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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN DRANK- EN HORECAWET

Gemeentehuis
Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

Onderstaande aanvragen
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 maart 2019
- Toerclub Dalfsen,
het organiseren van Erbens
Vechtdal Toer (EVT) op en vanaf
Gerner Es 7C op 25 mei 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 maart 2019
- Ten Kate Motoren B.V.,
het organiseren van een Pitstopdag
bij Rollecate 55 op 20 april 2019.

• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail: gemeente@dalfsen.nl
• Internet: www.dalfsen.nl
• Openingstijden
Maandag: doorlopend
van 08.30 uur tot 20.00
uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagochtend: 08.30 tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagmiddag: 13.00
tot 16.30 uur (op afspraak)
Vrijdag: 08.30 uur tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Vrijdagmiddag is het
gemeentehuis gesloten.
• Voor spoedgevallen
en calamiteiten buiten
kantooruren:
(06) 24 73 34 11.

Servicepunt
Nieuwleusen
• Bezoekadres:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen:
8.30 uur tot 12.30 uur.
Dinsdagavond:
18.00 uur tot 20.00 uur.

Servicepunt
Lemelerveld
• Bezoekadres:
Kroonplein 62
8151 ZA Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag:
15.30 uur tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 maart 2019
- Merovingen 9 en 11,
het bouwen van een tweeonder-een-kapwoning.
Ontvangen, d.d. 16 maart 2019
- Kampmansweg 46,
een aanvraag voor een
tijdelijke woonvergunning.
Ontvangen, d.d. 17 maart 2019
- Imkerlaan, het bouwen van
een woning met garage.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 maart 2019
- Veenweg 20B, het vergroten
van de woning.
Ontvangen, d.d. 21 maart 2019
- Woeste Grond 28,
het bouwen van een tuinhuis.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 maart 2019
- Weegbree 71, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 21 maart 2019
- Meeleweg 14, het uitvoeren van
een upgrade van het kantoor.
- Dagpauwoog, het bouwen van
een woning met een bijgebouw.
Onderstaande aanvraag voor
omgevingsvergunning is
op verzoek ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 maart 2019
- Kampmansweg 46,
een aanvraag voor een
tijdelijke woonvergunning
(nieuwe aanvraag ontvangen
d.d. 16 maart 2019).
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN

Verzonden d.d. 19 maart 2019:
- Merovingen 1 en 3,
het bouwen van een tweeonder-een-kapwoning.
Verzonden d.d. 20 maart 2019:
- Langkamp 8, het plaatsen
van een dakkapel.
Verzonden d.d. 21 maart 2019:
- Hessenweg 91, het realiseren
van wintergartens.
- Heinoseweg 31, het bouwen
van een recreatiewoning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 21 maart 2019:
- Ommerweg 6, het verbouwen
van een stal/werktuigenberging.
Verzonden d.d. 22 maart 2019:
- Handelsweg 30, het bouwen
van een kantoor met bedrijfshal.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 20 maart 2019:
- Rollecate 81, het wijzigen
van een verleende
omgevingsvergunning
(voor het verplaatsen
van het laadlosdock).
Verzonden d.d. 21 maart 2019:
- De Grift 25, het bouwen
van een bedrijfsgebouw
met kantoor.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd,
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.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
De Omgevingsdienst IJsselland
heeft, namens het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen,
de volgende melding(en)
Activiteitenbesluit (artikel 8.40
Wet Milieubeheer) ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 januari 2019
- Langsweg 37A, het wijzigen
van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN

Ontvangen, d.d. 5 december 2018
- Den Hulst 102, het starten
van een kantoorgebouw
met een gesloten warmteopslag (WKO)-systeem.
Ontvangen, 28 december 2018
- Korenweg 7, het wijzigen
van het bedrijf.
De publicatie van deze meldingen
heeft uitsluitend een informatief
karakter. Er kunnen geen
zienswijzen worden ingediend.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
HOONHORST
Verzonden d.d. 21 maart 2019
- Jeugdsoos Hoonhorst,
paasvuur Hoonhorst, op 21 april
2019 aan de Marsweg.
Onderstaande meldingen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 maart 2019
- Historische Kring Dalfsen,
het organiseren van een
Open Monumentendag
met een tentoonstelling
op kasteel Rechteren op
14 september 2019.
Ontvangen, d.d. 18 maart 2019
- Stichting tot Herstel en
Behoud van de voormalige
Synagoge in Dalfsen,
het plaatsen van borden voor
de expositie van 27 april 2019
tot en met 5 mei 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 maart 2019
- OBS De Heidepark,
het organiseren van
Koningsspelen op 12 april 2019.
Ontvangen, d.d. 17 maart 2019
- Gemeenschappelijk
Ouderraad Basisscholen
Lemelerveld, het organiseren
van een wandeldriedaagse
van 13 mei tot 16 mei 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 maart 2019
- Werkgroep Rehoboth,
het organiseren van een braderie
en/of rommelmarkt op 4 mei 2019.
- Vrouwenvereniging HHK
Rehoboth, het organiseren
van een verkoopdag van
de vrouwenvereniging

op 4 mei 2019.
Ontvangen, d.d. 13 maart 2019
- MC Nieuwleusen en
omstreken, melding afwijkende
schenktijd in verband met
teampresentatie racing team
START op 30 maart 2019.
Onderstaande ontheffing
van art. 35 van de Dranken Horecawet is verleend:
HOONHORST
Verzonden d.d. 21 maart 2019
-	Ontheffing t.b.v. het paasvuur
in Hoonhorst op 21 april 2019.
Onderstaande melding
voor het afwijken van de
schenktijden is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 12 maart 2019
- MC Nieuwleusen,
t.b.v. teampresentatie racing
team START, 30 maart 2019
tot 01:00 uur.
Onderstaande loterijvergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 21 maart 2019
- Zone College Zwolle, verloting
op 12 april 2019 t.b.v. vereniging
Hippisch Nieuwleusen, aan de
Bosmansweg Nieuwleusen.
Verkeersmaatregelen
Tijdens het paasvuur in Hoonhorst
op 21 april van 19:30 tot 24:00 uur
geldt er een eenzijdig
parkeerverbod aan de Marsweg.
Tijdens het paasvuur in Lemelerveld
op 21 april van 20:00 tot 23:30 uur
geldt er een eenzijdig parkeerverbod
aan de Posthoornweg.
Tijdens het paasvuur in Ankum
op 22 april van 19:30 tot 24:00 uur
geldt er een eenzijdig parkeerverbod
aan de Vossersteeg.
Tijdens het paasvuur in Oudleusen
op 22 april van 19:30 tot 24:00 uur
geldt een eenzijdig parkeerverbod
aan de Om de landskroon. Ook
wordt er eenrichtingsverkeer
ingesteld op de Om de Landskroon
vanaf restaurant Roadrunner.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk
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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 1 april 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kadernota woonvisie 2019-2023
2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen appartementen Pniëllocatie
3. Verkeersmaatregelen Pr. Beatrixlaan – Kon. Julianalaan
4. Visie op integrale kindcentra

Wat weet jij over Dalfsen?
Pubquiz in Nikki’s op vrijdag 29 maart

Vrijdagavond 29 maart organiseren JONG!Dalfsen, gemeente Dalfsen en SAAM Welzijn een pubquiz voor
jongeren tussen 18 en 25 jaar in Nikki’s Dalfsen. Een gezellige avond waarbij de kennis van jongeren over
hun dorp wordt getest en ze kans maken op een barbecuepakket voor maximaal vijftien personen. Daarnaast
zijn er gemeenteraadsleden aanwezig die de onderwerpen aftrappen met ´one-minute pitches’. Op deze
manier komen jongeren en raadsleden op een laagdrempelige en informele manier met elkaar in contact.
Van tevoren heeft elke
politieke partij een
onderwerp toegewezen
gekregen. Na de korte
pitches start de quiz
met leuke, grappige
en opvallende feiten,
schattingsvragen en
fragmenten over dat
onderwerp en over
actualiteiten in het dorp
Dalfsen. Er zijn zo in totaal
drie rondes, waarbij diverse
onderwerpen worden
aangesneden met pitches.

INFORMEREND
5. Haalbaarheidsonderzoek mobiele overkapping zwembad Gerner
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: ris.dalfsen.nl.
Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 tot en met 4 worden allen 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 15 april 2019.
Agendapunt 5 wordt in één informerende rond besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.

Voor jongeren de kans
om zich van hun sterkste
kant te laten zien en de
pubquiz te winnen. Het
winnende team krijgt
een barbecuepakket
voor maximaal vijftien
personen: ideaal
voor bijvoorbeeld een
sportteam, vriendengroep
of muziekgroep.

Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken worden
over punten die op de agenda staan. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de
griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Modder op de weg? Gas los!

Meedoen
Ben jij tussen de 18 en
25 jaar oud en woon je in
Dalfsen? Vorm een team
van 5 personen en kom
vrijdagavond 29 maart om
19.30 uur naar Nikki’s.

Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk
aan het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied
soms modder op de weg. Vooral in combinatie met een
regenbui leidt dit tot glad wegdek. Wat moet je doen als je als
motorrijder of automobilist op een modderige weg beland?
De veroorzakers van de modder
zijn verplicht om de weg zo veilig
mogelijk te houden. Ze plaatsen
waarschuwingsborden als de kans
op modder aanwezig is en maken
de weg zo snel mogelijk weer
schoon. Door drukke werkzaamheden kan er echter gedurende

de dag toch wat modder liggen.
Rijd je in het buitengebied en
zie je een waarschuwingsbord
in de berm? Dan ligt er iets
verderop modder op de weg.
Matig je snelheid, laat het gas
los, blijf sturen in de richting
waar je heen wilt en rem niet.

De pubquiz start om 19.45
uur. Opgave is niet nodig.

Start inschrijving
woningbouwkavels
Op 3 april 2019 start de
inschrijving voor de uitgifte
van woningbouwkavels in
de gemeente Dalfsen.
In de volgende kernen worden kavels
voor vrijstaande en twee-ondereen-kapwoningen uitgegeven:
• Dalfsen – Oosterdalfsen 2e fase
• Nieuwleusen – Westerbouwlanden
Noord 2e fase
• Lemelerveld – De Nieuwe Landen II

• Oudleusen – Muldersweg
Inschrijven kan tot en met 30 april
2019. De kavels worden volgens het
uitgiftesysteem toegewezen. Op onze
website www.dalfsen.nl/kaveluitgifte
vindt u vanaf 3 april alle informatie.
Schrijf u in en wie weet woont u
straks in een prachtige woning
in één van uitbreidingswijken
van de gemeente Dalfsen!

