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CONTACTINFORMATIE

APV EN DRANK- EN HORECAWET

Gemeentehuis
Dalfsen
• 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 september 2019
- Dedemsweg 7, het verbouwen en
uitbreiden van een ligboxenstal.
- Kap bomen N340:
• Veldweg, Welsummerweg en De
Stokte, het kappen van 31 bomen;
• De Brandt en De Bese,
het kappen van 26 bomen;
• Dennenkamp en Parallelstraat,
het kappen van 36 bomen;
• Hessenweg en Koesteeg,
het kappen van 15 bomen;
• Cubbinghesteeg, Engellandweg
en Hoevenweg,
het kappen van 40 bomen.
- Hoevenweg 3A tot 7B, het
aanleggen van een elektrakabel.
Ontvangen, d.d. 16 september 2019
- Trechterbeker 50 en 52, het bouwen
van twee geschakelde woningen.
- Oude Middenweg 12 en 14, het
bouwen van een 2^1 kapwoning.
- Millingersteeg 1, het plaatsen
van tijdelijke woonunits.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 september 2019
- Het Veen 2, het bouwen
van de rechterhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Het Veen 4, het bouwen
van de linkerhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 september 2019
- Kalkovenweg 14,
omgevingsvergunning milieu (via
de Omgevingsdienst IJsselland).
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 19 september 2019:

- De Grift 36, het bouwen van
een bedrijfshal met kantoor.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 17 september 2019
- Oosterkampen 10, het tijdelijke
plaatsen van een woonunit
(met gastouderopvang).
Verzonden, d.d. 18 september 2019
- Wolfkampstraat 29,
het bouwen van een tuinschuur.
- Westerveldweg 3A, het plaatsen
van een kleine windmolen.
Verzonden, d.d. 19 september 2019
- Maneweg 14,
het vergroten van de woning.
- Grasklokje, Polhaarweg, Meesterserf,
Esdoornlaan, Kastanjelaan,
Van Lentestraat, Ruitenborghstraat/
Acacialaan en Welsummerweg, het
kappen van 11 bomen naar aanleiding
van attentie bomencontrole.
- Prins Bernhardstraat,
het kappen van 4 zuilhaagbeuken.
Verzonden, d.d. 20 september 2019
- Wilhelminastraat 93,
het aanpassen van de voorgevel.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag voor
omgevingsvergunning waarvan 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.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Onderstaande aanvragen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 september 2019
• Buurt Middeleeuwen,
het organiseren van
een buurtbarbecue bij
Middeleeuwen 38 op
28 september 2019.
Ontvangen, d.d. 13 september 2019
• Salon Orkest Spoom,
het organiseren van een
muzikale ﬂashmob bij
Prinsenstraat 25 op
19 oktober 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 september 2019
• Jaspers Events B.V.,
het houden van een privéfeest
bij B.H. Spijkersweg 31
op 19 oktober 2019.

Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 september 2019
• Uliefeest, ’t Uliefeest, nabij
Ganzepanweg 8 op 27 en 28
september 2019 tot 01:00 uur.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 18 september 2019
• Industrie Kombinatie
Nieuwleusen, Open Bedrijvendag
Nieuwleusen, 5 oktober 2019.
Verkeersmaatregelen
DALFSEN
Tijdens ‘t Uliefeest op 27 en
28 september 2019 geldt de
volgende verkeersmaatregel:
• een dubbelzijdig parkeerverbod op
de Ganzepanweg achter perceelnr.
8 langs en tussen de watergang
tot de bocht naar perceelnr. 14.

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. 9 september 2019
- Poppenallee 20,
het beëindigen van de
bedrijfsmatige activiteiten.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12
september 2019
- Vilstersedijk 17A, het mobiel
puinbreken bouw- en sloopafval
van de gesloopte opstallen
in de periode van 3 oktober
2019 tot 11 oktober 2019.
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.

College B&W op
bezoek in Dalfsen
Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen
in de gemeente Dalfsen. Op dinsdag 1 oktober komen
we op bezoek bij de inwoners van de kern Dalfsen.
Tijdens deze informatieavond,
die georganiseerd wordt in
samenwerking met plaatselijk
belang, brengen we u op
de hoogte van actuele
onderwerpen. Onderwerpen
die besproken worden zijn
o.a. bestuurlijke vernieuwing
– Missie & Visie, het
centrumplan, klimaatadaptatie
en sporten & bewegen.
De informatieavond begint om
19.30 uur en wordt gehouden
in zalencentrum ‘De Overkant’.
Uw vragen beantwoord
Wij zijn erg benieuwd naar de
onderwerpen die bij u in de kern
leven. Daarom kunt u tijdens

de informatieavond vragen
stellen aan de collegeleden.
Of e-mail uw vraag vóór
maandag 30 september naar
e.zwiers@dalfsen.nl. Uw
vraag wordt dan tijdens de
informatieavond beantwoord.
De wijkuitvoerder is ook
aanwezig. Hij beantwoordt
graag uw vragen op het gebied
van de openbare ruimte. Ook
kunt u uw melding openbare
ruimte aan hem doorgeven.
Namens het college van B&W
en het bestuur van Plaatselijk
Belang dorp Dalfsen nodigen
wij u van harte uit en zien u
graag op dinsdag 1 oktober!
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INZAMELING OUD PAPIER OKTOBER 2019
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers:
donderdag 3, vrijdag 4 en zaterdag
5 oktober 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 25 oktober vanaf 16:00
uur en zaterdag 26 oktober 2019
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 4 oktober (19:00 tot 20:00
uur) en zaterdag 5 oktober 2019
(10:00 tot 12:00 uur) zo ook 18 en
19 oktober 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 (09:00-17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).
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!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en P.C.
basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
26 oktober 2019 van 9:00 tot 13:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
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 12 oktober 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
- Badmintonvereniging:
zaterdag 12 oktober 2019 (09:00
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid
container bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

COLUMN

Niets te doen
“In ons dorp is niets te doen.” Een zin die ik wel eens hoor als ik
met mensen in gesprek ben. Dat is eigenlijk best bijzonder. Neem
afgelopen zomer; de festiviteiten in de verschillende kernen volgden
elkaar bijna naadloos op. Van midzomerfestival tot proef Dalfsen,
feestweken die stuk voor stuk stonden als een huis. Als ik ze
allemaal zou uitschrijven, zou deze column bij wijze van spreken
een hele pagina beslaan. Het bruist in onze gemeente. En dat is
gaaf. We laten ons van de goede kant zien, aan de toerist én aan
onze mede-inwoners. Wat het extra bijzonder maakt, is dat al deze
activiteiten door vrijwilligers gedragen worden. Met (ﬁnanciële)
steun van lokale ondernemers, dat mag niet worden onderschat.
Nu de zomervakantie voorbij is, maken veel (sport) verenigingen zich
op voor het nieuwe seizoen. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld,
de eerste vergaderingen al geweest. Ook daar zijn veelal vrijwilligers
die het mogelijk maken, met steun van sponsorende ondernemers.
We hebben deze maand de evaluatie van het vrijwilligersbeleid in
de raadscommissie besproken. Voor de zomer is hier onderzoek
naar gedaan. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de inwoners
aan vrijwilligerswerk doen. Een
percentage om trots op te zijn. Nog
trotser ben ik op datgene wat we zo
samen voor elkaar weten te krijgen.
Niets te doen? Er wordt heel veel
georganiseerd in onze kernen. En
als u/je zich toch verveelt; er is
altijd wel een organisatie die een
extra vrijwilliger kan gebruiken...
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

