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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 september 2019:
- Westerveldweg 3, het plaatsen
van een kleine windmolen.
- Prins Bernhardstraat,
het kappen van 4 zuilhaagbeuken.
- Grasklokje, Polhaarweg,
Meesterserf, Esdoornlaan,
Kastanjelaan, Van Lentestraat,
Ruitenborghstraat/Acacialaan
en Welsummerweg,
het kappen van 11 bomen naar
aanleiding van attentie bomencontrole.
- Hekmansweg 9, het verbouwen
van een recreatiewoning.
Ontvangen, d.d. 3 september 2019:
- Thomas à Kempislaan 32,
het bouwen van een veranda.
Ontvangen, d.d. 4 september 2019
- Botermakerses 13, het plaatsen
van een warmtepomp in de tuin.
Ontvangen, d.d. 5 september 2019:
- Bosrandweg 41,
het plaatsen van een overkapping
tussen twee bestaande stallen.
- Bosrandweg 41, het
uitbouwen van de woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 3 september 2019:
- Weerdhuisweg 8,
een wijzigingsvergunning voor
het wijzigen van de gevels.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2019:
- G.W. van Marleweg 15,
het verbouwen van de
woning met bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 4 september 2019:
- Westerveen 69,
het kappen van 1 eikenboom.
- Oosterveen 31, het saneren en
vervangen van twee schuren.

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2019:
- Turfslag 26, het vergroten van
de keuken door middel van een
aanbouw (vergunningvrij).
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 21 juni 2019:
- Henri Dunantstraat 42,
het verbouwen van de woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 september 2019:
- Imkerlaan 2A, het bouwen van
een woonhuis en het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 2 september 2019:
- Nieuwstraat 52,
het plaatsen van een dakkapel.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en
de aanvraag voor omgevingsvergunning waarbij de beslistermijn is verlengd, 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.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend door het
plaatsen van de verkeersborden
B3 (voorrangskruispunt), B4
(voorrangskruispunt, zijweg links), B5
(voorrangskruispunt, zijweg rechts),
B6 (verleen voorrang aan bestuurders
op de kruisende weg) van bijlage
1 van het RVV 1990 en/of door het
aanbrengen van haaientanden op het
wegdek, een voorrangsregeling in te
stellen op onderstaande kruispunten:
• De Broekhuizen/Vossersteeg
– Ruitenborghweg;
• Vossersteeg – Cubbinghesteeg;
• Vossersteeg – Ankummer Es;
• Ankummer Es – Ankummer Es
(doodlopende weg).
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
10 september 2019 voor een periode

van zes weken ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis te
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten inzien via:
https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te
worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.
Dit doet u door een bezwaarschrift
in te dienen binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van
dit besluit. In het bezwaarschrift
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen voor
evenementen zijn ontvangen:
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2019:
• Stichting Vrienden van
Oudleusen, het organiseren
van ‘Kerst rondum de Kaerke’ op
het Dorpsplein op de hoek G.W.
Spiegelstraat/J.Schaapmanstraat
op 14 december 2019.
Onderstaande aanvragen van
kleine evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 augustus 2019:
• Uitvaartverzorging en Begeleiding
Vechtdal, het organiseren van
een openluchtplechtigheid ‘Samen
Gedenken’ op Begraafplaats
Welsum aan de Oosterdalfsersteeg
op 27 december 2019.
Ontvangen, d.d. 2 september 2019:
• Stichting Philadelphia,
het organiseren van ‘Burendag
2019’ op het grasveld in het midden
tussen woningen Veldwachterstraat
op 28 september 2019.
Ontvangen, d.d. 3 september 2019:
• Stichting Sallandse
Wandelvierdaagse,
het organiseren van de Sallandse
Wandelvierdaagse van 22 oktober
2019 tot en met 25 oktober 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2019:
• Natuurbad Heidepark,
het organiseren van ‘Burendag
2019’ bij Zwembadlaantje 8
op 28 september 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 september 2019:
• Stichting Dalfser Bierfestival,
Dalfser Bierfestival op 13 en 14
september 2019 op het Kerkplein ter
hoogte van nummer 26 in Dalfsen.
• Sallands Bakfeest, Sallands
Bakfeest op 2 november 2019 op
het weiland aan de Brinkweg ter
hoogte van nummer 36 in Dalfsen.
Verkeersmaatregelen
DALFSEN
Tijdens het Sallands Bakfeest
gelden op 2 november 2019 de
onderstaande verkeersmaatregelen:
- van 19.00 tot 03.00 uur dubbel
parkeerverbod op Brinkweg, De
Stokte, vanaf Welsummerweg
tot aan Brinkweg en op

3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om
een vermelding van het zaaknummer
van het besluit waartegen u bezwaar
heeft mee te sturen en aan te geven op
welk telefoonnummer of e-mailadres
u te bereiken bent. Het bezwaarschrift
moet u sturen naar het college van

Keizersteeg, vanaf Brinkweg
tot en met Kampmansweg 6
- van 20.30 tot 23.30 uur
eenrichtingsweg op
Brinkweg, Welsummerweg
tot aan De Stokte, en
- van 23.30 tot 03.00 uur
eenrichtingsweg op Brinkweg,
kruising De Stokte / Brinkweg
tot aan de Welsummerweg. De
bussen en taxi’s worden omgeleid
via De Stokte naar Kampmansweg
6 (terrein van Van Leussen en
hier stappen de passagiers uit) en
verlaten de Brinkweg via de De
Stokte naar de Welsummerweg.
Onderstaande onthefﬁng
geluidhinder is verleend:
• BAM Infra Regionaal Nieuwleusen,
wegwerkzaamheden N348
nabij Lemelerveld-Noord,
van 18 september 18:00 tot
19 september 01:00 uur.
Onderstaande verklaring van
geen bezwaar is afgegeven:
• Stichting Auto en Motor Rally,
toertocht ‘Ronald McDonald Rally’,
op 3 oktober.
• Stichting RallyControl,
toerrit “Drie Provinciën Rally”
op 26 oktober 2019.
Onderstaande collectevergunning
is verleend:
Verzonden, d.d. 3 september 2019:
• Stichting Bartiméus Fonds,
huis aan huis collecte in week 43,
van 21 t/m 26 oktober 2019.
Onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
Verzonden, d.d. 2 september 2019:
DALFSEN
• Noott’s Asian Snacks, verkoop
Vietnamese loempia’s en Aziatische
snacks op donderdagmiddag op
hoek Pleijendal/Wilhelminastraat.
Onderstaande aanvraag om
een standplaatsvergunning
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2019
• Gemeente Dalfsen,
participatietraject toekomstvisie
gemeente Dalfsen, in de periode
van medio september tot medio
oktober op diverse locaties, met
behulp van een trailer (mobiel café).

burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw
bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit
niet wilt, vanwege spoedeisend belang
of omdat het besluit onherstelbare
gevolgen voor u heeft, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).
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Risicokaart gevaarlijke stoffen
Sinds 2006 heeft iedere inwoner toegang tot de website
www.risicokaart.nl. Deze website is ontstaan op advies van de
commissie Oosting die onderzoek deed naar de vuurwerkramp
in Enschede. Destijds wisten de meeste omwonenden niet dat er
midden in hun woonwijk een grote vuurwerkopslag stond.
Inmiddels zijn vrijwel alle risicovolle
situaties in beeld gebracht. Van overstromingsrisico’s tot natuurbranden.
Maar ook de bedrijven die werken met
gevaarlijke stoffen of ze opslaan zoals
tankstations en chemiebedrijven.
Voor gebruik, opslag en vervoer van
gevaarlijke stoffen gelden in Nederland
strenge veiligheidseisen. De kans op
een ongeval is klein, maar er kan iets
misgaan waardoor er giftige stoffen

vrijkomen zoals, chloor of ammoniak.
Deze stoffen schaden de volksgezondheid en leiden mogelijke tot irritaties
aan de luchtwegen, huid en ogen en
misselijkheid. Langdurig inademen van
een hoge concentratie gevaarlijke stof
kan blijvende schade aan de longen
of zelfs overlijden veroorzaken.
Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen,
alarmeren de hulpdiensten u direct
door deur aan deur te gaan en zo

Na het zomerreces

Natuurlijk kunt u zelf ook enkele
maatregelen treffen. De online
risicokaart helpt u daarbij. Als u
op de risico’s klikt, verschijnt een
nieuw venster. Hier staat wat het
risico betekent, wat er kan gebeuren
en wat uzelf kunt doen wanneer
zich een calamiteit voordoet.

Vanaf eind juni was het licht ’s avonds op ons gemeentehuis minder
vaak aan. Niet alleen omdat het langer licht was buiten. Maar vooral
omdat de gemeenteraad de laatste vergadering had op 27 juni. En op 2
september werd er weer voor het eerst vergaderd in de raadscommissie.

Start werkzaamheden eerste deel
snelﬁetsroute Zwolle - Dalfsen
In opdracht van de gemeente Dalfsen start Lansink wegenbouw
vanaf maandag 16 september met de wegwerkzaamheden aan de
ﬁetsroute tussen Dalfsen en Zwolle. Deze werkzaamheden zouden
10 september starten, maar in verband met Proef Dalfsen en het
Ankums Maisfeest is besloten om een week later te starten.
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.

Gemeente Dalfsen

Aanwijzing percelen gelegen aan het
Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen
(op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken op grond
van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend
dat zij op 3 september 2019 (op grond van het bepaalde in artikel 6 van
de Wvg) hebben besloten om 5 percelen, gelegen aan het Franse Pad
en de Molendijk te Dalfsen voorlopig aan te wijzen als gronden waarop
de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.
Ligging, huidig gebruik en
toegedachte bestemming
De percelen zijn kadastraal bekend
gemeente Dalfsen, Sectie K, nummers
8091, 8397, 8399, 8586 en 10229
en gelegen aan het Franse Pad en
de Molendijk te Dalfsen. De bij de
aanwijzing betrokken percelen zijn
opgenomen in het Chw. bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen
2016. De aangewezen percelen zijn
in gebruik als tuin/erf en wonen.

Inwerkingtreding
Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en
wethouders d.d. 3 september 2019
ligt samen met het ontwerpbesluit en
-voorstel aan de gemeenteraad en
bijbehorende stukken, bevattende de
kadastrale kaart en een lijst met daarop
de kadastrale aanduiding van de in de
aanwijzing opgenomen percelen, de
grootte, alsmede de naam van de eigenaar, en overige relevante gegevens,

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten
op 13 september
Het gemeentehuis en het servicepunt in Nieuwleusen zijn op 13
september 2019 gesloten in verband met een personeelsactiviteit.
Op maandag 16 september staan de medewerkers weer voor u klaar.

COLUMN

de directe omgeving van het incident te ontruimen, het inzetten van
NL-alert en/of het activeren van de
sirene. Bij de eerste twee methodes
ontvangt u advies hoe te handelen.
Bij het afgaan van de sirene verzoeken we u naar binnen te gaan,
ramen, ventilatieroosters en deuren
te sluiten en het nieuws te volgen.

met ingang van 5 september 2019 gedurende zes weken voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis
te Dalfsen. U kunt ook telefonisch een
afspraak maken via de heer D. Roemers via 14 0529.Tevens kunnen de
stukken worden geraadpleegd via de
gemeentelijke website: www.dalfsen.nl,
onder Bekendmakingen; Projecten informatie. Tegen betaling zijn kopieën of
afdrukken van de stukken verkrijgbaar.
Gevolgen
Het besluit van burgemeester en
wethouders treedt in werking één dag
na publicatie in de Staatscourant; te
weten op 5 september 2019. Het besluit van burgemeester en wethouders
heeft onder andere tot gevolg dat de
aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel
10 van de Wvg van toepassing is
verklaard. De aanbiedingsplicht houdt
in dat de eigenaar van de aangewezen
grond, wanneer hij zijn eigendom wil
verkopen, dit eerst aan de gemeente
Dalfsen te koop moet aanbieden,
alvorens verkoop aan een ander
mogelijk is. De eigenaar ontvangt één
dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van
het besluit en de gevolgen hiervan.

“De lokale politiek. Wát een baan. Voor geen goud zou ik het doen.
Wat een zegen dat er anderen zijn die vrijwillig en blijmoedig een jassie
aantrekken. Omdat […] íémand de boel moet regelen. Íémand moet een
knoop doorhakken over de Verordening tot Regeling van de Verkoop van
in Bewaring Genomen Fietsen en Bromﬁetsen. Want ik ben er te beroerd
voor. “ Dit schreef Sheila Sitalsing op 19 maart 2014 in haar column in De
Volkskrant. En ik denk met enige regelmaat aan deze woorden terug.

Her en der hoor je dan “toe maar, twee maanden vakantie”. En vandaag
kreeg ik in een interview ook een vraag: of oud-raadsleden ook
wachtgeld krijgen als ze uit de raad gaan? Nee, dat krijgen ze niet.
Het is niet bij iedereen bekend dat het lidmaatschap van de
gemeenteraad een nevenfunctie is. En geen baan. Dit in tegenstelling
tot het lidmaatschap van de Tweede Kamer, dat wel een (meer dan)
fulltime baan is. Gemeenteraadsleden ontvangen geen salaris, ze
bouwen geen rechten op (voor pensioen of periodes van ziekte),
en ze steken er meer tijd in dan ze gecompenseerd krijgen. De
bezoldiging die ze ontvangen gaat ervan uit dat ze minder tijd hebben
om regulier werk te verrichten, en is dus een soort compensatie.
Vrijwel alle raadsleden combineren hun werk voor de samenleving met een
reguliere baan of onderneming, en hebben gezinnen en - als het meezit
- ook nog een enkel momentje voor een hobby of andere nevenfunctie.
De gemeenteraad is lokaal het
hoogste orgaan en tegelijkertijd
blijft het de kunst om daar
goed over te communiceren.
Als burgemeester ben ik ook
voorzitter van de gemeenteraad.
En dus is het vergroten van de
bekendheid van het werk van de
gemeenteraad ook één van mijn
taken. Via dalfsen.nl kunt u zien
wanneer de raad vergadert. Van
harte welkom een keer plaats te
nemen op de publieke tribune!
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de
gemeenteraad de aanwijzing van de
gronden te bestendigen. In het kader
van een zorgvuldige voorbereiding
van het door de gemeenteraad te
nemen besluit tot aanwijzing van de
gronden worden belanghebbenden,
gelet op artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb), in de
gelegenheid gesteld om, schriftelijk
of mondeling hun zienswijzen ten
aanzien van het voorgenomen besluit
van de gemeenteraad naar voren te
brengen. De zienswijze kan schriftelijk
gericht worden aan de gemeenteraad
van de gemeente Dalfsen, Postbus
35, 7720 AA Dalfsen. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen
kan contact worden opgenomen met
de heer D. Roemers, via 14 0529.
Bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen
belanghebbenden gedurende een
termijn van zes weken ingaande
op 5 september 2019 (de dag na
publicatie in de Staatscourant)
bezwaar indienen tegen het besluit
van burgemeester en wethouders.
In het ondertekende bezwaarschrift
moet worden opgenomen: de naam
en het adres van de belanghebbende,
de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het
bezwaarschrift (de motivering). Het
bezwaarschrift dient te worden gericht

aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Als de gemeenteraad een deﬁnitief
besluit inzake het voorkeursrecht
neemt, kunnen belanghebbenden
eveneens bezwaar maken tegen dat
raadsbesluit. Indien belanghebbenden
ervoor kiezen om nu reeds bezwaar
te maken tegen het besluit van burgemeester en wethouders tot voorlopige
aanwijzing, dan wordt dat bezwaarschrift, zodra het besluit van de gemeenteraad tot aanwijzing in werking
is getreden, op grond van artikel 6, lid
3 Wvg aangemerkt als te zijn gericht
tegen het besluit van de raad tot (deﬁnitieve) aanwijzing. Met deze regeling
wordt voorkomen dat een belanghebbende niet twee maal bezwaar dient
te maken. Het maken van bezwaar
schorst de werking van het besluit niet.
Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend kan tevens een
verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 8000 GB Zwolle. De
voorzieningenrechter zal de verzoeker
alleen ontvankelijk verklaren,
indien daarbij een spoedeisend
belang kan worden aangetoond.
Dalfsen, 3 september 2019.
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

