KERNPUNTEN

Week 32 • Dinsdag 6 augustus 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. 26 juli 2019:
- Welsummerweg 21,
het bouwen van een bedrijfspand.
- Landgoed Hessum,
het omvormen van
landbouwgrond naar natuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 juli 2019:
- Handelsweg 6,
het gedeeltelijk vergroten/
veranderen van het pand.
Rectificatie (week 30)
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 juli 2019:
- Zandwijkallee 3, (in plaats van
Herfterweg 3), (het bouwen van
een plattelandswoning moet zijn:)
het wijzigen van de bestaande
woning naar een plattelandswoning.
Onderstaande melding
brandveilig gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 1 augustus 2019:
- Ruigedoornstraat 108,
melding brandveilig gebruik.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is op verzoek van de
aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 15 juli 2019:
- Tolhuisweg 11, watervergunning
Landgoed Hessum Oostermaat.
- Landgoed Hessum,
het omvormen van
landbouwgrond naar natuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 april 2019:
- Woeste grond 2A,
het bouwen van een woning.

Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning
is de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 mei 2019:
- Leemculeweg 1, het isoleren van het
dak en het voorzien van een zinken
goot, aanpassen aansluitingen dak
en herplaatsen oude dakpannen
op het voormalig koetshuis.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 29 juli 2019:
- Trechterbeker 11, het bouwen
van een overkapping met berging.
Verzonden d.d. 31 juli 2019:
- nabij Kievitsbloem 24, kap 2 lindes.
Verzonden d.d. 2 augustus 2019:
- Bruinleeuwstraat 15 t/m 17,
Prins Bernhardstraat 23 t/m 31
en Baarsmastraat 25 t/m 31,
het bouwen van 12
grondgebonden woningen.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 29 juli 2019:
- Vilstersestraat 5, het verbouwen
van de bedrijfsruimte.
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.

112, daar red je ook op
een vakantie levens mee!
Een incident is erg vervelend en
onderweg naar of op een vakantieadres
des te vervelender. Gelukkig hebben
alle landen van de Europese Unie (EU)
hetzelfde alarmnummer: 1-1-2. Daarnaast
zijn er nog zo’n 60 landen waarvan het
alarmnummer overeen komt met ons eigen nummer.
Ook in het buitenland zijn
er, naast het alarmnummer
112, nationale noodnummers
voor situaties die niet
levensbedreigend zijn. Kijk
voordat je vertrekt welke
noodnummers er gelden in het

land dat je bezoekt en sla deze
op in je mobiele telefoon.
Kijk voor de telefoonnummers
op: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/alarmnummer-112/
vraag-en-antwoord/
112-bellen-in-buitenland

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van een
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 juli 2019:
• Bazar, het organiseren van
een bazar VVH/TTV aan de
Kerkstraat 24 op 19 oktober 2019.
Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 juli 2019:
• Ulie Feest, het organiseren van een
dorpsfeest aan de Ganzepanweg 8
op 27 en 28 september 2019.
Onderstaande loterijvergunning
is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 juli 2019:
• Stichting Festiviteiten Lemelerveld,
verloting op 16 augustus 2019
tijdens het Sukerbietenfeest.
Onderstaande ontheffing van
artikel 35 voor de Drank- en
horecawet is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 juli 2019:
• Stichting Festiviteiten Lemelerveld
en Stichting Feesttent Lemelerveld,
t.b.v. het sukerbietenfeest van 14 t/m
18 augustus 2019 in Lemelerveld.
Onderstaande
evenementenvergunning is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 juli 2019:
• Stichting Festiviteiten Lemelerveld
en Stichting Feesttent Lemelerveld,
Sukerbietenfeest 2019 van
14 t/m 18 augustus 2019
op het evenemententerrein en
in de kern van Lemelerveld.

Verkeersmaatregelen
Tijdens het Sukerbietenfeest
Lemelerveld gelden in de periode
van 14 t/m 18 augustus 2019 de
onderstaande verkeersmaatregelen:
• Op woensdag 14 augustus 2019
worden het Kroonplein, de
Dorpsstraat ter hoogte van de
Schoolstraat-Lemelerveld (afslag
N348 blijft open), de Brugstraat,
de Vilstersestraat (vanaf de
Kerkstraat tot aan de Waterinkweg)
tussen 07:00 uur en 17:00 uur
afgesloten voor alle verkeer.
• Op woensdag 14 augustus 2019
worden de Kerkstraat en de Kanaaldijk
tussen 06:00 uur en 18:00 uur zoveel
mogelijk verkeersluw gemaakt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
de inzet van verkeersregelaars.
• Op donderdag 15 augustus 2019
wordt de Vilstersedijk ter hoogte
van het evenemententerrein
van 13:30 uur tot 17:30 uur
afgesloten voor alle verkeer.
• Op vrijdag 16 augustus 2019
wordt de Kanaaldijk-noord en de
Mölnhoek van 17:45 uur tot 18:45
uur afgesloten voor alle verkeer.
• Op vrijdag 16 augustus 2019
worden van 19:00 uur tot 21:30 uur
de Dorpstraat ter hoogte van de
Kerkstraat, het Kroonplein tegenover
de Haven, de fietsbrug, de Blikman
Kikkertweg (gedeeltelijk) en de
Nieuwstraat (gedeeltelijk) afgesloten.
• Op zaterdag 17 augustus 2019
wordt de Kanaaldijk-noord (tussen
Vilstersedijk en de Driepuntsbrug)
van 08:00 uur tot 17:00 uur
afgesloten voor alle verkeer.
• Op zondag 18 augustus 2019 worden
de Blikman Kikkertweg (gedeeltelijk)
en het Kroonplein van 12:30 uur tot
15:30 uur afgesloten voor alle verkeer.

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 meldingen
Activiteitenbesluit (artikel 8.40
Wet Milieubeheer) ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 31 juli 2019:
- Wagteveldweg 4,

het wijzigen van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 26 juli 2019:
- Oosterveen 45,
het wijzigen van het 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.

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.
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Ga mee naar het eerste landelijke democratiefestival
Op vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus 2019 vindt het eerste
landelijke Democratiefestival plaats op het eiland Veur Lent in
de Waal bij Nijmegen. Inwoners, politici, vertegenwoordigers
van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven praten met
elkaar over het Nederland van nu en straks. Wat verdeelt ons
en wat bindt ons? Wat zijn onze problemen nu en wat onze
toekomstdromen? Kunnen we samen tot ideeën en actie komen?
Wilt u hierbij zijn? Dat kan, stuur een mail naar managementondersteuning@
dalfsen.nl en geef aan met hoeveel personen u wilt gaan. Op verschillende
locaties in Overijssel kunt u opstappen in één van de bussen die u, zowel
op vrijdag als zaterdag, gratis naar het festival brengt. Op vrijdag is het
programma van 12:00 uur tot 19:00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot
18.30 uur. Het is ongeveer anderhalf uur rijden naar het eiland Veur Lent.
Voor onderweg wordt een ontspannen democratisch programma voorbereid.
Dit festival is een festival voor iedereen
Het Democratiefestival is dé plek om met elkaar in gesprek te gaan
over maatschappelijke thema’s. Inwoners met elkaar of met politici, met
maatschappelijke organisaties of Bekende Nederlanders. Iedereen is
welkom om opinies te wisselen, praktische tips te delen, inspiratie op te
doen of een gezellige dag te hebben in een informele festivalsfeer. Zo geeft
kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer een inkijk waarin jongeren tijdens
hun leven tegenaan lopen, welke problemen ervaren zij en hoe kan zij helpen
om te komen tot een oplossing. Hugo Borst geeft zijn kijk op hoe de zorg in
Nederland geregeld is en Maarten van Rossem licht toe waarom democratie
misschien niet de beste, maar wel een acceptabele manier van samenleven is.
Wie zijn de sprekers en acts?
Het Democratiefestival is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Het is gratis toegankelijk. Iedereen is welkom: jong en oud. Op het festival
zijn in ieder geval aanwezig: Hugo Borst | Annemarie van Gaal | Kajsa
Ollongren | Jan van Zanen | Maarten van Rossem | Sunny Bergman
| Jonna Fraser & Band | Merol | Alexander Rinnooy Kan | Denker des
Vaderlands Daan Roovers | Herman Pleij | Kinderombudsvrouw Margrite
Kalverboer | Jan Rotmans | Danny Vera | Fotograaf des Vaderlands
Jan Dirk van der Burg | Boris Dittrich | Jacqueline Cramer | Maarten
Hajer | Tante Joke Karaoke | Rudi Westendorp | Arend Jan Boekestijn
| Rijksbouwmeester Floris Alkemade | Diederik Samsom | Jan Latten |
Cabaretier Kasper van der Laan. Tijdens het festival wordt er gemodereerd
door Ajouad el Miloudi, Eva Cleven, Anita Witzier en Eric Corton.

30 & 3
AUGUS 1
TUS
2019

LENT
VEUR GEN
IJME

N

MUZIEK

MEROL I DANNY VERA

JONNA FRASER & BAND I TANTE JOKE KARAOKE BAND I SINGLEFEESTJE
WORKSHOPS

HOE PLEEG IK EEN STAATSGREEP

LEER SPEECHEN ALS OBAMA I HOE WORD IK BURGEMEESTER

PRESENTATIE
EVA CLEVEN I ANITA WITZIER

ERIC CORTON

FAKE NEWS & FACT CHECKEN

AJOUAD EL MILOUDI

SPREKERS

DEBATTEN OVER

ANNEMARIE VAN GAAL

ONDERWIJS I GELD I MIGRATIE

BORIS DITTRICH I HERMAN PLEIJ

MAARTEN VAN ROSSEM

KASPER VAN DER LAAN I DIEDERIK SAMSON

HUGO BORST I E.V.A

KLIMAAT I ZORG

EN VERDER

LOSLOPENDE POLITICI I ZWEEFMOLEN
TOEKOMSTLABYRINTH I FOTOBOOTH

CHILLZONE I FOOD TRUCKS I RADIO BARKAS

COMEDIAN KASPER VAN DER LAAN

FESTIVALPIANO I TURBO TOUWTJESPRINGEN

BRIEVEN TYPEN I MINI BMX- BAAN I DE ME-ESCAPEBUS

SCOOR TICKETS: DEMOCRATIEFESTIVAL.NU

