezingen onbevredigend. 
Hoewel er complimenten zijn 
voor de uitgestoken hand van de 
coalitiepartijen wil de fractie dat er 
wat verandert  op inhoud, in houding 
en in bestuursstijl. Opkomen 
voor de zachte waarde is voor de 
fractie belangrijker dan het heel 
houden van het bestuurlijk huis.

D66 verbaasde zich dat de 
uitkomsten van het informatieproces 
achter gesloten deuren plaatsvond. 
Tijdens de formatieprocedure kwam 
er maar één persbericht naar buiten. 
Volgens de fractie een gemiste 
kans als het gaat om bestuurlijke 
vernieuwing. Ze vindt dat het 
coalitieakkoord geen concreet plan 
of doelstelling bevat. De fractie deelt 
het gevoel dat er veel te doen is. 

De VVD kan zich vinden in de 
titel van het coalitieakkoord ‘Veel 
te doen in Dalfsen’. Er staat veel 
in het akkoord. Complimenten 
dat er ook gekeken is naar de 
partijprogramma’s van andere 
partijen. De VVD mist wel een 
visie, een stip op de horizon. Het 
akkoord is teveel op hoofdlijnen 

Deze maand blikken we terug op de reguliere raadsvergadering 
van 30 mei en de extra raadsvergadering van 1 juni. 
Beide vergaderingen waren zeer druk bezocht!

geschreven. Het mag een stuk 
concreter. Met alle opgaven die 
op de gemeente afkomen is 
een stevig college belangrijk.

De coalitiepartijen Gemeente-
belangen en het CDA kijken 
terug op een goed proces. Er 
is ruimte voor de inbreng van 
de andere partijen, vandaar dat 
het akkoord op hoofdlijnen is 
geschreven. De coalitie hoopt op 
een constructieve samenwerking. 

Benoeming wethouders
De constructieve samenwerking 
in Dalfsen bleek al wel bij de 
benoeming van de wethouders. 
Alle fracties konden zich vinden 
in een uitbreiding van drie fulltime 
wethouders naar twee fulltimers 
en twee parttimers. De kandidaten 
voor deze functies waren de huidige 
wethouders Ruud van Leeuwen 
en André Schuurman namens Ge-
meentebelangen, huidig wethouder 
Jan Uitslag namens het CDA en 
raadslid Betsy Ramerman namens 
het CDA. Hoewel een stemming 
over personen altijd schriftelijk is, 
was duidelijk hoe ieder raadslid 
gestemd heeft over de benoeming. 
Alle wethouders kregen namelijk 
de unanieme steun van de raad. 
Door het afl eggen van de eed en 
de belofte werden zij geïnstalleerd.

Toelating raadsleden
Door de benoeming van André 
Schuurman en Betsy Ramerman als 
wethouder komen hun raadszetels 
beschikbaar. Via de Kieswet is 
bepaald wie in aanmerking komt 
voor deze raadszetels. Jolande 
Upper (Gemeentebelangen) en 
Miriam Veldkamp-Bot (CDA) 
hebben hun benoeming aanvaard. 
De gemeenteraad heeft unaniem 
ingestemd met hun toelating. Door 
het afl eggen van de eed en de 
belofte werden ook zij geïnstalleerd. 

Daarmee zit er een nieuw college, 
is de raad weer voltallig en is het 
bestuur van Dalfsen weer echt 
klaar voor een nieuwe periode. 
Burgemeester Van Lente sloot 
daarom met een goed gevoel de 
raadsvergadering en nodigde 
alle aanwezigen uit voor een 
feestelijke afsluiting van de avond. 

Meer lezen of terugkijken? 
Kijk op https://ris.dalfsen.nl. 
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ONTWERPWIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED 
GEMEENTE DALFSEN, KAMPENDWARSWEG 1

aangeven over welke onderdelen van 
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het wijzigingsplan inzien 
via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDalfswz3-on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Zakelijke overeenkomst
Ten behoeve van het aantonen van de 
economische uitvoerbaarheid van het 
plan is met de betreffende eigenaar 
een anterieure overeenkomst 
gesloten. Een zakelijke beschrijving 
van de inhoud van bovengenoemde 
overeenkomst ligt gedurende 
dezelfde periode op dezelfde locatie 
voor een ieder ter inzage. Tegen 
de gesloten overeenkomst en de 
zakelijke beschrijving kan geen 
bezwaar of beroep worden ingediend.
  
Dalfsen, 7 juni 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

Doel besluit
In het Wijzigingsplan Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Kampendwarsweg 
1 wordt de agrarische bestemming 
van het perceel Kampendwarsweg 1, 
veranderd in een woonbestemming.

Ter inzage
Met ingang van 8 juni 2022 tot en 
met 19 juli 2022 ligt voor iedereen het 
ontwerpwijzigingsplan Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Kampendwarsweg 
1 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.

Reageren?
Iedereen kan van 8 juni 2022 tot 
en met 19 juli 2022 via een brief 
of mondeling een zienswijze geven 
op het plan. Uw brief kunt u sturen 
naar het college van burgemeester 
en wethouders van de gemeente 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA 
Dalfsen. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen 
met mevrouw S. Kiewiet, telefoon 
14 0529. In de zienswijze moet u 

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: 
http://ris.dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens 
de vergaderingen.

Wijze van behandeling 
Agendapunt 1 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna 
opiniërend. Dit voorstel gaat niet door naar de raadsvergadering omdat op dit 
moment geen besluit van de raad wordt gevraagd.

Agendapunten 2 en 3 worden ieder in twee ronden besproken: eerst 
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor 
om de voorstellen als akkoordstuk of als bespreekstuk te agenderen voor 
besluitvorming in de raadsvergadering van 20 juni 2022.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de betreffende 
agendapunten. Aanmelding via griffi e@dalfsen.nl is noodzakelijk, dit kan tot op 
de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

De raadscommissie vergadert op maandag 13 juni 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
OPINIËREND
1. Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
2. Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) 2022
3. Jaarrekening 2021

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'T FEBRIEK ZUID II EN HET ADDENDUM OP 
DE WELSTANDSNOTA ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 'T FEBRIEK ZUID II

op de welstandsnota 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.

Reageren?
Iedereen kan van 8 juni 2022 tot 
en met 19 juli 2022 via een brief of 
mondeling een zienswijze geven op 
beide ontwerpen. Uw brief kunt u 
sturen naar de gemeenteraad van de 
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 
AA Dalfsen. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen 
met mevrouw B. Eekhof, telefoon 
14 0529. In de zienswijze moet u 
aangeven over welke onderdelen van 

welk ontwerp uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het ontwerpbestemmings-
plan en het ontwerp addendum 
welstandsnota (bijlage bij de 
toelichting) inzien via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identifi catienummer NL.IMRO.0148.
LFebriekZuidII-ow01. De bestanden 
zijn beschikbaar op https://
digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 7 juni 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

In het ontwerpbestemmingsplan 
't Febriek Zuid II wordt de uitbreiding 
van het bedrijventerrein in 
Lemelerveld mogelijk gemaakt.

Ontwerp addendum op 
de welstandsnota
Tegelijk met het ontwerpbestemmings-
plan ligt het ontwerp addendum op 
de welstandsnota ter inzage. Hier 
aan worden omgevingsvergunningen 
activiteit bouwen getoetst.

Ter inzage
Met ingang van 8 juni 2022 tot en 
met 19 juli 2022 ligt voor iedereen het 
ontwerpbestemmingsplan 't Febriek 
Zuid II en het ontwerp addendum 
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VASTSTELLING OMGEVINGSVISIE DALFSEN 1.0
kan je in de toekomst nog sporten 
of recreëren? De Omgevingsvisie 
is dus voor iedereen belangrijk, het 
gaat over uw en onze toekomst!

Vaststelling
De ontwerp Omgevingsvisie 1.0 heeft 
van 14 oktober 2021 tot en met 25 
november 2021 ter inzage gelegen. 
In totaal zijn er 48 reacties ingediend, 
waarvan een aantal tot aanpassingen 
in de Omgevingsvisie 1.0 hebben 
geleid.  De zienswijzen zijn samen met 
de ambtshalve wijzigingen gebundeld 
in de ‘Nota zienswijzen, kennisgeving 
en wijzigingen’. Daarnaast heeft 
de gemeenteraad amendementen 
(voorstel tot wijziging van het 
ontwerp vanuit de gemeenteraad) 
aangenomen die in de defi nitieve 

versie van de Omgevingsvisie 
1.0 zijn verwerkt. Op 28 februari 
2022 heeft de gemeenteraad 
van Dalfsen de Omgevingsvisie 
1.0 gewijzigd vastgesteld.

U kunt de Omgevingsvisie bekijken op 
www.omgevingsvisiedalfsen.nl, https://
www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.0148.OmvisiegemDalfsen-vs01 
of op papier in het gemeentehuis in 
Dalfsen. De Omgevingsvisie treedt 
in werking de dag na bekendmaking. 
Er staat geen bezwaar- en/of 
beroepsmogelijkheid open over de 
vastgestelde Omgevingsvisie.

Dalfsen, 7 juni 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen maken 
bekend dat, op 28 februari 2022, de 
Omgevingsvisie Dalfsen 1.0 door 
de gemeenteraad is vastgesteld.

De toekomst van Dalfsen
In de Omgevingsvisie beschrijven 
we wat we echt belangrijk vinden 
voor de omgeving waarin we 
wonen, werken en onze vrije 
tijd doorbrengen. Het gaat over 
ontwikkelingen en oplossingen die 
vaak voor meerdere kernen of wijken 
gelden. Of voor een groot gedeelte 
van het buitengebied. Belangrijke 
onderwerpen komen aan bod 
zoals: wat voor woningen moeten 
we bouwen en waar is ruimte voor 
bedrijven of waterberging? Of waar 
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Reageren?
Iedereen kan van 8 juni 2022 tot 
en met 19 juli 2022 via een brief of 
mondeling een zienswijze geven op 
het plan. Uw brief kunt u sturen naar 
de gemeenteraad van de gemeente 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 
Voor een mondelinge reactie kunt 
u contact opnemen met mevrouw 
B. Eekhof, telefoon 14 0529. In de 
zienswijze moet u aangeven over welke 
onderdelen van het ontwerpplan uw 
zienswijze gaat. Het indienen van 
zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan inzien 
via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.LKernen2016hz19-on01. 

De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Zakelijke overeenkomst
Ten behoeve van het aantonen van 
de economische uitvoerbaarheid 
van het plan is met de betreffende 
eigenaar een anterieure overeenkomst 
gesloten. Een zakelijke beschrijving 
van de inhoud van bovengenoemde 
overeenkomst ligt gedurende dezelfde 
periode op dezelfde locatie voor een 
ieder ter inzage. Tegen de gesloten 
overeenkomst en de zakelijke 
beschrijving kan geen bezwaar 
of beroep worden ingediend.
  
Dalfsen, 7 juni 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

Doel besluit
In de 19e herziening Chw bestem-
mings plan Kernen gemeente 
Dalfsen 2016, Schoolstraat 42 
wordt de bedrijfsbestemming aan 
de Schoolstraat 42 gewijzigd, 
zodat er 3 senioren woningen 
en 6 startersappartemen ten 
gerealiseerd kunnen worden.

Ter inzage
Met ingang van 8 juni 2022 tot en met 
19 juli 2022 ligt voor iedereen het ont-
werpbestemmingsplan 19e herziening 
Chw bestemmingsplan Kernen gemeen-
te Dalfsen 2016, Schoolstraat 42 ter 
inzage bij de receptie in het gemeente-
huis in Dalfsen. Voor een bezoek aan 
het gemeentehuis kunt u op telefoon-
nummer 14 0529 een afspraak maken.

Mobiel Media Lab komt 
naar het Vechtdal!

Het is ook een onderzoeksruimte waar 
u een kennisquiz kunt doen of een 
game kunt spelen. Verder zijn diverse 
collega’s van politie Vechtdal zijn er 
om u te woord te staan. Denk aan 
wijk- en jeugdagenten, de wijkagent 
ondermijning, maar ook collega’s (en 
BOA’s) van de gemeente Hardenberg, 
Ommen en Dalfsen zijn present voor 
vragen over preventie en veiligheid.

Bewustwording
Deze vrachtwagen wordt door de 
politie, in samenwerking met de 

gemeenten Hardenberg, Ommen 
en Dalfsen in diverse plaatsen 
in het Vechtdal neergezet.

Locaties
Op maandag 13 juni vindt u het 
Mobiel Media Lab in Hardenberg 
op de markt, 14 juni in Ommen 
bij de Vechtkade voor restaurant 
Flater, 15 juni in Dedemsvaart op 
de Markt en 16 juni Grote Markt 
Nieuwleusen. Zowel volwassenen 
als kinderen zijn de tussen 9.00 
en 16.00 uur welkom! 

Het Mobiel Media Lab van de politie komt naar het Vechtdal 
van 13 t/m 16 juni. In deze vrachtwagen kunt u een kijkje 
nemen en krijgt u tips over onder andere cybercrime, 
inbraakpreventie, sexting en ondermijnende criminaliteit. 


