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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN DRANK- EN HORECAWET

Gemeentehuis
Dalfsen

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

Onderstaande aanvragen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 augustus 2019:
• Stichting Rosengaerde,
het organiseren van een
bazaar bij de Pastoriestraat
1 op 29 november 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 augustus 2019:
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen
C.V. en Oranjevereniging
Nieuwleusen, het organiseren van

• 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.

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 augustus 2019:
- Kampendwarsweg 3A,
het bouwen van een pluimveestal.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2019:
- Camerlinkstraat 29,
het verkleinen van het raam aan
de voorkant van de woning.
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2019:
- Oosterkampen 10,
het (her)bouwen van een
(afgebrande) woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2019:
- Nieuwstraat 52,
het plaatsen van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2019:
- Woeste Grond 25, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2019:
- Burg. Mulderlaan 6 en 10,
het wijzigen van een bedrijfspand
naar een reguliere woning.
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2019:
- Turfslag 26, het vergroten
van de keuken door middel
van een aanbouw.
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2019:
- Dagpauwoog 74, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2019:
- Hessenweg 27, een melding brandveilig
gebruik van de directiekeet.
Onderstaande omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN

@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 juni 2019:
- Vossersteeg 34,
het realiseren van een aanbouw
aan de achterzijde van de woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 28 augustus 2019:
- Hoevendwarsweg 5,
het plaatsen van een kleine windmolen.
Verzonden, d.d. 29 augustus 2019
- Vlierhoekweg 4A,
het verbouwen van de bergruimte.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 26 augustus 2019
- Lemelerveldseweg 103,
het verbouwen van de woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
ingetrokken omgevingsvergunning,
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.

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. 14 juni 2019:
- Hammerweg 2A,
het wijzigen van de inrichting.

gemeente Dalfsen

Verzonden, d.d. 28 augustus 2019:
- Rietmansweg 12,
het intrekken van het overige deel
van de omgevingsvergunning
(het bouwen van twee nieuwe
woningen) van 13 oktober 2017.

Ontvangen, d.d. 7 augustus 2019:
- Hoevendwarsweg 5,
het wijzigen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 14 augustus 2019:
- Markeweg 17,
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.

een Cabaretvoorstelling ‘Kampman
en Co’ bij Kon.Julianalaan
10 op 4 september 2019.
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen C.V.,
het organiseren van een
Cabaretvoorstelling ‘De Bende van
Beuving’ bij Kon. Julianalaan 10
op 26 oktober 2019.
Onderstaande kledinginzameling
wordt gehouden:
• Orange Babies,
dinsdag 29 oktober 2019.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 9 september 2019 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
OPINIËREND
1. Concept woonvisie 2019-2024
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
2. Meerjarenbeleidsplan bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
3. Uitwerking scenario preventieve logopedie
4. Beleidsplan ‘Een leven lang bewegen en sporten’
INFORMEREND
5. Evaluatie uitvoeringsplan preventieve gezondheid
6. Evaluatie mantelzorg- en vrijwilligersbeleid
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
Agendapunt 1 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend,
daarna opiniërend. De resultaten van de behandeling worden meegenomen
door het college. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet
door naar de raadsvergadering van 23 september 2019.
Agendapunten 2 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.
Agendapunten 5 en 6 worden in één informerende ronde besproken, waarbij
desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Deze voorstellen gaan 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.

