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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. 9 augustus 2019:
- Rietmansweg 12, het bouwen
van een nieuwbouwwoning.
Ontvangen, d.d. 11 augustus 2019:
- Nieuwe Uitleg 8, het vergroten van
de woning en plaatsen carport.
Ontvangen, d.d. 13 augustus 2019:
- Hoevendwarsweg 4A, het
bouwen van een schuur.
Ontvangen, d.d. 15 augustus 2019:
- Slagweg 11, het verbouwen
van een bestaande schuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 augustus 2019:
- Industriestraat 5 (Welkooplocatie), het bouwen van een
appartementengebouw.
- Industriestraat 5 (Welkooplocatie), het bouwen van twee
drie-onder-een-kapwoningen.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 augustus 2019:

- Parallelstraat-Oudleusen 5, het
bouwen van een bedrijfsruimte.
Verzonden, d.d. 16 augustus 2019:
- Venneweg 4A, het plaatsen
van een verdiepingsvloer.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 15 augustus 2019:
- Kroonplein, het plaatsen van een
JOP (Jongeren Ontmoetingsplek).
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 16 augustus 2019:
- Oosterveen 45, het plaatsen van
een landbouwwerktuigenberging.
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.

Natuurbranden

Extra alert in de droge periodes

Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de
hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Vuur
kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel
onverwachts op de grond opduiken. Het grootste gevaar voor mensen is
dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen.
Is er brand in de natuur en weet u
niet welke kant u uit moet? Loop
dan niet voor de brand uit of in
de richting van de brand, maar
haaks op de richting waar de brand
vandaan komt. Komt de brand uit
het zuiden, loop dan niet richting het
noorden, maar richting het oosten
of westen. De kans dat de brand u
inhaalt of insluit, is dan het kleinst.
Voorkom natuurbrand:
wat kunt u doen?
- Rook liever niet in het
natuurgebied. Doet u het toch,
maak uw sigaret dan zorgvuldig
uit voordat u hem weggooit.
- Gooi afval in de daarvoor

bestemde afvalbakken. Als dat
niet kan, neem het afval mee en
gooi het thuis weg. Een stukje
glas waar de zon op schijnt kan
namelijk brand veroorzaken.
- Gaat u barbecueën, maakt u een
kampvuur of heeft u een vuurkorf
aan staan? Houdt u dan aan de
regels die in het gebied gelden.
- Let op waar u de auto neerzet.
De katalysator, die vaak aan
de onderkant zit, wordt erg
heet. Als u de auto in droog,
hoog gras wegzet, kan dat
daardoor in brand vliegen.
- Parkeer niet op bospaden;
brandweervoertuigen moeten
altijd vrij baan hebben.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 augustus 2019:
• Burendag Dammans Es 2019, het
organiseren van een buurt-BBQ

tussen Dammans Es nr. 31-33 en
nr. 14-12 op 28 september 2019.
• Antiek met muziek, tentoonstelling
van antieke motoren, ﬁetsen en
auto’s op 14 september 2019
aan de Kampendwarsweg 13.

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. 15 augustus 2019

- Vlierhoekweg 4a, het
vervangen van de bovenbouw
van een bestaande berging
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.

De Nationale Duurzame
Huizen Route in de
gemeente Dalfsen
Welke stappen zet je op
weg naar een aardgasvrije
woning? Ga je voor een
warmtepomp of een
zonneboiler? Steeds meer
mensen zijn op zoek naar
informatie over duurzame
en energiebesparende
maatregelen om een goede
keuze te kunnen maken voor
hun woning. Daarom doet de
gemeente Dalfsen opnieuw
mee aan de Nationale
Duurzame Huizen Route.
Vertel uw verhaal
De Duurzame Huizen Route
is een platform voor mensen
die op zoek zijn naar informatie
over duurzaam wonen. Ruim
1.300 huiseigenaren delen via
www.duurzamehuizenroute.nl
hun ervaringen. Ook huiseigenaren uit onze gemeente
doen mee. Bezoekers kunnen
kennis opdoen en krijgen de
mogelijkheid om online vragen

te stellen. Daarnaast is er
op 2 en 9 november 2019
een groot aantal woningen
te bezoeken. Heeft u ervaring
met duurzame maatregelen
zoals aardgasvrij wonen,
zonnecollectoren, HR+++ glas
of een warmtepomp en
lijkt het u leuk om anderen
op weg te helpen? Meld
uw woning aan op:
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden.
Woonverhalen uit
de eerste hand
Bent u nog niet zo ver en
juist op zoek naar informatie
over infrarood verwarming,
isolatiemateriaal of tips om
een plan te maken om uw
woning heel energiezuinig te
maken? Bezoek een duurzame
woning in de buurt. Schrijf
u in voor een bezoek op:
www.duurzamehuizenroute.nl/
dalfsen.
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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 in waar jongeren in 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

