KERNPUNTEN
Week 23 • Dinsdag 4 juni 2019 • Pagina 1

CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

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

• 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. 28 mei 2019
- Leemculeweg 1, het isoleren van het
dak en het voorzien van een zinken goot,
aanpassen aansluitingen van het dak
en herplaatsen van oude dakpannen.
- Oude Oever 4, het plaatsen van
zonnepanelen buiten het bouwblok.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 mei 2019
- De Grift 35, een wijzigingsvergunning
voor het oprichten van een bedrijfshal.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN

Verzonden, d.d. 28 mei 2019
- Esakkers 39, het plaatsen
van een dakopbouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 27 mei 2019
- Burg.Backxlaan 38, het
bouwen van een veranda.
Verzonden, d.d. 29 mei 2019
- Burg.van Höevellstraat 1, het
verbouwen van het woonhuis.
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
4e herziening bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van een
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 mei 2019
- Buurt Hofstraat, het organiseren
van een buurtfeest op 13 juli 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 mei 2019
- Union Sport Vereniging, een
verzoek om onthefﬁng van de
schenktijden op 1 juni 2019
jaarlijkse vrijwilligersavond
en op 15 juni 2019 voor
het Combitoernooi.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 mei 2019
- Ondernemend Dalfsen, het
organiseren van Blauwe Bogen
Dagen op 19 en 26 juli en 2
en 9 augustus 2019 in het
centrum van Dalfsen en het
houden van een Kermis van 24
tot en met 27 juli 2019 op de
parkeerplaats bij Pleijendal.

Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 27 mei 2019
- LR en PC De Bergruiters,
paarden- en ponyconcours
aan de Blauwedijk op
19 en 20 juli 2019.
Onderstaande onthefﬁng van
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
Verzonden d.d. 27 mei 2019
- LR en PC De Bergruiters,
t.b.v. concours in een tent
aan de Blauwedijk in Dalfsen
op 19 en 20 juli 2019.
Verkeersmaatregelen
- Tijdens het concours aan de
Blauwedijk op 19 en 20 juli 2019
is de Blauwedijk ter hoogte van
het concours afgesloten. Op 19
juli tussen 13:00 en 22:00 uur
en op 20 juli 2019 tussen 7:00
en 21:00 uur. Men kan omrijden
via de Slennebroekerweg
en de Tibbensteeg.

Doel van het plan
Het plan voorziet voor de
Welkooplocatie en het perceel
Industriestraat 4 in Lemelerveld in
de ontwikkeling van 12 woningen,
waarvan 6 woningen in twee blokken
van drie grondgebonden woningen
en een appartementengebouw met
6 appartementen en bijbehorende
(parkeer) voorzieningen.

de gemeenteraad van de gemeente
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge reactie kunt u
contact opnemen met mevrouw B.
Eekhof, telefoon (0529) 48 82 67. In
de zienswijze moet u aangeven over
welke onderdelen van het ontwerpplan
uw zienswijze gaat. Uw zienswijze
wordt zonder uw persoonsgegevens
op de website ris.dalfsen.nl gezet.

Ter inzage
Met ingang van 5 juni 2019 tot
en met 16 juli 2019 ligt voor
iedereen het ontwerp "4e herziening
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016, Kanaalpark " ter
inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen.

Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.

OPINIËREND
3. Startnotitie Regionale Energiestrategie

Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
LKernen2016hz4-on01. De bestanden
zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.

INFORMEREND
4. Startnotitie Klimaatadaptatie

Dalfsen, 4 juni 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Wijze van behandeling
Agendapunten 1 en 2 worden ieder 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 17 juni 2019.

Hoe kunt u reageren?
Iedereen kan van 5 juni 2019 tot
en met 16 juli 2019 via een brief of
mondeling een zienswijze geven op
het plan. Uw brief kunt u sturen naar

Afstand houden met chevron-tekens
De provincie Overijssel gaat op
een aantal 80 km-wegen chevrontekens op het wegdek aanbrengen
om weggebruikers te helpen bij het
aanhouden van voldoende afstand.
Deze tekens hebben de vorm van een
dakje. De afstand tussen twee tekens
komt overeen met de veilige afstand
van 2 seconden voor de op deze
wegen geldende maximumsnelheid
van 80 km/u. Je houdt dus een veilige
afstand aan als jij een chevron passeert
op het moment dat je voorligger
de volgende chevron passeert.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op dinsdag 11 juni 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Ontwerp VVGB Zonnepark Marshoek
2. 1e Bestuursrapportage 2019

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

Agendapunt 3 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend,
daarna opiniërend. De resultaten van de behandeling worden
meegenomen door het college, zodat er een vervolg kan worden bepaald.
Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus gaat dit voorstel niet door naar de
raadsvergadering van juni 2019.
Agendapunt 4 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.
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.
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INZAGE BELEIDSPLAN
‘EEN LEVEN LANG BEWEGEN EN
SPORTEN IN DE GEMEENTE DALFSEN’
Op 27 mei 2019 heeft het college
van burgemeester en wethouders
de beleidsnota: ‘een leven lang
bewegen en sporten in de
gemeente Dalfsen’ vastgesteld.
De nota ligt t/m dinsdag 9 juli
2019 ter inzage bij de drie
Infopunten in de Trefkoele+,
De Spil en De Mozaïek.
In september 2019 wordt het
beleidsplan besproken in de
gemeenteraad. U heeft t/m
uiterlijk dinsdag 9 juli 2019
de tijd om een mondelinge of
schriftelijke zienswijze (bij voorkeur
schriftelijk) in te brengen op het
voorgenomen beleid. Uw zienswijze
kan ondersteunend/opbouwend
zijn maar u kunt ook aangeven
op welke punten u van mening
bent dat het beleid aangepast

moet worden (onderbouwd met
argumenten/overwegingen). Het
college van burgemeester en
wethouders besluit vervolgens
of de zienswijze aanleiding is
tot wijziging van het beleid en
legt het beleidsplan met het
eindverslag (weergave ontvangen
inspraakreacties en reactie op deze
zienswijzen) ter besluitvorming
voor aan de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunnen
ingediend worden bij Marit
Ligtenberg (beleidsmedewerker
Maatschappelijke Ondersteuning) via
e-mailadres: gemeente@dalfsen.nl
Voor mondelinge zienswijzen en
voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Marit Ligtenberg of
Leo Kortstee. Zij zijn te bereiken
op telefoonnummer 14 0529.

Gewijzigde afvalinzameling
met de feestdagen
Afvalinzameling aan huis
Op tweede pinksterdag
(maandag 10 juni 2019)
worden geen afval en
grondstoffen ingezameld
in de gemeente Dalfsen.
De afvalinzameling van
maandag 10 juni vindt plaats
op zaterdag 15 juni.
Het kan voorkomen dat op
een ander tijdstip wordt
ingezameld dan u gewend
bent. Wij vragen u daarom
de container op de dag van
inzameling vóór 7.00 uur aan
de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de
Rijnlandstraat 2 in Zwolle en
het ROVA Klantcontactcentrum
zijn op donderdag 30 mei en
maandag 10 juni gesloten.
Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan
contact op met het ROVA
Klantcontactcentrum, telefoon
(038) 427 37 77 of www.rova.nl/
contact. Meer informatie over
de inzameldagen vindt u op
www.rova.nl/inzamelkalender
en de gratis ROVA-app.

Renovatie speelplek
Kloosterstraat Lemelerveld
De speelplek aan de Kloosterstraat
wordt dit jaar gerenoveerd. Wil
jij meedenken? Kom dan op
woensdag 19 juni van 16.00 –
17.30 uur 2019 naar de speeltuin

aan de Kloosterstraat. De
bijeenkomst wordt georganiseerd
door de Gemeente Dalfsen
in samenwerking met Bewust
Ontwerp en IJreka.

Presentatie over Centrumplan
Dalfsen op 18 juni 2019
Dinsdag 18 juni van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur organiseert de gemeente
Dalfsen een informatieavond over het Centrumplan Dalfsen. Tijdens
deze avond in ‘De Overkant’ Kerkplein 22 worden de aanwezigen
bijgepraat over de laatste ontwikkelingen door middel van een
presentatie. Deze start om 19.30 uur. De zaal is open vanaf 19.15 uur.
Dalfsblauw!
De gemeente werkt, samen met
inwoners en ondernemers, aan de
toekomst van het Dalfser dorpshart.
In het najaar van 2017 heeft de
gemeenteraad de toekomstvisie
‘Dorp aan de Vecht’ vastgesteld.
Hierover is door veel mensen uit
het dorp meegedacht, onder andere
via de campagne ‘Dalfsblauw!’.

Van een centrumvisie wordt nu
toegewerkt naar een centrumplan.
Daarin staat straks hoe we de visie
concreet maken. Bij het traject
is de werkgroep Typisch Dalfsen
nauw betrokken. Deze werkgroep
bestaat uit vier actieve verenigingen
die betrokken zijn bij het centrum
en gezamenlijk optreden als
adviseur naar de gemeente toe.
Ontwikkelingen in het centrum
In het centrum is sprake van
diverse ontwikkelingen. Zo
wordt er nagedacht over de
herontwikkeling van bijvoorbeeld het
Gruthuuske en heeft de gemeente
gronden aangekocht achter de
Prinsenstraat. Hier zijn nog geen
vastomlijnde plannen voor. Tijdens

de informatieavond worden dan
ook geen tekeningen van eventuele
ontwikkelingen gepresenteerd.
De gemeente wil namelijk graag,
als vervolg op Dalfsblauw!, verder
praten met inwoners en ondernemers
over de concrete uitwerking
van de Centrumvisie. Hierover
wordt deze avond gesproken:
het proces, met welke stappen
komen tot de concrete plannen en
wanneer we die stappen zetten.
Op de hoogte blijven
Binnenkort start de gemeente met
de nieuwsbrief ‘Het Dalfsblauwtje’.
Deze beknopte nieuwsbrief gaat
over het Centrumplan Dalfsen. Wilt
u deze nieuwsbrief ontvangen?
Dan kunt u een e-mail sturen aan
Hannie Verbeek, project assistent
van het Centrumplan, via het
emailadres: gemeente@dalfsen.nl
Komt u naar de presentatie op 18
juni? Zou u dat ons willen laten weten
via het eerder genoemde mailadres?
In verband met de praktische
voorbereidingen van de avond is
dat handig voor ons om te weten.

Medebouwer gezocht Westerbouwlanden
Noord (2e fase) in Nieuwleusen
Altijd al uw eigen droomwoning willen
bouwen op een prachtige locatie in de
nieuwe woonwijk Westerbouwlanden
Noord (2e fase) in Nieuwleusen?
Voor de enthousiaste kandidaatkopers van de kavel Atalanta
15 zijn wij op zoek naar een

medebouwer. De oppervlakte van
de kavel Atalanta 13 is ongeveer
274 m2. De koopsom bedraagt
€ 77.911,90 incl. btw.
Wilt u samen met de kandidaatkopers van Atalanta 15 uw
droomwoning bouwen? Mail dan

naar gemeente@dalfsen.nl.
Atalanta 13 is niet de enige
beschikbare kavel in de gemeente
Dalfsen. Heeft u interesse in een
andere bouwkavel? Kijk dan gerust
op onze website www.dalfsen.nl
voor de beschikbare kavels.

Nieuwe campagne
MONO (Ongestoord
Onderweg)
‘Laat je niet storen tijdens het rijden.
Het is normaal om je aandacht
bij de weg te houden.’

