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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. 6 september 2019
- Wolfkampstraat 29,
het bouwen van een tuinschuur.
Ontvangen, d.d. 10 september 2019
- Vlierhoekweg 8, het plaatsen
van een kleine windmolen.
Ontvangen, d.d. 11 september 2019
- één nabij Oude Vechtsteeg 2 en
één nabij Zuidelijke Vechtdijk 9,
het bouwen van twee off-grid
vakantiewoningen.
- De Hooigraven 7,
het kappen van 4 eiken en 1 berk.
- drie locaties in Polhaar-Oost,
het plaatsen van drie insectenhotels.
Ontvangen, d.d. 12 september 2019
- Hessenweg 47, het kappen
van twee oude bomen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 september 2019
- Dwarsweg 9,
het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 12 september 2019
- Posthoornweg 12,
het kappen van 3 eiken.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 augustus 2019
- Meeleweg 93, een wijzigingsaanvraag
voor het verschuiven van het bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 9 september 2019
- Westeinde 37, het bouwen van een
woning op een Rood-voor-Rood locatie.
Ontvangen, d.d. 10 september 2019
- Patrijslaan 2,
het uitbreiden van het woonhuis.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 9 september 2019
- Meeleweg 26, melding brandveilig

gebruik van de woning in verband
met kamergewijze verhuur.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 11 september 2019
- Henri Dunantstraat 42,
het verbouwen van de woning.
- Hoevendwarsweg 4A,
het plaatsen van een schuur.
Verzonden, d.d. 13 september 2019
- Westeinde 59-59A, het legaliseren
van de veranda's aan de woning.
Verzonden, d.d. 13 september 2019
- Dalmsholterweg 5,
het uitbreiden van de kantine en
het realiseren van een dakterras.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 11 september 2019
- Weerdhuisweg 8,
een wijzigingsvergunning voor
het wijzigen van de gevels.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 september 2019
- Meeleweg 93, een wijzigingsaanvraag
voor het verschuiven van het bijgebouw.
Verzonden, d.d. 13 september 2019
- Burg. Mulderlaan 6 en 10, het wijzigen
van de functieaanduiding bedrijfswoning
naar een reguliere 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.

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:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 21 augustus 2019
- Handelsweg 6,
het wijzigen en uitbreiden
van het kantoor en het
aanpassen van de gevel.
De Omgevingsdienst IJsselland
heeft, namens het college van

burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen,
de volgende melding
Activiteitenbesluit (artikel 8.40
Wet Milieubeheer) ingetrokken:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 september 2019
- Hoenderweg 14, er wordt
geen vee meer gehouden
en er vinden geen
bedrijfsactiviteiten meer plaats.
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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 23 september 2019 om
19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Waterinkweg
2. Onderzoek energiemix
3. Uitwerking energiebedrijf
4. Uitwerking scenario preventieve logopedie
5. Beleidsplan Een leven lang bewegen en sporten
BESPREEKSTUKKEN
6. Voorplein gemeentehuis
7. Meerjarenbeleidsplan bibliotheek Dalfsen-Nieuwleusen
8. Benoeming bestuurslid Kulturhus Nieuwleusen
9. 4e herziening BP Kernen, Kanaalpark Lemelerveld
10. Reglementen van orde gemeenteraad en raadscommissies 2019
11. Verordening dode gezelschapsdieren
12. 4e wijziging GR GGD
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die
niet op de agenda staan en over agendapunten 9 tot en met 12 omdat daar
niet eerder gelegenheid voor was.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de
grifﬁe via grifﬁe@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht,
kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁer.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
twee parkeerplaatsen uitsluitend
bedoeld voor het opladen van
elektrische voertuigen aan te
wijzen op de parkeerplaats
gelegen aan de Omloop naast
het medisch centrum ‘Sluis 3’
te Nieuwleusen en daartoe de
borden E4 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 te
plaatsen met onderbord “opladen
elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 17 september 2019
voor 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;
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 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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APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen van
kleine evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 september 2019
• Protestantse Gemeente Dalfsen/
De Overkant, het organiseren
van een startzondag bij Weide
Mars 2 op 22 september 2019.
• Stichting Natuurboerderij Dalfsen,
het organiseren van viering
15-jarig jubileum Natuurboerderij
Lindehoeve bij Koesteeg 4
op 21 september 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 september 2019
• St. Kachel FM, Kachel FM 2019
op 20 en 21 september tot
01:00 uur en 22 september,
t.o. Tibbensteeg 3.
Verkeersmaatregelen
DALFSEN
Tijdens Kachel FM op 20 t/m
22 september 2019 geldt de
volgende verkeersmaatregel:
• een dubbelzijdig parkeerverbod
op de Tibbensteeg vanaf einde
bebouwde kom Hoonhorst
tot aan de Blauwedijk.

Vechtdaldag op 27
september in Dalfsen
Dalfsen vormt op vrijdag 27 september het decor voor
een nieuwe editie van de Vechtdaldag. In 13 excursies
kun je de projecten en bijzondere locaties rondom het
Dalfser deel van rivier de Vecht bezoeken. De dag wordt
georganiseerd door de partners van Ruimte voor de Vecht
en start om 12:45 uur in het gemeentehuis van Dalfsen.
De Vechtdaldag is een jaarlijks
terugkerend evenement op
iedere keer een andere locatie
in het Vechtdal. De dag draait
om de ontwikkelingen rondom
rivier de Vecht en staat dit jaar in
het teken van samenwerking.
Op excursie door het
Dalfser Vechtdal
Na een opening door wethouder
Jan Uitslag gaan bezoekers op
27 september uiteen om tijdens
een excursie meer te horen over
de verschillende aspecten van
het Vechtdal en het programma

Ruimte voor de Vecht. Van
een kano afzaktocht langs de
oevers van de Vecht tot een
bezoek aan het boerenbedrijf
van politicus en melkveehouder
Maurits von Martels.
Tijden en aanmelden
De ontvangst van de Vechtdaldag
is in het gemeentehuis van
Dalfsen om 12.45 uur. De
middag wordt rond 17 uur
afgesloten. Deelname is
kosteloos en geïnteresseerden
kunnen zich aanmelden via
www.aanmeldpagina.com.

GEMEENTE DALFSEN
Intrekken voorkeursrecht
percelen gelegen aan en nabij
de Oosterdalfsersteeg te Dalfsen
(op basis van artikel 8 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 10 september 2019
(op grond van het bepaalde in artikel 8
van de Wvg) hebben besloten om het
gevestigde voorkeursrecht, gelegen
op diverse percelen aan en nabij de
Oosterdalfsersteeg te Dalfsen in te trekken.
Het betreft de percelen kadastraal bekend
gemeente Dalfsen, Sectie Q, nummers
244, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468,
1502, 1503, 2038, 2039 en 2062.
Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en
wethouders d.d. 10 september 2019 ligt
samen met de bijbehorende stukken,
bevattende de 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, met ingang
van 13 september 2019 gedurende zes
weken voor een ieder kosteloos ter inzage
in het gemeentehuis te Dalfsen. Tevens
kunnen de stukken worden geraadpleegd
via de gemeentelijke website: www.
dalfsen.nl, onder Duurzaamheid, wonen
en (ver)bouwen - Plannen en Projecten. U
kunt ook telefonisch een afspraak maken
via de heer D. Roemers (14 0529).
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
vanaf 14 september 2019. Het besluit van
burgemeester en wethouders heeft onder
andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht
niet meer van toepassing is, waardoor
de eigenaren en beperkt gerechtigden
vrij zijn hun percelen te verkopen.
Bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen
belanghebbenden gedurende een

termijn van zes weken ingaande
op 14 september 2019 (is 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 de gemeenteraad van de gemeente
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
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, 10 september 2019.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen

Kansenpot
Ook dit jaar is er een Kansenpot beschikbaar voor de gehele
gemeente Dalfsen. De achterliggende gedachte is dat vanuit de
eigen kracht van de samenleving er nieuwe ideeën ontstaan die
gerealiseerd kunnen worden door een bijdrage uit de Kansenpot.
Er kan éénmalig een maximale
bijdrage verleend worden van 50%
van de projectkosten/activiteitenkosten
met een maximum van € 2.500,-.
Toetsingscriteria
De volgende voorwaarden en/of
toetsingscriteria worden gehanteerd
om te toetsen of een aanvraag in
aanmerking komt voor een bijdrage:
- Het project/de activiteit in de
aanvraag draagt bij aan het
beleidsdoel om de leefbaarheid
en de ruimtelijke kwaliteit van de
woonmilieus binnen de gemeente
Dalfsen te versterken. Onder dit
beleidsdoel vallen ook projecten op
sociaal/economisch terrein, die niet
direct tot een fysieke ingreep leiden;

- Het project/activiteit is openbaar
toegankelijk en bedoeld voor
een brede doelgroep;
- Aanvragen kunnen worden
ingediend door rechtspersonen
zonder winstoogmerk en
georganiseerd in een bepaalde
verband (bijvoorbeeld PB of
andere organisaties/verenigingen)
binnen de gemeente Dalfsen;
- De aanvraag past binnen het
beleid van de gemeente Dalfsen,
zoals die is vastgelegd in
geldende visiedocumenten;
- Projecten/aanvragen waarmee
al een begin is gemaakt op het
moment dat de aanvraag wordt
ingediend, komen niet voor
een bijdrage in aanmerking.

Verantwoording
- De organisatie/vereniging dient
binnen 8 weken na de voltooiing
van het project/activiteit een
gereedmelding in, waarin een
kostenoverzicht is van de
werkelijk gemaakte kosten;
- Een korte verklaring dat is
voldaan aan toetsingscriteria
zoals hierboven zijn genoemd.
Indienen aanvragen
voor 1 november
Aanvragen kunnen ingediend worden
voor 1 november. Voor 31 december
beslist het college welke organisatie/
vereniging in aanmerking komt voor een
bijdrage. Er kan éénmalig een maximale
bijdrage verleend worden van 50%
van de projectkosten/activiteitenkosten
met een maximum van € 2.500,-.
Voor meer informatie en het
indienen van een aanvraag:
www.dalfsen.nl/kansenpot

