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CONTACTINFORMATIE

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
van een klein evenement
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 mei 2019
• Toerclub Dalfsen,
het organiseren van een
fietsdriedaagse van 17 juni
tot en met 19 juni 2019.
• Chr. Muziekverenging ‘Excelsior’,
het organiseren van een
barbecue als afsluiting van het
muzikale jaar op 29 juni 2019.
Ontvangen, d.d. 3 juni 2019
• Hockeyclub MHC Dalfsen,
het organiseren van een
E-kamp op 6 en 7 juli 2019.
Ontvangen, d.d. 4 juni 2019

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
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• Buurt Middeleeuwen,
het organiseren van een
buurtfeest op 30 juni 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 juni 2019
• Werkgroep Koninginnemarkt,
het organiseren van
een Koninginnemarkt op
21 september 2019.
Onderstaande ontheffing van
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 3 juni 2019
• Heilig Hartschool,
t.b.v. slotfeest op 11 juli aan de
Pr. Margrietstraat in Lemelerveld.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 17 juni 2019 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen omgevings
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 juni 2019
-	Bellingeweer,
het plaatsen van een huiszwaluwtil.
-	Rosengaardeweg 1,
het kappen van een grote eik.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 juni 2019
-	Weerdhuisweg 9A,
het plaatsen van een dakkapel.
-	Vilstersestraat 5,
het verbouwen van de bedrijfsruimte.
Onderstaande omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
-	Ruitenborghweg 3A, het bouwen
van een stal voor melkkoeien en
jongvee (verleend op 3 mei 2016).
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 4 juni 2019:
-	Maneweg 12, het plaatsen van een
overkapping over een zwembad.
-	Oude Oever 4, het plaatsen van
zonnepanelen buiten het bouwblok.

Verzonden d.d. 5 juni 2019:
-	De Vesting 35,
het plaatsen van een overkapping.
Verzonden d.d. 6 juni 2019:
-	Mantelspeld 12,
het plaatsen van een bergruimte,
veranda en erfafscheiding.
Verzonden d.d. 7 juni 2019:
-	Dommelerdijk 35,
het bouwen van een aanbouw,
plaatsen van een dakkapel en
wijzigen van de gevel.
-	Wilhelminastraat 78,
het tankstation omkleuren van
Firezone naar ESSO Express.
-	Om de Landskroon 16,
het tankstation omkleuren van
Firezone naar ESSO Express.
Tegen de verleende omgevings
vergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en
de omgevingsvergunning die is
ingetrokken, 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.

AKKOORDSTUKKEN
1. 11e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Westeinde 37
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)
2. 1e bestuursrapportage 2019
3. Ontwerp VVGB Zonnepark Marshoek
BESPREEKSTUKKEN
4. 6e herziening bestemmingsplan Kernen, locatie Koesteeg
5. 5e verzamelplan buitengebied
6. Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid
7. Bijdrage nationaal fonds asbestdaken
8. Verbod oplaten ballonnen
9. Openingstijden winkels op feestdagen
10. Aanvraag vangnetuitkering 2018
11. Accountantsdiensten boekjaar 2020 e.v.
(*) onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 11 juni 2019
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die
niet op de agenda staan en over agendapunten 6 tot en met 11 omdat daar
niet eerder gelegenheid voor was.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de
griffie via griffie@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht,
kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de griffier.

Renovatie speelplek
Kloosterstraat Lemelerveld
De speelplek aan de Kloosterstraat wordt dit jaar gerenoveerd.
Wil jij meedenken? Kom dan op woensdag 19 juni 2019 van
16.00 tot 17.30 uur naar de speeltuin aan de Kloosterstraat.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Gemeente Dalfsen
in samenwerking met Bewust Ontwerp en IJreka.
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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 mei 2019
-	Meeleweg 78, het wijzigen/
uitbreiden van het bedrijf.
De Omgevingsdienst IJsselland

heeft, namens het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen, de
volgende melding(en) Besluit lozen
buiten inrichtingen ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 mei 2019
-	Oude Oever 6, aanleg van een
gesloten bodemenergie-systeem
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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
‘8E HERZIENING CHW BESTEMMINGSPLAN
KERNEN GEMEENTE DALFSEN 2016,
NIEUWSTRAAT 17B’
(artikel 1.3.1 Bro)
Doel besluit
Aankondigen dat op de locatie
Tuin Ton Alferink (Nieuwstraat
17-B in Lemelerveld) 7
woningen worden gerealiseerd
(2 twee-onder-een-kap en 3
vrijstaande). Hiervoor wordt het
bestemmingsplan herzien.
Ter inzage
Er liggen op dit moment
geen stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Het is niet

mogelijk voor onafhankelijke
instanties om advies uit te
brengen over ons voornemen.
Hoe verder
Als straks een ontwerp
bestemmingsplan ter inzage
ligt, kunt u zienswijzen indienen.
Dit maken we bekend op de
gemeentelijke informatiepagina
Kernpunten in de Dalfser
Marskramer, de Staatscourant en
op onze website, www.dalfsen.nl
Dalfsen, 11 juni 2019
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen

Vermijd de eikenprocessierups
en voorkom klachten
Het is zomer en de bomen staan weer volop in het blad. In deze
periode is de eikenprocessierups ook weer in beeld. Eind april
komen de rupsen uit de eitjes en na de derde vervelling, eind mei
/ begin juni, krijgen de rupsen brandharen die voor lichamelijke
klachten kunnen zorgen. De rupsen leven in groepen en maken
nesten op de stam of dikke takken van eiken. De nesten bestaan
uit een dicht spinsel van vervellinghuidjes, met (brand)haren
en uitwerpselen. Vanuit hun nesten kruipen de rupsen 's nachts
de kroon van de boom in op zoek naar eikenbladeren.
Bestrijding
De gemeente bestrijdt de eiken
processierups in de zomerperiode
door de nesten met brandharen te
verwijderen. Hiermee wordt de overlast voor inwoners en bezoekers van
de gemeente Dalfsen zoveel mogelijk
beperkt. Dit gebeurt alleen bij bomen
op openbaar terrein. Niet alle gemeentelijke bomen worden bestreden. Kunt
u alle onderstaande vragen met ja
beantwoorden dan kun u de gemeente
benaderen voor het bestrijden van de
nesten van de eikenprocessierups.
Woont u binnen de bebouwde kom:
• Gaat het om gemeentelijke bomen?
• Heeft u overlast van de
brandharen van de rupsen?
• Zitten de nesten lager dan 4 meter?

Altijd al uw eigen droomwoning
willen bouwen in de nieuwe
uitbreidingswijk Muldersweg in
Oudleusen? Voor de enthousiaste
kandidaat-kopers van de kavel
Gersteland 6 zijn wij op zoek naar
een medebouwer. De oppervlakte

Een kijkje achter de schermen bij de buitendienst.

In deze periode zijn we bezig bij
de sportverenigingen. Vanwege de
zomerstop zijn we begonnen met het
onderhoud van de natuurgrasvelden.

Misschien was het u al opgevallen
bij de Gerner. Het jaarlijkse
onderhoud van de sportvelden van
de hockey- en voetbalclubs in de

Wilt u zelf de rupsen op uw eigen
erf bestrijden dan kunt u hiervoor
contact opnemen met Groen recycling
Rouveen via info@grrouveen.nl. Op de
gemeentelijke website www.dalfsen.
nl vindt u meer achtergrondinformatie
over de eikenprocessierups.
Hoe werkt het?
Wijkbeheer markeert de aangetaste
bomen met een lint. Een extern

Wat moet u vooral niet doen?
Vermijd elk contact met de rupsen
en de resten daarvan. Raak de
rupsen en de nesten niet aan.
Ga na aanraking van de rupsen
of haren niet krabben of wrijven,
maar was of spoel de huid en/
of ogen goed met water. Indien
nodig was uw kleren zo heet
mogelijk (60 graden of warmer).
De klachten verdwijnen over het
algemeen binnen twee weken. Een
crème met menthol kan verlichting
geven. Bij ernstige klachten neem
contact op met uw huisarts.

Medebouwer gezocht Muldersweg Oudleusen

De échte bestuurders aan het woord
Wij zijn de mannen van de buitendienst en wij zorgen ervoor dat alles wat je
om je heen ziet, in je straat, wijk en in je hele dorp er mooi bij ligt. We geven
je graag een kijkje achter de schermen waar we allemaal mee bezig zijn.

Woont u buiten bebouwde kom:
• Gaat het om gemeentelijke bomen?
• Heeft u overlast van de
brandharen van de rupsen?
• Zitten de nesten lager dan 4 meter?
• Staat de boom voor uw inrit/tuin
of langs een drukke fietsroute?

gespecialiseerd bedrijf Groen
recycling Rouveen verwijdert de
nesten. Met een speciale machine
worden de nesten opgezogen.
Het kan zijn dat er meerdere
keren nesten moeten worden
verwijderd in een boom. Tijdens
de eerste twee weken van het
rupsenseizoen zitten de dieren nog
niet in vaste clusters. Bestrijding
is dan minder effectief. Tijdens
deze periode blijven de linten soms
langer hangen. Kom niet in de
buurt van de voertuigen welke de
eikenprocessierupsen verwijdert uit
de bomen. U herkent de voertuigen
aan de gele tekst op de voertuigen
“Bestrijding Eikenprocessierups”.

regio is weer begonnen, dit betekent
dat de grasvelden gesloten zullen
zijn voor een aantal weken.
Onze buitendienst begint met het
onderhouden van de oefenvelden.
Vervolgens wordt er na ongeveer een
maand een begin gemaakt aan het
onderhouden van de wedstrijdvelden.

van de kavel Gerstland 4 is
ongeveer 295 m2. De koopsom
bedraagt € 76.744,25 incl. btw.
Wilt u samen met de kandidaatkopers van Gersteland 6 uw
droomwoning bouwen? Mail
dan naar wonen@dalfsen.nl.

Er wordt vanuit gegaan dat het
herstel van de velden ongeveer 1,5
tot 2 maand zal duren, afhankelijk
van de hoeveelheid regen die er
valt. Dit heeft ermee te maken dat
het gras niet snel genoeg groeit
in droge weersomstandigheden.
Deze velden kunnen dan ook niet
gebruikt worden, tot dat ze zijn
hersteld. Er kan in die periode
nog wel gebruik worden gemaakt
van de kunstgrasvelden.

Gersteland 4 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.

