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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. 2 augustus 2019:
- Bouwhuisweg 9, het (her)bouwen
van twee pluimveestallen.
Ontvangen, d.d. 4 augustus 2019:
- Vossersteeg 23 en 25, het plaatsen
van een schutting aan de voorzijde.
Ontvangen, d.d. 5 augustus 2019:
- Stickerstraat 32, het plaatsen van
een dakkapel aan de voorzijde.
Ontvangen, d.d. 6 augustus 2019:
- Westeinde 59 en 59A, het legaliseren
van veranda’s aan de woning.
- Maneweg 14, het vergroten
van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 augustus 2019:
- Den Hulst (omgeving
Burg.Backxlaan), het
kappen van 6 bomen.
- Den Hulst (omgeving Vijverlaan),
het kappen van 4 bomen.
- Den Hulst (omgeving
Evenboersweg), het
kappen van 12 bomen.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:

WET MILIEUBEHEER

DALFSEN
Verzonden, d.d. 5 augustus 2019:
- Bloemendalstraat 14, het
legaliseren van de reeds
gestarte verbouwing van het
gemeentelijke monument.
- Wilhelminastraat 40, het
plaatsen van een erfafscheiding
en een overkapping.
- Zandwijkallee 3, het wijzigen
van de bestaande woning
naar een plattelandswoning.
Verzonden, d.d. 7 augustus 2019:
- Gerner Es 18, het uitbreiden
en verbouwen van de woning.
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.

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

DALFSEN
Ontvangen d.d. 2 augustus 2019:
- Kortersweg 7a, het
wijzigen van het bedrijf.

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:

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.

Geef hulpdiensten de ruimte
Op een vervelende vakantiefile zit natuurlijk niemand te wachten.
Vaak worden deze files veroorzaakt door een ernstige aanrijding,
waardoor de hulpdiensten in actie komen. Bij dit werk telt iedere
seconde en dat vraagt enige alertheid van ons allemaal.
Het grootste voertuig van
de hulpdiensten is een
brandweerwagen en deze
is een stuk breder dan een
gemiddelde personenwagen.
Zie je de hulpdiensten naderen,
blijf dan vooral kalm en maak
ruimte zonder het overige
verkeer in gevaar te brengen.
Maar ook op het vakantieadres
kun je oog hebben voor veiligheid

door je auto te parkeren in de
aangegeven parkeervakken.
En als deze vakken niet
zichtbaar of onduidelijk zijn,
houd er dan rekening mee
dat een brandweerwagen
3,5 meter nodig heeft om te
kunnen passeren. Geef de
hulpdiensten dus de ruimte, dan
kun jij rustig genieten op een
gezellig terrasje of verfrissing
zoeken aan het water.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 augustus 2019:
• Buurt Vriesenhof,
het organiseren van een
buurt-BBQ op 24 augustus 2019.
• Buurt Schoutlaan,
het organiseren van een
buurt-BBQ op het speelveldje
bij Schoutlaan/Imkerlaan
op 24 augustus 2019.
Ontvangen, d.d. 6 augustus 2019:
• Toerclub Dalfsen,

het organiseren van een
vrijwilligersavond aan de Gerner
Es 7C op 23 augustus 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 augustus 2019:
• Stichting MGVGN,
het organiseren van een rondrit
met oude motoren, tractors,
auto’s e.d. door de gemeente
op 31 augustus 2019.
Ontvangen, d.d. 8 augustus 2019:
• Korfbalvereniging
D’Ommerdieck, afwijken
van de schenktijden op
28 en 31 augustus 2019.

Papierinzameling
Enkele weken geleden is muziekvereniging Crescendo
gestopt met het huis-aan-huis inzamelen van oud papier.
Inwoners mogen hun oud
papier zelf brengen naar
de containers bij hun
muziekgebouw aan de
Burg. Backxlaan 181.
Mindervalide inwoners hebben
aangegeven moeite te hebben
met deze vorm van inzameling.
In overleg met de gemeente
Dalfsen biedt Crescendo
het volgende aan:

- De trap naast de container
wordt vervangen door een
steviger exemplaar.
- Iedere zaterdagochtend zijn
vrijwilligers aanwezig om oud
papier van mindervaliden
in de container te tillen.
- Mindervaliden kunnen
bij coördinator Marinus
Kremer Crescendo een
verzoek doen om het oud
papier thuis op te halen.

