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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. 21 juni 2019
- Henri Dunantstraat 42,
het verbouwen van de woning
- Kampendwarsweg 7, het bouwen
van een schuurwoning
Ontvangen, d.d. 24 juni 2019
- Ganzepanweg 11,
het kappen van drie eikenbomen
Ontvangen, d.d. 26 juni 2019
- Mantelspeld 16,
plaatsen van een schutting
Ontvangen, d.d, 27 juni 2019
- Venneweg 6, plaatsen van
een verdiepingsvloer
- Bloemendalstraat 14,
het verbouwen van een
gemeentelijk monument
- Kortersweg 3,
het kappen van twee eiken
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 25 juni 2019
- Kanaaldijk 5, het splitsen van de
bestaande woning tot twee woningen
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 juni 2019
- Westerveen 43A, het maken van
een logeerkamer in de schuur
Ontvangen, d.d. 25 juni 2019
- Brasem 3, het bouwen van
een tuinhuis met overkapping
- Turfslag 27 en 29, het plaatsen
van een gezamenlijke dakkapel
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 april 2019:
- Koepelallee 13,
het bouwen van een schuur
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 24 juni 2019:
- Schepersstraat 16,
het plaatsen van een dakkapel
aan de voorzijde van de woning
Verzonden, d.d. 25 juni 2019:
- Hamerbijl 21, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kap-woning
- Hamerbijl 23, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kap-woning
Verzonden, d.d. 27 juni 2019:
- Tolhuisweg 8, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit

Verzonden, d.d. 28 juni 2019:
- Trechterbeker 44 en 46, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 25 juni 2019:
- Westeinde 37, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit
Verzonden, d.d. 26 juni 2019:
- Stekelbaars 17, het bouwen van
een schuur/tuinhuis met overkapping
Verzonden, d.d. 27 juni 2019:
- Lijsterlaan 16, het plaatsen
van een schutting
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvraag voor omgevingsvergunning
waarbij de beslistermijn is verlengd,
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.
Onderstaande ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Ruitenborghstraat (2A1 t/m 2A21),
het bouwen van 21 appartementen
Vanaf 3 juli 2019 ligt de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken
gedurende 6 weken ter inzage bij het
loket van de eenheid Publieksdienstverlening in het gemeentehuis. Binnen
deze termijn kan men schriftelijk of
mondeling zienswijzen over de ontwerpbeschikking naar voren brengen
bij het college van burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Dalfsen, Postbus 35,
7720 AA Dalfsen. Voor het inbrengen
van uw mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met de heer B.
Hoogenraad van de eenheid Publieksdienstverlening via https://afspraken.
dalfsen.nl of telefonisch 14 0529.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

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.

WET OP DE KANSSPELEN
Onderstaande
aanwezigheidsvergunning
kansspelautomaten is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 27 juni 2019

• voor het plaatsen van 2
kansspelautomaten van 1 juli 2019
tot en met 30 juni 2020 in
horecabedrijf Cafetaria/Lunchroom
Nieuwleusen, Westerveen 1A.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
van een klein evenement
zijn ontvangen:
DALFSEN
• Dweilorkest Straotklinkers,
het organiseren van een bbq bij
Irenestraat 3 op 6 juli 2019

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 juni 2019
• Oranjevereniging Nieuwleusen,
het organiseren van Oranjefeest
2019 op evenemententerrein
Bosmansweg van 1 t/m 7
september 2019

Onderstaande verklaring
van geen bezwaar
is afgegeven:
Verzonden d.d. 24 juni 2019
• Toerclub Swolland,
ﬁetstocht ‘Peperbustocht’,
6 juli 2019

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 24 juni 2019
• De Trefkoele, Trefkoele The Party,
4 en 5 oktober 2019,
op 5 oktober tot 01:00 uur

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 juni 2019
• Stichting De Stoomfabriek,
het organiseren van Kick-off
Theaterseizoen 2019-2020
op 28 september 2019

Onderstaande onthefﬁng
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
• Vechtdalbrouwerij, t.b.v. besloten
rondleidingen op 3 en 13 juli, 24
augustus en 19 september 2019
en een open dag op 14 september
2019 (13 september gaat niet door.)

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
De Omgevingsdienst IJsselland,
namens het college van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen, de
volgende omgevingsvergunning
activiteit milieu heeft verleend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 januari 2019
- Westerkampen 22,
het wijzigen van het bedrijf
Beroep
Op grond van de Awb kunnen
belanghebbenden tegen de
omgevingsvergunning digitaal (met
het “Beroepschriftformulier” op
www.rechtspraak.nl) of schriftelijk
beroep instellen bij de Rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
De termijn voor het indienen van
een beroepschrift is zes weken.
Deze termijn begint op de dag na
bekendmaking van het besluit. Het
beroepschrift moet ondertekend zijn
en dient in ieder geval te bevatten:
• de naam en het adres
van de indiener;
• de dagtekening;
• een aanduiding/omschrijving

van het besluit waartegen
beroep wordt ingesteld;
• de redenen/gronden van het beroep.
Verzoek om een voorlopige
voorziening
Verder kan op grond van artikel
8:81 van de Awb aan de voorzieningen-rechter van de Rechtbank
Overijssel verzocht worden een
voorlopige voorziening te treffen,
indien onverwijlde spoed, gelet op
de betrokken belangen, dat vereist.
Het vragen van een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter
van de rechtbank is mogelijk, indien
u binnen de genoemde termijn van
zes weken ook een beroepschrift
indient. Bij het verzoek om voorlopige voorziening dient een afschrift
van het beroepschrift te worden
overlegd en in het verzoek dient te
zijn aangegeven wat het spoedeisend belang is. Het verzoek om
voorlopige voorziening kan digitaal
(met het “Verzoekschriftformulier” op
www.rechtspraak.nl) of schriftelijk
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Overijssel Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van beroep en
verzoek om voorlopige voorzieningen is grifﬁerecht verschuldigd.
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Grote hoeveelheid eikenprocessierupsen
in de gemeente Dalfsen
Het aantal eikenprocessierupsen is op veel plaatsen in Nederland
verdrievoudigd ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit een telling van
Kenniscentrum Eikenprocessierups. Ook het aantal meldingen van
overlast dat bij de gemeente Dalfsen binnenkomt is verdrievoudigd. In
de gemeente staan ontzettend veel eikenbomen en in sommige straten
zitten in alle bomen nesten van de eikenprocessierups. Op dit moment
zitten de rupsen op zoveel plekken dat er onvoldoende bestrijders
zijn. Het afhandelen van meldingen duurt daardoor ook langer.
Bestrijding
De bestrijding beperkt zich daarom
in eerste instantie tot locaties waar
de overlast het grootst is. Denk
hierbij aan locaties waar veel
publiek komt: zorgcentra, scholen,
sportparken, zwembaden, drukke
ﬁets- en wandelroutes, naast opritten
en tuinen, etc. De nesten worden
weggehaald tot een hoogte van
vier meter. Bestrijders ingezet door
de gemeente zijn alleen bevoegd
om op gemeentelijke gronden hun
werk te doen. Eikenprocessierupsen

bij bomen op eigen erf valt onder
de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, hiervoor kunt u zelf een
gespecialiseerd bedrijf inschakelen.
Houd er rekening mee dat op dit
moment ook voor alle bestrijders
meer werk is dan ze aankunnen.
Voorkomen is beter dan genezen
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen leiden tot
(ernstige) gezondheidsklachten bij
mens en dier. Het advies is daarom uit
de buurt van eikenbomen met nesten

van eikenprocessierups te blijven en
beschermende kleding aan te doen.
Hang de was de komende weken ook
niet buiten. Bij klachten adviseert de
GGD om niet te krabben, de huid en
ogen te spoelen met water, de huid
te strippen met plakband, te douchen
en schone kleding aan te doen.
Mentholzalf kan verlichting geven
op geïrriteerde plekken. Bij ernstige
klachten wordt geadviseerd om
contact op te nemen met de huisarts.
Natuurlijke oplossing
Het bestrijden van de eikenprocessierups op de manier zoals de
gemeente al jaren doet wordt steeds
lastiger in verband met de verwachte
toename van het aantal rupsen. Een
alternatief is de natuurlijke manier van
bestrijding. Namelijk zorgen voor meer
natuurlijke vijanden zoals roofkevers,
lieveheersbeestjes, sluipvliegen,
sluipwespen, gaasvliegen, wantsen
en vogels. Een andere manier van
maaien zorgt er bijvoorbeeld voor dat
er meer natuurlijke vijanden komen
en ze beter kunnen overleven. Momenteel vindt op een aantal plekken
een pilot plaats waar de gemeente
bewust minder maait om een gunstige
leefwereld te creëren voor diverse
insecten, o.a. een aantal natuurlijke
vijanden van de eikenprocessierups.
Melding doen?
Op www.dalfsen.nl/rups kunt u overlast
door de eikenprocessierups melden.

Oplaten ballonnen vanaf 2 juli
verboden in Dalfsen
Vanaf 2 juli is het in de gemeente Dalfsen verboden ballonnen op te laten. Dit heeft de gemeenteraad
op 17 juni besloten. Het verbod is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en geldt
voor alle ballonnen die door middel van hete lucht, helium of andere gassen worden opgelaten.
Wethouder Schuurman: “Het
oplaten van ballonnen vervuilt
niet alleen het milieu, maar heeft
ook ernstige gevolgen voor
dieren. Vogels en vissen eten
de restanten van ballonnen of
kunnen verstrikt raken in de linten,
waardoor zij zich verwonden of
zelfs sterven. Ik ben blij dat de
gemeenteraad het oplaatverbod
heeft laten opnemen in de APV.”
Milieuschade
Plastic zwerfvuil is een groeiend
probleem. Opgelaten ballonnen
dragen hier aan bij en leveren

een gevaar op voor dieren. Het
materiaal van ballonnen breekt
niet (snel) af, waardoor resten
lang in de natuur blijven liggen.
Verbod
Het verbod geldt voor alle
ballonnen die door middel van
hete lucht, helium of andere
gassen worden opgelaten. Naast
de ‘gewone ballon’ gaat het
bijvoorbeeld ook om (papieren)
wensballonnen die opgelaten
worden met een vuurbron. Deze
ballonnen leveren namelijk ook
brandgevaar op. Bewoners en

Tips tegen vervelende geur
uit uw gft-container
Het warme weer kan ervoor zorgen dat het afval in uw gft-container
gaat stinken. Om deze vervelende geur te voorkomen hebben
wij een aantal handige tips voor u op een rijtje gezet.
• Leg een dunne krant op de
bodem van uw gft-container, dit
voorkomt dat gft-afval achterblijft
na het legen en het absorbeert
eventueel aanwezig vocht.
• Plaats uw container indien
mogelijk in de schaduw.
• Laat het deksel iets openstaan
door er een blokje hout
tussen te plaatsen.
• Laat vochtig gft-afval,
zoals etensresten, eerst
uitlekken voor u het in
de container gooit.

• Wikkel voedselresten
in een stukje krant.
• Wissel (vochtig) keukenafval
af met droog tuinafval.
• Maak de container na het legen
schoon met groene zeep.
• Klimop is giftig voor maden.
Af en toe een paar verse takjes
klimop in de container helpt
om maden te voorkomen.
Gft-afval is grondstof
Goed gescheiden gft-afval
zoals gemaaid gras, oud brood

bedrijven mogen wel bomen en
objecten versieren met ballonnen,
zolang zij deze zelf weer opruimen.
Alternatief
Gelukkig zijn er genoeg milieuvriendelijke en feestelijke alternatieven voor ballonnen. Op de website www.dieballongaatnietop.nl,
een initiatief van Vereniging Kust
& Zee, Stichting De Noordzee en
Plastic Soup Foundation, staan
verschillende milieuvriendelijke
voorbeelden. Denk bijvoorbeeld
aan een ballonhaag, vliegers,
of een lampionnenoptocht.
of snijresten van eten, zoals
aardappelschillen en stronken
van bijvoorbeeld bloemkool is
weer grondstof voor nieuwe
producten. Van uw gft-afval wordt
groen gas en compost gemaakt.
Let op, alleen goed gescheiden
gft-afval is grondstof voor nieuwe
producten. Vervuild gft-afval
kan niet worden gerecycled.
Meer informatie
Meer informatie over het scheiden
van gft vindt u op www.rova.nl/gft.
Heeft u vragen over de inzameling
van gft? Neem dan contact op met
het ROVA Klantcontactcentrum,
038 427 37 77 of via www.rova.nl/
contact. Het ROVA Klantcontactcentrum is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00 uur en op
zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.

COLUMN

Over vooroordelen en rolmodellen
Wat is normaal? ‘Normaal’ is ook maar een gemiddelde.
Wel een gemiddelde met betekenis, want het bepaalt
het verwachtingspatroon van mensen.
Hoe ziet een normale burgemeester eruit? De gemiddelde
burgemeester is man, 56 jaar oud en hij is wethouder geweest. Dus
toen ik laatst ergens naar binnen stapte, waar men de burgemeester
van Dalfsen verwachtte, was de reactie van de aanwezigen ‘oh, had
ik toch een man verwacht!’. Vind ik dat erg? Nee. Het is te verklaren
omdat maar zo’n ruime kwart van de burgemeesters vrouw is.
En zo gaat het op meer terreinen: hoe ziet een chirurg eruit? Wat
is ons beeld van een vrachtwagenchauffeur? In de praktijk zal
blijken dat ons beeld, ons vooroordeel, heel vaak niet klopt. Dat
geeft ook niet. Als we langzaamaan onze vooroordelen maar wat
gaan bijstellen. Want de diversiteit in de samenleving en op de
arbeidsmarkt neemt toe. En zo zullen we het steeds normaler
gaan vinden dat de gynaecoloog een vrouw uit Ghana is, en de
tandartsassistent een man in een rolstoel. Dat kunnen rolmodellen
worden, voorbeelden waar anderen zich aan kunnen spiegelen.
Daarom is het ook zo mooi dat we nu een ‘minister’/ambassadeur
van gehandicaptenzaken hebben, Rick Brink uit onze
buurgemeente Hardenberg. Want rolmodellen: die werken!
Zo vroeg eind 2018 een jongetje uit groep 5, met zijn klas op
bezoek bij mij op het gemeentehuis in Bedum, of ‘jongetjes ook
burgemeester kunnen worden?’. Ik was verbluft. Zo werkt een
rolmodel. Het beeld van dit jongetje van een burgemeester werd
ik. Rolmodellen kleuren je beeld, en bepalen wat ‘normaal’ is.
Uiteraard heb ik zelf ook beelden
en ben ik ook niet vrij van
vooroordelen. Maar omdat ik
als burgemeester ook niet altijd
‘normaal’ wordt gevonden, ben ik
me er bewuster van geworden,
dat ook mijn eigen brein zo
werkt. Mijn wens voor onze
samenleving: op naar meer
diversiteit, op naar kansen voor
een ieder, op naar een steeds
veranderende versie van ‘normaal’!
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Inloopbijeenkomst deﬁnitief
schetsontwerp voorplein
gemeentehuis Dalfsen
Woensdag 10 juli bent u van harte welkom bij de inloopbijeenkomst
om het deﬁnitieve schetsontwerp van het voorplein van het
gemeentehuis in Dalfsen te bekijken. Dit is mogelijk tussen
18.00-20.00 uur op het gemeentehuis in Dalfsen.
Opgave vooraf is niet nodig.
Denk mee
Tijdens de inloopbijeenkomst
presenteren wij u het deﬁnitieve
schetsontwerp van het voorplein.
U krijgt hierbij de gelegenheid om
eventuele vragen te stellen of ideeën
door te geven. Naar aanleiding
van deze inloopbijeenkomst wordt
het ontwerp deﬁnitief gemaakt
en in september voorgelegd
aan de gemeenteraad.

Aanpassing voorplein
gemeentehuis Dalfsen
Omdat er vragen zijn gekomen
over de inrichting en de
toegankelijkheid van het
voorplein van het gemeentehuis
en omdat het plein niet meer
voldoet aan de gestelde eisen
heeft het college van B&W
besloten het voorplein van het
gemeentehuis aan te pakken.

