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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. 12 juli 2019
- Herfterweg 3, het bouwen van
een plattelandswoning.
- Imkerlaan 2, het bouwen
van een woonhuis.
- Trechterbeker 11, het bouwen van
een overkapping met berging.
Ontvangen, d.d. 15 juli 2019
- Kievitsbloem 24, het kappen
van twee lindes.
- Landgoed Hessum, het omvormen
van landbouwgrond naar natuur.
Ontvangen, d.d. 16 juli 2019
- Imkerlaan 14, het legaliseren van
een terrasvloer met veranda.
- Gerner Es 18, het uitbreiden en
verbouwen van de woning.
- Wagteveldweg 4, het verbouwen
van de bestaande jongveestal.
- Barnsteen 28, een wijzigingsvergunning
voor het wijzigen van de gevelsteen.
Ontvangen, d.d. 17 juli 2019
- Hoevendwarsweg 5, het plaatsen
van een kleine windmolen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 15 juli 2019
- Nieuwstraat 19, een wijzigingsvergunning
voor het aanpassen van een
ventilatieberekening.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2019
- Burg. Backxlaan 327, het
plaatsen van een dakdoorvoer.
Ontvangen, d.d. 16 juli 2019
- Rollecate 75, het bouwen van
een kantoor en bedrijfshal.
Ontvangen, d.d. 17 juli 2019
- Oosterveen 95, het wijzigen
van de voorgevel.
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 mei 2019
- Oosterveen 45, het plaatsen van
een landbouwwerktuigenberging.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 15 juli 2019
- Ganzepanweg 11, kap 2 eiken.
Verzonden, d.d. 16 juli 2019
- Koelmansstraat 83, het plaatsen van
een erfafscheiding (legalisatie).
- Imkerlaan 14, het legaliseren van
een terrasvloer met veranda.
Verzonden, d.d. 18 juli 2019
- Schapendrift 8, het bouwen van een stal.
- Herfterweg 5, het plaatsen
van twee micromolens.
- nabij Raadhuisstraat 1
(passantenhaven), het tijdelijk plaatsen
van een mobiel botenhuis voor de
Vechtzomp tot uiterlijk 1 oktober 2019.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 15 juli 2019
- Westeinde 160, kap 2 eiken.
Verzonden, d.d. 17 juli 2019
- De Grift 33, een wijzigingsaanvraag voor
het plaatsen van een erfafscheiding.
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:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 april 2019
- De Hooislagen 5, het
veranderen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 2 mei 2019
- Schapendrift 8, het wijzigen van
het bedrijf van een varkenshouderij
naar een vleeskalverenhouderij.
Ontvangen, d.d. 3 juni 2019

- Haverland 4A, het starten van
een kleinschalig autobedrijf.
Ontvangen, d.d. 17 juni 2019
- Schapendrift 8, het wijzigen van
het bedrijf van een chemische
luchtwasser van stalsysteem
BWL 2005.01.V8 (Rav code
A4.3) naar stalsysteem BWL
2013.08.V3 (Rav code A4.1).
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 april 2019
- De Grift 33, het oprichten
van een 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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van een
klein evenement zijn ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 juli 2019
• Rijvereniging en Ponyclub Hippisch
Nieuwleusen, het organiseren van
KWPN Veulenkeuring op 5 augustus
2019 op het Evenemententerrein
bij de Bosmansweg.
• Schuttersvereniging Settel,
kennisgeving incidentele
festiviteit op 7 september 2019
op de Burg. Backxlaan.
Ontvangen, d.d. 16 juli 2019
• Sportvereniging Nieuwleusen,
kennisgeving incidentele festiviteit
op 30 augustus voor de Opening van
het Clubhuis bij Kon. Julianalaan 8.
• Sportvereniging Nieuwleusen, het
organiseren van een Open Dag op
31 augustus bij Kon. Julianalaan 8.

september 2019 tot 01:00 uur.
• St. De Stoomfabriek, Kick-off
Theaterseizoen, nabij Koninginnenplein
2 op 28 september 2019.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 18 juli 2019
• Titom vereniging, Titom Muziek Feest
2019, weiland aan de Paltheweg op
9 en 10 augustus 2019 tot 01:00 uur
en op zondag 11 augustus 2019.

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 juli 2019
• Industrie Kombinatie Nieuwleusen,
het organiseren van een Open
Bedrijvendag op 5 oktober
2019 bij Den Hulst 180.

Verkeersmaatregelen
In verband met de optocht met
praalwagens is de woonkern Oudleusen
afgesloten op 23 augustus 2019
tussen circa 18:30 en 20:30 uur.

Onderstaande terrasvergunning
is verleend:
Verzonden, d.d. 16 juli 2019
NIEUWLEUSEN
• Stichting Kulturhus de Spil,
terrasvergunning, op het terrein
aan de Kon. Julianalaan 10.
Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 juli 2019
• Oranjevereniging Oudleusen,
Oranjefeest op evenemententerrein
aan het Haverland op 21 augustus
t/m 25 augustus 2019. Op 22
augustus tot 00:30 uur en op 23 en
24 augustus 2019 tot 01:00 uur.
• St. Maisfeest Dalfsen, Maisfeest
in weiland kruising Ankummer
Es/Eshofweg op 13 en 14

Onderstaande onthefﬁng
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
Verzonden, d.d. 18 juli 2019
• Oranjevereniging Oudleusen, t.b.v.
Oranjefeest op 21 t/m 25 augustus 2019.
• Stichting Maisfeest, t.b.v. Maisfeest
op 13 en 14 september 2019.
• Titom vereniging, t.b.v. Titom Muziek
Feest op 9 t/m 11 augustus 2019.

In verband met het Maisfeest geldt
van 18:00 uur op 13 september tot
en met 15 september 2019 02:00 uur
een dubbelzijdig parkeerverbod aan
de Ankummer Es, ter hoogte van de
Eshofweg en een snelheidsbeperking
van maximaal 30 km per uur ter plaatse.
In verband met het Titom Muziek
Feest gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
- Afsluiten van de Paltheweg tussen
de kruising Molenpad en kruising De
Smeule op vrijdag 9 augustus 2019 van
18:00 tot 02:00 uur en op zaterdag 10
augustus 2019 van 18:00 tot 02:00 uur.
- Snelheidsbeperking op de Paltheweg
tot maximaal 30 kilometer per uur.
- Dubbelzijdig parkeerverbod
aan de Paltheweg tussen het
Molenpad en De Smeule.
In verband met de Kick-off van het
theaterseizoen wordt het Koninginnenplein ter plaatse afgesloten tussen 10:00
en 22:00 uur op 28 september 2019.

Openingstijden tijdens
vakantieperiode
Voor de komende vakantieperiode
hebben wij de volgende
gewijzigde openingstijden:
- Servicepunt Nieuwleusen is in
week 31, 32, 33 en 34 alleen
geopend op de dinsdagavonden
van 18:00 tot 20:00 uur.
- Servicepunt Lemelerveld is gesloten
in week 31, 32, 33 en 34.
Het gemeentehuis in Dalfsen is
tijdens de vakantieperiode geopend
volgens de reguliere openingstijden:

- Maandag van 8.30 tot 20.00 uur
doorlopend en zonder afspraak.
- Dinsdag, woensdag en donderdag
8:30 tot 12:30 uur zonder afspraak en
van 13:00 tot 16:30 uur op afspraak.
- Vrijdagochtend zonder afspraak
en vrijdagmiddag gesloten.
Vragen kunt u ook telefonisch stellen
via 14 0529. Daarnaast kunt u gebruik
maken van het contactformulier op
www.dalfsen.nl of stuur een e-mail
naar gemeente@dalfsen.nl.
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Verleende omgevingsvergunning
onderdeel ‘werken’ voor
het aanleggen van een
laagspanningskabel op het perceel
Wagteveldweg 4 in Dalfsen
Burgemeester en wethouders
maken bekend dat zij op 22
juli 2019 hebben besloten om
een omgevingsvergunning
onderdeel ‘werken’ te verlenen
voor het aanleggen van een
laagspanningskabel op het perceel
Wagteveldweg 4 in Dalfsen.
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden op grond van artikel
7:1 Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van
verzending van dit besluit (22 juli
2019) een bezwaarschrift indienen
bij het college van Burgemeester
en Wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Het besluit treedt op basis van
artikel 6.1 lid 2 sub a van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
in werking met ingang van de dag
na die waarop de bezwaartermijn
aﬂoopt. Het indienen van bezwaar
heeft geen schorsende werking.
Belanghebbenden die bezwaar maken
kunnen, als onverwijlde spoed en
de betrokken belangen dat eisen,
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Zwolle (Postbus 10067,
8000 GB Zwolle) schriftelijk verzoeken
om een voorlopige voorziening te
treffen. Bij dit verzoek moet een
afschrift van het bezwaarschrift
meegezonden worden. Indien tijdens
de bezwaartermijn een verzoek
om voorlopige voorziening wordt
gedaan bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Zwolle wordt de
werking van het besluit opgeschort
totdat op dat verzoek is beslist.

Op vakantie?
Licht de buren in!

Maak het inbrek
inbrekers
niet te makk
makkelijk.

politiekeurmerk.nl

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

