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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. 22 juli 2019
- Ruitenborghweg 3A,
het vergroten van de woning.
- Vlierhoekweg 4A, het
verbouwen van de bergruimte.
Ontvangen, d.d. 23 juli 2019
- Tolhuisweg 8, het regulier bewonen
en restaureren van een bestaande
monumentale bedrjifswoning.
- Tolhuisweg 11, het wijzigen
van landbouwgrond van
landbouw naar natuur.
Ontvangen, d.d. 24 juli 2019
- ter hoogte van Heinoseweg 3A
tot Heinoseweg 7B, het aanleggen
van een nieuwe elektrakabel.
- Wilhelminastraat 40,
het plaatsen van een erfscheiding
en een pergola/overkapping.
Ontvangen, d.d. 25 juli 2019
- Dalmsholterweg 5, het realiseren
van een dakopbouw en dakterras.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 23 juli 2019
- Lemelerveldseweg 103,
het verbouwen van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 juli 2019
- G.W. van Marleweg 11,
het kappen van 1 eik.
Ontvangen, d.d. 25 juli 2019
- Rollecate / De Grift ong.,
het bouwen van een
bedrijfshal met kantoor.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN

Verzonden d.d. 23 juli 2019
- Herfterweg 11, het plaatsen van
een twee kleine windturbines.
Verzonden d.d. 26 juli 2019
- Barnsteen 28,
een wijzigingsvergunning voor
het wijzigen van de gevelsteen.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 22 juli 2019
- Nieuwstraat 19,
het wijzigen van een verleende
omgevingsvergunning
(Z/17/493987) voor het aanpassen
van een ventilatieberekening.
Verzonden d.d. 23 juli 2019
- Schoolstraat 25, het plaatsen
van een schutting en het bouwen
van een carport en overkapping.
Verzonden d.d. 26 juli 2019
- Ambachtsweg 2,
het verbouwen van het kantoor.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 24 juli 2019
- Westerveen 43A, het maken
van een logeerkamer in de schuur.
- Oosterveen 95, het wijzigen
van de voorgevel.
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.

Rij MONO, fiets MONO
Nederland gaat ongestoord onderweg. Rij MONO, fiets MONO:
laat in het verkeer je smartphone in je tas zitten of maak
gebruik van één van de MONO app’s, zoals Drive Safe

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2019
• Vereniging Tempelhof,
het organiseren van meerdere
bingoavonden in 2019/2020
in Zaal Kappers, Kerkstraat 7.
Ontvangen, d.d. 17 juli 2019
• Stichting Algemeen
Verenigingsgebouw Ankum, het
organiseren van dansavonden
in het Verenigingsgebouw
Ankum, Vossersteeg 26.
Ontvangen, d.d. 18 juli 2019
• Buurt Botermakerses,
het organiseren van een buurtbbq
op 14 september 2019.
• Buurt Geerdinkserf Noord,
het organiseren van een buurtbbq
op 24 augustus 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 22 juli 2019
• Paardensportvereniging
Lemelerveld, het organiseren
van een springwedstrijd voor
pony’s bij de Verbindingsweg
2C op 7 september 2019.

• Paardensportvereniging
Lemelerveld, het organiseren
van een springwedstrijd voor
paarden bij de Verbindingsweg 2C
op 8 september 2019.
• Paardensportvereniging
Lemelerveld, het organiseren
van een bixiewedstrijd bij
de Verbindingsweg 2C
op 15 september 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 24 juli 2019
• Dutch Hereford Society, jaarlijkse
Hereford keuring, 14 september
2019 in het weiland aan de
Poppenallee/Vechtkamperallee.
Onderstaande ontheffing van
artikel 35 van de Drank- en
Horecavergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 24 juli 2019
• Dutch Hereford Society,
t.b.v. de jaarlijkse Hereford
keuring op 14 september 2019.

BESLUIT AANMELDINGSNOTITIE
M.E.R.-BEOORDELING WESTERVELDWEG
ONG. IN DALFSEN
Burgemeester en wethouders van Dalfsen maken als
bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid van
de Wet milieubeheer het volgende bekend:
Op 5 april 2019 is een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend
voor het oprichten van een pluimveehouderij aan de Westerveldweg ong.
op het perceel kadastraal bekend sectie W, nummer 83 in Dalfsen.
Het voornemen is om twee nieuwe stallen op te richten voor
het houden van vleeskuikens. Na realisatie van de plannen
zullen er 78.750 vleeskuikens worden gehouden.
Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht
door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieueffectrapportage
1994 jo. artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen hebben op 16 juli 2019
besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te
worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt
genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet
algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen
activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Dalfsen leidt de
voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt
ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.
Inzage
Het besluit en de relevante stukken liggen tijdens de
openingstijden vanaf 31 juli 2019 zes weken ter inzage
bij de receptie van het gemeentehuis in Dalfsen.
Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de
aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen
bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende,
los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.
Dalfsen, 30 juli 2019
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen
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Inzameling oud papier
augustus 2019
DALFSEN
- De vrienden van de senioren en
de Vechtzangers: donderdag 1,
vrijdag 2 en zaterdag 3 augustus
2019. Brengmogelijkheid
container parkeerplaats Ned.
Geref. Kerk aan de Polhaarweg:
vrijdag 14:30 tot 16:45 uur en
zaterdag 9:00 tot 11:45 uur;
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: vrijdag
30 augustus vanaf 16:00 uur
en zaterdag 31 augustus 2019
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 23 augustus (19:00-20:00
uur) en zaterdag 24 augustus
2019 (10:00 tot 12:00 uur)
brengmogelijkheid container
parkeerplaats bij Geref. Kerk
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19;
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de
container bij de Welkoop aan
de Vesting 15, maandag t/m
donderdag tussen 9:00 en
18:00 uur, vrijdag tussen 9:00
en 21:00 uur en zaterdag
van 9:00 tot 17:00 uur;
- Kringloopbedrijf
“Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar
De Singel 19-23. Maandag
(13:00-17:00 uur), dinsdag t/m
vrijdag (09:00 tot 17:00 uur),
zaterdag (9:00-16:00 uur).
HOONHORST
- Baron van Dedemschool
Dalfsen: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij de
fam. Weideman, Diezerstraat 7

(tegenover kasteel Rechteren
over het spoor en dan de eerste
weg rechts) en bij fam. Pierik,
Poppenallee 26 (niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en P.C.
basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
31 augustus 2019 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te Lemelerveld.

Dagje weg?
Deur op slot!

NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij
het clubgebouw de Bombardon
aan de Burg. Backxlaan 181;
- C.N.S. De Meele: elke eerste
zaterdag van de maand
brengmogelijkheid bij de
school, Meeleweg 120.
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 10
augustus 2019 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oud-papier-inzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

Maak het inbrekers
niet te makkelijk.

