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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 augustus 2019:
- G.W. Spiegelstraat 6,
het plaatsen van een berging.
Ontvangen, d.d. 19 augustus 2019:
- Wilhelminastraat 93, het legaliseren
voor het veranderen van de voorgevel.
Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 augustus 2019:
- Vossersteeg 23 en 25, het plaatsen
van een schutting aan de voorzijde.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 augustus 2019:
- Industriestraat 5, het bouwen
van 2 drie-onder-een-kapwoningen.
- Industriestraat 5, het bouwen
van een appartementengebouw.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 20 augustus 2019:
- Boterbloem 7, het verbouwen
en uitbreiden van de woning.
- Leemculeweg 1, het legaliseren
van een reeds gestarte verbouwing
van het voormalige koetshuis
(gelegen binnen de begrenzing van
de beschermde rijksmonumentale
buitenplaats De Leemcule).
Verzonden, d.d. 23 augustus 2019:
- Ruitenborghweg 3A,
het vergroten van de woning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 22 augustus 2019:
- Haarweg 27A, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 20 augustus 2019:
- Brasem 3, het bouwen van
een tuinhuis met overkapping.
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.
De onderstaande omgevingsvergunningen, die de uitgebreide
procedure hebben gevolgd,
zijn verleend en liggen ter inzage:

DALFSEN
- Ruitenborghstraat 2A1 t/m 2A21
(Pniël locatie), het bouwen van
21 appartementen (in afwijking
van het bestemmingsplan).
LEMELERVELD
- Kroonplein 58, het brandveilig
gebruiken van het Kulturhus.
Vanaf 28 augustus 2019 liggen de
verleende omgevingsvergunningen,
die de uitgebreide procedure
hebben gevolgd gedurende 6
weken ter inzage bij het loket van
de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Ook kunt u de
verleende omgevingsvergunning
Ruitenborghstraat 2A1 t/m 2A21
(Pniël locatie) inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl
met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.OmDlocPniel-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar
op http://ro.dalfsen.nl.
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen beroep
instellen bij de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kunt u digitaal beroep instellen
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).
Het besluit blijft gelden in de tijd
dat uw beroepschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege een
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen heeft
voor u, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een
beroepschrift en een verzoek
om voorlopige voorziening
moet u grifﬁerecht betalen.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 augustus 2019:
- De Zonnebloem afd.
Dalfsen, het organiseren
van een Zonnebloemdag op
de hoek Wilhelminastraat/
Bloemendalstraat en voor de
Jumbo, op 12 september 2019.
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2019:
- Buurtfeest Ter Culenstraat,
het organiseren van een buurtfeest/
bbq, op 7 september 2019.
Ontvangen, d.d. 16 augustus 2019:
- SV Dalfsen voetbal, afwijken van de
schenktijden op 7 september 2019.

Ontvangen, d.d. 21 augustus 2019:
- Stichting Westermolen,
het organiseren van een
“Molenmarkt” bij de Molenstraat 16
op 14 september 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 augustus 2019:
- Buurtfeest Zuivelstraat,
het organiseren van een
buurt-BBQ bij Zuivelstraat
62 op 31 augustus 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 augustus:
- Nacht zonder dak, jongeren van 12
jaar gaan overnachten in zelf gemaakt
‘krotje’ aan de Verbindingsweg 1D,
op 7 september 2019.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 2 september 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Voorplein gemeentehuis
2. Verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Waterinkweg
3. Onderzoek energiemix
4. Onderzoek lokaal energiebedrijf
INFORMEREND
5. Aanpak woonoverlast
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: ris.dalfsen.nl.
Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 tot en met 4 worden ieder in twee ronden besproken:
eerst beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor
om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 23 september 2019.
Agendapunt 5 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.
Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken
worden over punten die op de agenda staan. U kunt zich daarvoor
aanmelden bij de grifﬁe via grifﬁe@dalfsen.nl tot uiterlijk 12.00 uur
op de dag van de vergadering.

INZAGE WOONVISIE GEMEENTE DALFSEN 2019-2024
Op 20 augustus 2019 heeft het
college van burgemeester en
wethouders de woonvisie Dalfsen
2019-2024 vastgesteld. De nota
ligt t/m dinsdag 24 september 2019
ter inzage in het gemeentehuis.
In november 2019 wordt het
beleidsplan besproken in de
gemeenteraad. U heeft t/m uiterlijk
dinsdag 24 september 2019
de tijd om een mondelinge of
schriftelijke zienswijze (bij voorkeur

schriftelijk) in te brengen op het
voorgenomen beleid. Uw zienswijze
kan ondersteunend/opbouwend
zijn, maar u kunt ook aangeven op
welke punten u van mening bent dat
het beleid aangepast moet worden
(onderbouwd met argumenten/
overwegingen). Het college van
burgemeester en wethouders
besluit vervolgens of de zienswijze
aanleiding is tot wijziging van het
beleid en legt het beleidsplan met het
eindverslag (weergave ontvangen

inspraakreacties en reactie op deze
zienswijzen) ter besluitvorming
voor aan de gemeenteraad.
Schriftelijke zienswijzen kunnen
ingediend worden bij Bertus Berkhoff
(beleidsmedewerker Volkshuisvesting)
via e-mailadres: b.berkhoff@dalfsen.nl
Voor mondelinge zienswijzen en
voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Bertus Berkhoff. Hij is te
bereiken op telefoonnummer 14 0529.
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Inzameling oud papier
september 2019
DALFSEN
- De vrienden van de senioren en
de Vechtzangers: donderdag 5,
vrijdag 6 en zaterdag 7 september
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
27 september vanaf 16:00 uur
en zaterdag 28 september 2019
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 6 september (19:00-20:00
uur) en zaterdag 7 september
2019 (10:00 tot 12:00 uur)
zo ook 20 en 21 september 2019
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).

LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en
P.C. basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag 28
september 2019 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te Lemelerveld.

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!).

Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!

NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij
het clubgebouw de Bombardon aan
de Burg. Backxlaan 181. Er is geen
huis-aan-huis inzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 14
september 2019 naar de container
bij de school, Petersweg 2.
Op de betreffende zaterdag
zijn er twee ouders aanwezig
van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele: elke eerste
zaterdag van de maand
brengmogelijkheid bij de
school, Meeleweg 120;
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 14
september 2019 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.

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.

Expositie in het
gemeentehuis van Dalfsen

Start werkzaamheden eerste deel
snelﬁetsroute Zwolle - Dalfsen
In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw vanaf
dinsdag 10 september met de wegwerkzaamheden aan de ﬁetsroute
tussen Dalfsen en Zwolle. Dit is het eerste deel van de aanpassingen
voor de gehele snelﬁetsroute Dalfsen – Zwolle. De app ‘Fietssnelroute
Zwolle – Dalfsen’ houdt u op de hoogte over de werkzaamheden.
De werkzaamheden zijn
verdeeld in verschillende
fases: in september 2019 wordt
gestart met de kant van de
ﬁetsopstelplaats aan de Ankummer
Es. Via de Vossersteeg eindigen
de werkzaamheden bij De
Broekhuizen. De verwachting is
dat de werkzaamheden begin
december afgerond zijn.
Omleidingsroutes
Tijdens elke fase gelden er
andere omleidingsroutes. Via
de app worden de verschillende
omleidingsroutes per fase
getoond. Daarnaast zijn de routes
aangegeven door bebording.
Aanwonenden en aanliggende
bedrijven blijven ook tijdens de

wegwerkzaamheden bereikbaar.
De opstelplaats voor scholieren
en andere gebruikers wordt
tijdens de werkzaamheden
tijdelijk verplaatst naar het veld
naast de kruising Ankummer
Es – Leemculeweg. Ook dit is
middels bebording aangegeven.
Werkzaamheden onderdeel van
snelﬁetsroute Zwolle – Dalfsen
De gemeente Dalfsen, gemeente
Zwolle en Provincie Overijssel
hebben samen de ambitie om
momenteel één van de drukste
regionale ﬁetsroutes van de
provincie Overijssel aan te pakken.
Deze routes loopt vanaf de
Ankummer Es in Dalfsen tot aan
Zwolle (Berkum). De noordelijke

route loopt vanaf de Broekhuizen
via de Hessenweg. De zuidelijke
route en via de stuw Broekhuizen
en de dijk. Deze ﬁetsroutes
worden dagelijks veel gebruikt
door forenzen, scholieren en
recreatieve ﬁetsers. De ﬁetsroute
wordt aangepast naar een
snelﬁetsroute, onder andere door
de herkenbaarheid van de route
te vergroten. Daarnaast wordt
het comfort en aantrekkelijkheid
van de route verbeterd.
Vragen?
Voor algemene vragen over
de ﬁetsroute kan contact
opgenomen worden met de
heer Mosterman door te bellen
naar 14 0529 of een e-mail
te sturen naar f.mosterman@
dalfsen.nl. Vragen over de
uitvoeringswerkzaamheden,
planning en de fasering gaan
via Lansink wegenbouw, door
te bellen met (074) 34 94 766.

Geslaagd! En nu: brandveilig (!) op kamers?
Het nieuwe collegejaar staat op het punt te beginnen. Je hebt al
een kamer gevonden en ingericht. Maar is het in je studentenhuis
ook brandveilig? Met eenvoudige middelen en maatregelen kun
je samen met je huisbaas je studentenhuis brandveiliger maken.

Niet alleen de verhuurder
is verantwoordelijk voor
de brandveiligheid in een
studentenhuis. Ook de huurder
zelf is verantwoordelijk.
De verhuurder is
verantwoordelijk voor:
- rook- of brandmelders;
- voldoende (gecontroleerde)
blusmaterialen;
- het voldoen aan bepaalde
bouwtechnische eisen.
De studenten in de woning
zijn verantwoordelijk voor:
- vrije vluchtwegen;
- dichthouden van de branddeuren;
- toegankelijkheid van
blusmaterialen.
Meer tips? Lees dan verder
via: https://www.brandweer.nl/
brandveiligheid/studentenhuizen

Warmteactie
gemeente
Dalfsen

Schilderij van Schilderclub de Regenboog uit Wapenveld
Schilderclub De Regenboog uit Wapenveld exposeert haar
schilderijen met het thema “Onze mooie Veluwe” van 23
augustus t/m 8 oktober 2019 in de foyer van het gemeentehuis.
De leden van schilderclub
De Regenboog zijn weer druk
aan het schilderen geweest
met het thema “Onze mooie
Veluwe” en daar zijn prachtige
schilderijen uit voort gekomen.
Deze willen zij u graag tonen.
De schilderclub houdt na 25
jaar op te bestaan en dit is
hun laatste tentoonstelling.
Het is daarom de laatste kans

om de olieverfschilderijen van
schilderclub “De Regenboog”
te komen bewonderen in het
gemeentehuis van Dalfsen.
De expositie is te zien tijdens
de openingstijden van het
gemeentehuis: maandag
van 9.00 tot 20.00 uur,
dinsdag t/m donderdag van
9.00 tot 16.30 uur en vrijdag
van 9.00 tot 12.30 uur.

Wilt u uw gasverbruik
verminderen of zelfs helemaal
geen gas meer verbruiken
in uw woning? Dan kunt u
overstappen op een duurzame
installatie. De landelijke
ISDE-subsidie bekostigt al snel
25% van het totaalbedrag. De
gemeente Dalfsen doet er nog
een schepje bovenop met de
warmteactie. U ontvangt:
• € 1.500 voor een volledig
gasloze installatie
• € 500 voor een gedeeltelijk
gasloze installatie
Lees alle informatie op
www.dalfsen.nl/warmteactie.
Wees er snel bij, want
op = op! De actie loopt
tot 1 november 2019.
Stand van zaken warmteactie
Er is nog € 20.000 beschikbaar.

