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CONTACTINFORMATIE
Gemeentehuis
Dalfsen
• 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 april 2019
- Trechterbeker 44 en 46,
het bouwen van een 2^1 kapwoning.
Ontvangen, d.d. 29 april 2019
- Bruinleeuwstraat/Pr.Bernhardstraat/
Baarsmastraat, het bouwen van
12 grondgebonden woningen.
Ontvangen, d.d. 30 april 2019
- Mantelspeld 20, het plaatsen
van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 1 mei 2019
- Om de Landskroon 16,
het tankstation omkleuren van
Firezone naar ESSO Express.
- Wilhelminastraat 78,
het tankstation omkleuren van
Firezone naar ESSO Express.
- Herfterweg 2A, het plaatsen
van zonnepanelen op de grond.
- Leemculeweg 1, het restaureren
van het koetshuis.
Ontvangen, d.d. 2 mei 2019
- Schapendrift 8, het bouwen
van een stal.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 april 2019
- Woeste Grond 2A,
het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 2 mei 2019
- Schoolstraat 25, het plaatsen van een
schutting en het bouwen van een carport
en overkapping met zonnepanelen.
NIEUWLEUSEN
Rectificatie (week 18):
Ontvangen, d.d. 25 april 2019
- Meeleweg 78 (in plaats van 75),
het plaatsen van een
verzamelcontainer voor asbest.
Ontvangen, d.d. 1 mei 2019
- Neurinkweg 8, het verlengen van
een omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van een woonunit.

Ontvangen, d.d. 2 mei 2019
- Burg. Van Höevellstraat 1,
het verbouwen van het woonhuis.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
buiten behandeling gelaten:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 3 mei 2019:
- Parallelweg 16, het bouwen
van een bedrijfshal.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 1 mei 2019:
- Oude Middenweg 10, het bouwen
van een vrijstaande woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 1 mei 2019:
- Weerdhuisweg 8, het bouwen
van een woning en het verbouwen
van een bijgebouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 2 mei 2019:
- Pr.Clauslaan 48, het plaatsen
van een kap op de garage.
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.

College B&W op 15 mei 2019
op bezoek in Hessum
Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen in
de gemeente Dalfsen. Op woensdag 15 mei komen we op bezoek
bij de inwoners van Hessum, Vennenberg en Rechteren. Tijdens
deze informatieavond, die georganiseerd wordt in samenwerking
met Plaatselijk Belang Hessum-Vennenberg-Rechteren, brengen
we u op de hoogte van actuele onderwerpen die spelen in uw
buurt. Burgemeester Van Lente stelt zich voor en daarnaast
worden onderwerpen zoals onderhoud wegen, Sloop voor
Kansen en maatschappelijke duurzaamheid besproken.
Wij willen graag horen wat er
leeft. Daarom is er tijdens de
informatieavond de mogelijkheid
om uw vragen te stellen aan de
collegeleden. U kunt uw vraag
ook mailen naar e.zwiers@
dalfsen.nl. Dat kan tot maandag
13 mei. Uw vraag wordt dan
tijdens de avond beantwoord.

De informatieavond begint
om 19.45 uur en wordt
gehouden in Café Restaurant
Madrid. Namens het college
van burgemeester en
wethouders en het bestuur van
Plaatselijk Belang HessumVennenberg-Rechteren
bent u van harte welkom!

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van een klein evenement
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 april 2019:
- Waterschap Drents
Overijsselse Delta,
het organiseren van een opening
van de sluiswachterswoning
op 5 juni 2019.
Ontvangen, d.d. 28 april 2019:
- Buurtvereniging Irenestraat,
het organiseren van een
buurtfeest op 18 mei 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 25 april 2019:
- Stichting Saam Welzijn,
het organiseren van een
timmerweek van 15 juli 2019
tot en met 19 juli 2019.
Onderstaande evenementenvergunning zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 april 2019:
- Stichting Hoonhorster
Sproeifeest, het organiseren
van “Het Hoonhorster
Sproeifeest 2019” van 27 juni
2019 tot en met 30 juni 2019.
Ontvangen, d.d. 27 april 2019:
- Landelijke Rijvereniging
“De Bergruiters”,
het organiseren van een
paarden- en ponyconcours op
19 juli 2019 en 20 juli 2019.
NIEUWLEUSEN

Ontvangen, d.d. 22 april 2019:
- Union Sport Vereniging,
het organiseren van een
voetbal(oefen)wedstrijd
PEC Zwolle – PAOK
Saloniki op 9 juli 2019.
- Sallands Bakfeest, het
organiseren van een tentfeest
voor jong en oud voor Dalfsen en
omstreken op 2 november 2019.
Ontwerpbeschikking
paracommerciële dranken horecavergunning:
De burgemeester is van plan om
aan de Postduivenvereniging,
voor het uitoefenen van het
paracommerciële horecabedrijf
aan de Burg.Backxlaan 119, 7711
AC te Nieuwleusen, een dranken horecavergunning te verlenen.
U kunt de ontwerpbeschikking
drank- en horecavergunning met
bijbehorende stukken van 8 mei
2019 tot en met 18 juni 2019
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen.
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 8 mei 2019
tot en met 18 juni 2019 via een
brief of mondeling een zienswijze
geven over de ontwerpbeschikking.
Een brief kunt u sturen naar
de burgemeester van Dalfsen,
Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.

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:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 april 2019
- Meeleweg 78, 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.
De Omgevingsdienst IJsselland
heeft, namens het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen, de

volgende omgevingsvergunning
activiteit milieu verleend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 januari 2019
- Westerkampen 22,
het wijzigen van het bedrijf.
Rechtsbeschermingsmiddelen
Gemotiveerde schriftelijke
en/of mondelinge zienswijzen
tegen het ontwerpbesluit kunnen
door een ieder tot en met 19
juni 2019 worden ingediend bij
burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen.
Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college
van burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor het naar voren brengen
van een mondelinge zienswijze
kan een afspraak worden
gemaakt bij de Omgevingsdienst
IJsselland, telefoon 088 525
10 50. In de zienswijzen
moet worden aangegeven
op welke onderdelen van het
ontwerpbesluit de zienswijzen
betrekking hebben.
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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 13 mei 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Gebiedskeuze JOP Lemelerveld
2. Toetreding Shared Service Center - ONS
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 en 2 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 27 mei 2019.

Renovatie
speelplek
Raiffeisenstraat
Nieuwleusen
De speelplek aan de Raiffeisenstraat
wordt dit jaar gerenoveerd. Wil jij
meedenken? Kom dan op woensdag
15 mei van 16.00 – 18.00 uur naar
de speeltuin aan de Raiffeisenstraat.
De bijeenkomst wordt
georganiseerd door de Gemeente
Dalfsen in samenwerking met
Bewust Ontwerp en IJreka.

op zoek naar een alternatief
om te kunnen deelnemen.
Deelname:
• Bronzen medaille:
elk onderdeel 1 dag.
• Zilveren medaille:
elk onderdeel 2 dagen.
• Gouden medaille:
elk onderdeel 3 dagen.
Zelf ben ik groot voorstander
van de Datrion, het bevordert
de verbinding tussen inwoners
van alle leeftijden en maakt de
‘drempel’ voor ouders, opa’s,
oma’s en kleuters een stuk lager

om aan verschillende activiteiten
deel te nemen. Om bovendien
toch beloond te worden met
een mooie bronzen, zilveren of
gouden medaille. Alle Datrion
deelnemers worden op 5 juli 2019
om 19.30 uur verwacht in het
gemeentehuis voor een feestelijke
uitreiking van de medailles. Meer
informatie over de Datrion vindt
u op www.dalfsenbeweegt.nl .
Ik hoop u te hebben aangemoedigd
om in beweging te komen tijdens
deze evenementen. Meedoen is
gezond, gezellig en leuk! Daarom
nodig ik u uit uzelf en uw kinderen
in te schrijven voor Datrion 2019
op www.dalfsenbeweegt.nl of
stuur een mailtje naar datrion@
dalfsen.nl. Vermeld uw naam,
leeftijd en of u (en uw kinderen)
gaan voor brons, zilver of goud!
Jan Uitslag,
Wethouder sport

Telefoon in het verkeer
is levensgevaarlijk

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.

We denken deze dagen veel aan de periode ‘40-‘45. Begrijpelijk, het
is een periode die veel impact had en heeft op onze samenleving.
Het terugkijken naar de Tweede Wereldoorlog geeft veelal een veilig
en overzichtelijk onderscheid tussen goed en slecht. De Duitsers
en hun trawanten waren fout, de overige Nederlanders niet.
Recent was ik met mijn gezin in Amsterdam in het Verzetsmuseum
met het thema ‘aanpassen, meedoen of verzetten’. Er werden
pakkende voorbeelden gegeven uit het leven van toen, uit de praktijk
van alle dag. Ook over de afwegingen van mensen, met nogal
verschillende uitkomsten. Persoonlijke verhalen met keuzes gebaseerd
op dwang, angst voor represailles, onwetendheid of loyaliteit.

Toen ik uit het verzetsmuseum liep, drong de vraag zich op wat
ik gedaan zou hebben. Zou ik risico’s hebben durven nemen en
zo ja, welke? Risico’s voor mij, voor mijn gezin, mijn familie.

Beste inwoner van de gemeente Dalfsen,

Afgelopen jaar zijn we binnen de
Datrion een nieuw concept gestart
om meer mensen de mogelijkheid
te bieden deel te nemen aan alle
drie activiteiten! Dat was een
succes. Daarom kunnen ook dit
jaar deelnemers van alle leeftijden
kiezen voor de bronzen, zilveren
of gouden Datrion, passend bij
het eigen niveau. Voor kleuters
(4-6 jaar) en inwoners boven de
65 jaar is er zelfs de speciale
kabouterDatrion met verkorte
afstanden en een speciaal fiets-,
en zwemparcours (zwemdiploma
niet verplicht). Voor personen met
een beperking gaan we samen

‘Kiezen in vrijheid’

In onze gemeente gaat een oorlogsvliegtuig opgegraven worden,
een Duits vliegtuig deze keer. Met de restanten van een nog
onbekende piloot. Indringend, als we beseffen dat de nabestaanden
nu pas te weten gaan komen wat er met hun familielid is gebeurd.
Indringend, omdat het verdriet van de oorlog weer een gezicht krijgt.

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.

Juni is weer in aantocht en dat betekent dat er in Dalfsen veel mensen
in beweging komen tijdens de wandel3daagse, fiets3daagse en
zwem4daagse. Zelf geniet ik altijd enorm van de saamhorigheid en
het plezier dat deze evenementen met zich meebrengen. Vrijwilligers
die zich belangeloos inzetten, ouders die met grote groepen kinderen
aan het wandelen zijn en veel kinderen die gaan voor de Datrion! De
Datrion is de DAlfser TRiatlON, een traditie in Dalfsen waarbij men
deelneemt aan drie activiteiten: wandelen, fietsen en zwemmen.

COLUMN

Wat ik gedaan zou hebben, blijft theorie. Relevant is de vraag welke
keuzes ik/we nú maken. Hoe gaan
wij om met onze medemens? Helpen
we iedereen die hulp nodig heeft?
Ongeacht huidskleur, afkomst,
geaardheid of geslacht? Kijken we
naar de groep of zien we de persoon?
De keus is aan ons. Een keuze
zonder dwang en risico’s.
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

Denkt u mee over het verbeteren
van de hoofdfietsroutes?
De gemeente Dalfsen heeft de ambitie om het fietsen in
de gemeente verder te stimuleren en nog aantrekkelijker
te maken. Een van de acties die hieraan bijdraagt
is het verbeteren van de hoofdfietsroutes.
Om een zo goed mogelijk beeld
te krijgen van ervaringen en
wensen over de fietsroutes in
onze gemeente, nodigen wij
u van harte uit om hierover
met ons mee te denken. Dit
kan tijdens een van de drie
georganiseerde Praatcafés,
ieder in een andere kern.
Het Praatcafé is opgezet
als inloopavond, waarbij u
zelf kunt bepalen op welk
moment u wilt binnenlopen.
Data en locaties
• Dinsdag 7 mei van
17.00 tot 19.00 uur in de
Trefkoele, Ruigedoornstraat
108 in Dalfsen
• Woensdag 8 mei van
17.00 tot 19.00 uur in
Kulturhus De Spil, Koningin
Julianalaan 10, Nieuwleusen
• Donderdag 9 mei van
17.00 tot 19.00 uur in
Kulturhus De Mozaïek,
Kroonplein 58, Lemelerveld

Het Praatcafé
Tijdens het Praatcafé krijgt u de
gelegenheid om met ons mee
te denken door uw ervaringen,
wensen en expertise met ons te
delen. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan knelpunten of
gevaarlijke situaties die u ervaart
tijdens het fietsen. Op de grote
kaarten die u deze avond te zien
krijgt, staan de verschillende
fietsroutes aangegeven. Per route
kunt u aangeven wat uw ervaring,
wens of opmerking hierbij is. Dit
wordt meegenomen tijdens de
vervolgstappen die genomen
gaan worden de komende
maanden. Tijdens het Praatcafé
krijgt u hier meer informatie over.
We hopen dat u bij één van
de Praatcafés aanwezig wilt
zijn. Het is ook mogelijk uw
mening te geven door een
online enquête in te vullen via
https://nl.surveymonkey.com/
r/ZNCXH5H.

