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CONTACTINFORMATIE

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag voor
een evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 september 2019
• Ondernemersvereniging
Nieuwleusen, het organiseren
van een kerstmarkt rondom de
Grote Kerk, het Palthemuseum
en ’t Witte Peerd Westeinde/
Dommelerdijk op 14 december 2019.

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

Onderstaande aanvragen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 september 2019
• Mixed Hockeyclub en FC Dalfsen,
het organiseren van een Halloween
spooktocht omgeving Gerner Es/
Haersolteweg op 26 oktober 2019.
• Stichting Ontmoetingscentrum
De Wiekelaar, het organiseren van
een bazaar bij G.W. Spiegelstraat 6
op 22 en 23 november 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 24 september 2019
• ZGR Brugstede, het organiseren
van een kerstmarkt bij Mr. Gorisstraat
3 op 13 december 2019.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 juli 2019
- Hoevenweg 25, aanvraag
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (milieuneutraal
veranderen van het bedrijf).
Ontvangen, d.d. 21 september 2019
- De Hooigraven 2, het plaatsen
van zonnecollectoren door middel
van een veldopstelling.
- Kampendwarsweg 5, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan.
Ontvangen, d.d. 23 september 2019
- Hessenweg 1, het bouwen van
een werktuigenberging.
Ontvangen, d.d. 24 september 2019
- Rondweg 9,
het kappen van 1 rode beuk.
Ontvangen, d.d. 22 september 2019
- Fabiushof 26,
het bouwen van een carport.
Ontvangen, d.d. 25 september 2019
- Hoevendwarsweg 1A,
het kappen van 5 eikenbomen,
1 kastanjeboom en 1 els.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 23 september 2019
- Nabij Posthoornweg 13,
het kappen van 1 eik.
Ontvangen, d.d. 25 september 2019
- De Houtwal 5, het gedeeltelijk
vergroten van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 september 2019
- Westeinde 3,
het plaatsen van een ‘verhalenwagon’.

Ontvangen, d.d. 25 september 2019
- Westeinde 42,
het verbouwen van de woning.
Van onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2019
- Burg. Backxlaan 327,
het plaatsen van een dakdoorvoer.
Onderstaande aanvraag om
een omgevingsvergunning is
op verzoek ingetrokken:
Ontvangen d.d. 23 september 2019
- Westerveen 69,
het kappen van 1 eikenboom.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 september 2019
- Stickerstraat 32,
het plaatsen van een dakkapel.
- Vlierhoekweg 8, het plaatsen
van een kleine windmolen.
Verzonden, d.d. 27 september 2019
- Vossersteeg 34,
het realiseren van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 24 september 2019
- Woeste Grond 25, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 24 september 2019
- G.W. van Marleweg 15, het verbouwen
van de woning met bijgebouw.
- Dagpauwoog 74, het bouwen
van een vrijstaande woning.

Onderstaande standplaats
vergunning is verleend:
Verzonden, d.d. 24 september 2019
• Stichting Vrienden
Oost-Europa,
verkoop oliebollen op het
Kerkplein in Dalfsen op 28,
30 en 31 december 2019.
Onderstaande evenementen
vergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 26 september 2019
• Ondernemersvereniging
Nieuwleusen,
het organiseren van een
kerstmarkt rondom de Grote Kerk,
het Palthemuseum en ’t Witte
Peerd Westeinde/Dommelerdijk
op 14 december 2019.
Verkeersmaatregelen
In verband met de kerstmarkt
Nieuwleusen is de parkeerplaats
bij de Grote Kerk, Dommelerdijk
102, op zaterdag 14 december
2019 afgesloten tussen 9:00
en 22:00 uur.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbeschikking voor het
omvormen van landbouwgrond naar
natuur op de percelen kadastraal
bekend gemeente Dalfsen,
sectie E, nummers 118 (ged),
119, 4088 (ged) en 4091.

bijbehorende stukken van
2 oktober 2019 tot en met
12 november 2019 inzien
bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen maken bekend
dat zij van plan zijn om in afwijking
van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning te verlenen met
toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
sub a, onder 3 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 2 oktober 2019
tot en met 12 november 2019
via een brief of mondeling
een zienswijze geven over de
ontwerpbeschikking. Een brief kunt
u sturen naar burgemeester en
wethouders van Dalfsen, Postbus
35, 7722 AA Dalfsen. Voor het
inbrengen van uw mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak
maken met mevrouw S. Kiewiet van
de eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoon (0529) 488 388.

De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het omvormen van
landbouwgrond naar natuur op de
percelen kadastraal bekend gemeente
Dalfsen, sectie E, nummers 118 (ged),
119, 4088 (ged) en 4091.
U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning met

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.

Dalfsen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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OPENBARE RAADSVERGADERING

RUIMTELIJKE ORDENING

De raadscommissie vergadert op maandag 7 oktober 2019 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Verleende omgevingsvergunning
en VVGB zonnepark Waterinkweg

AGENDA

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen
maken bekend dat in afwijking
van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning is verleend
met toepassing van artikel 2.12
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Stedenbouwkundig plan ‘De Kerkenhoek’, Nieuwleusen
OPINIËREND
2. Haalbaarheid aanvraag 6e verzamelplan
buitengebied, Ruitenveen-Jagtlusterallee
INFORMEREND
3. Speelplaatsenbeheerplan 2019-2023
4. Evaluatie nota economisch beleid 2013-2020
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. Aansluitend stelt de voorzitter voor om het voorstel als akkoordstuk
of bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 oktober 2019.
Agendapunt 2 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 oktober 2019.
Agendapunten 3 en 4 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.

De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het realiseren van
een zonnepark op een perceel
ten noorden van de Waterinkweg
in Lemelerveld, met een termijn
van maximaal 25 jaar.
De gemeenteraad van Dalfsen
heeft vanwege de aanvraag
omgevingsvergunning in de
vergadering van 23 september
2019 besloten een verklaring van
geen bedenkingen te verlenen.

U kunt de verleende omgevings
vergunning met bijbehorende stukken en
de verklaring van geen bedenkingen van
2 oktober 2019 tot en met 13 november
2019 inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening. Ook kunt u
de verleende omgevingsvergunning
inzien via www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.0148.OmZonWaterinkwegvs01. De bestanden zijn beschikbaar
op http://ro.dalfsen.nl.
Instellen beroep
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Rechtbank Overijssel, locatie
Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle. Dit is gedurende
bovengenoemde termijn mogelijk voor:
- belanghebbenden die het niet eens
zijn met dit besluit en die tijdig hun
zienswijze hebben ingediend;
- belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze in te dienen;

- belanghebbenden die het niet eens
zijn met de aangebrachte wijzigingen.
Ook kunt u digitaal beroep instellen
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).
Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw beroepschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege een
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.
Voor het indienen van een
beroepschrift en een verzoek
om voorlopige voorziening
moet u griffierecht betalen.
Dalfsen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Rembrandt Nap met een echte Rembrandt
van Rijksmuseum naar gemeentehuis Dalfsen

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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN (ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat een bestemmingsplan
wordt voorbereid voor de locatie
Zwaluwlaan 23 in Nieuwleusen 12
woningen in de vorm van 6 dubbele
woningen en 6 vrijstaande woningen.
Ter inzage
Er liggen op dit moment geen
stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Het is niet mogelijk voor

onafhankelijke instanties om advies
uit te brengen over ons voornemen.
Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmingsplan
ter inzage ligt, kunt u zienswijzen
indienen. Dit maken we bekend in
KernPUNTEN, de gemeentelijke
informatiepagina in de Dalfser
Marskramer, de Staatscourant
en op www.dalfsen.nl.
Dalfsen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN (ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de locatie Burg. Backxlaan 2,
4 en Oosteinde 1 in Nieuwleusen
voor de bouw van 19 appartementen
met behoud van de horecafunctie.
Ter inzage
Er liggen op dit moment geen
stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Het is niet

mogelijk voor onafhankelijke
instanties om advies uit te
brengen over ons voornemen.
Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmings
plan ter inzage ligt, kunt u
zienswijzen indienen. Dit maken
we bekend in KernPUNTEN, de
gemeentelijke informatiepagina
in de Dalfser Marskramer, de
Staatscourant en op www.dalfsen.nl.
Dalfsen, 1 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

VOORAANKONDIGING:
INSCHRIJVING WONINGBOUWKAVELS
WESTERBOUWLANDEN NOORD 2E FASE
Op 8 oktober 2019 start de inschrijving
voor de uitgifte van 8 bouwkavels in
de wijk Westerbouwlanden Noord
in Nieuwleusen. Het gaat om twee
kavels voor vrijstaande woningen

en zes kavels voor twee-onder-eenkapwoningen aan de Dagpauwoog.
Op www.dalfsen.nl/kaveluitgifte staat
vanaf 8 oktober alle informatie.

Dalfsen heeft haar eigen Rembrandt! Rembrandt Nap is een 10-jarige kunstenaar uit Dalfsen en
tekent zijn hele leven al. Hij zit in groep 8 en wil later graag striptekenaar of archeoloog worden.
Zijn ‘carrière’ is goed begonnen. Er kwam een oproep van het Rijksmuseum voorbij voor een
tekenwedstrijd. Daarin werd opgeroepen om een tekening te maken waarbij de tekenaar geïnspireerd
werd door (toevallig) naamgenoot Rembrandt van Rijn.
Van de 9000 inzendingen
uit binnen- en buitenland
werd Rembrandt samen
met ongeveer 500 andere
amateurkunstenaars uitgekozen
om met zijn tekening “Man met
glimlach” in het Rijksmuseum te

exposeren bij de tentoonstelling
“Lang Leve Rembrandt”.
De gemeente is hier ontzettend
trots op! Daarom is Rembrandt
gevraagd om nu met zijn
tekening in het gemeentehuis

te exposeren. De tekening van
Rembrandt hangt vanaf 26
september 2019 in de centrale
hal van het gemeentehuis
en is te bewonderen tijdens
de openingstijden van
het gemeentehuis.

Doe mee aan de fotowedstrijd voor
het nieuwe gemeentemagazine
Jouw prachtige foto uit de gemeente Dalfsen terugzien in het vernieuwde gemeentemagazine
2020 (voorheen gemeentegids)? Dat kan! Doe mee aan de fotowedstrijd en maak kans
op de coverfoto en één van de drie geldprijzen.
Tot 31 oktober 2019 kunnen eigen
belevingsfoto’s – die gemaakt zijn
ergens in de gemeente Dalfsen
– ingestuurd worden via www.
dalfsen.nl/fotoinzending. Dit mag
ook een foto zijn die u al eens
eerder heeft gemaakt in een ander
seizoen. De mooiste foto’s worden
naast het gemeentemagazine

ook voor campagnes, de website
en social media ingezet.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden
beloond met een plaats in het
gemeentemagazine, waarbij
de winnende foto de coverfoto
wordt. Daarnaast ontvangen

de winnaars een waardebon
van € 75,- (eerste plaats),
€ 50,- (tweede plaats) en
€ 25,- (derde plaats).
Benieuwd waar de foto’s
aan moeten voldoen of
meer informatie? Bekijk
www.dalfsen.nl/fotowedstrijd.
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Uitnodiging symposium Verhaal van Dalfsen

COLUMN
In de afgelopen weken hebben we met de gemeenteraad
gesproken over het verduurzamen van de energie-opwekking
in onze gemeente. Om hier een goed gesprek over te kunnen
voeren hebben we een rapport opgesteld waarin heel duidelijk
omschreven staat welke duurzame energiebronnen echt
beschikbaar zijn in Dalfsen en ook laten zien wat geen opties
zijn. Ook hebben we berekend hoeveel we dan zouden moeten
inzetten om het energieverbruik geheel te verduurzamen.
De reden hiervoor is eigenlijk simpel: inzicht krijgen.
Door alle alternatieven te analyseren weten we
wat zou kunnen en ook wat dus niet kan.
Als Nederland hebben we het klimaatakkoord ondertekent in Parijs
en dat heeft ook gevolgen voor ons in Dalfsen. Nederland is daarom
in de Regionale Energie Strategie opgedeeld in 30 deelgebieden
die ieder voor zich een bod mogen doen hoeveel duurzame energie
ze gaan opwekken. Dalfsen is onderdeel van de Regio West
Overijssel samen met 13 andere gemeenten in de omgeving.

De gemeente nodigt u van harte uit voor een minisymposium op 9 oktober over het Verhaal van
Dalfsen. Dit is een prachtig en aansprekend verhaal over de gemeente Dalfsen en haar inwoners.
Het verhaal kunt u bijvoorbeeld inzetten op school, bij rondleidingen, in het culturele veld,
in de zorgsector en bij allerlei soorten bijeenkomsten en evenementen.
Maar hoe dan?
Tijdens het symposium komt u
erachter wat het verhaal voor u
kan betekenen. Deze bijeenkomst

vindt plaats in de Trefkoele+
in Dalfsen. De avond is gratis
toegankelijk voor iedereen, maar
VOL=VOL. Aanmelden kan via

www.dalfsen.nl/verhaalvandalfsen.
Meer informatie over bijvoorbeeld
het programma en de tijden vindt
u op www.dalfsen.nl/symposium.

Gemeente is benieuwd
naar uw mening: onderzoek
‘waar staat je gemeente’

zoek. Want met de uitkomsten van
het onderzoek kan de gemeente het
beleid en de handelswijze bepalen.
Het onderzoek wordt uitgevoerd
door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Een
uitgebreide analyse van de
gegevens staat binnenkort op
www.waarstaatjegemeente.nl.

Over de mogelijkheden die er echt zijn in Dalfsen
hebben we dus gesproken en de gemeenteraad heeft
richting meegegeven voor verder onderzoek.
Allemaal belangrijke discussies
waar we goed over na moeten
denken en met elkaar over moeten
spreken. Het onderwerp zal dus
de komende jaren met regelmaat
terugkeren op de agenda.
Wil je de energiemix eens
doornemen? Kijk dan op
www.dalfsen.nl en zoek op
“onderzoek energiemix”

De gemeente Dalfsen doet mee aan het terugkerende, landelijke
onderzoek ‘Waar staat je gemeente'. Dit onderzoek laat zien
hoe de gemeente het volgens haar inwoners doet en presteert
in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente wordt
op verschillende onderdelen beoordeeld, zoals woon- en
leefomgeving, dienstverlening aan inwoners en zorg en welzijn.
Binnenkort ontvangen 2.000
inwoners van Dalfsen een brief met
het verzoek om deel te nemen aan
dit onderzoek. Deze inwoners zijn
willekeurig gekozen. Deelname aan
het onderzoek kan zowel schriftelijk
als via internet plaatsvinden. De
gemeente roept inwoners van harte
op om deel te nemen aan het onder-

Dat klinkt eenvoudig maar dat is toch best een ingewikkelde opgave.
Want wat willen we eigenlijk met elkaar? We weten ondertussen
allemaal wel dat de fossiele brandstoffen opraken en dat we dus
over moeten naar alternatieven maar wat zijn de juiste keuzes?

André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Modder op de weg? Gas los!
Ploegen, bemesten, zaaien, maaien: landbouwers zijn druk aan
het werk op het land. Hierdoor ligt in het buitengebied soms
modder op de weg. Vooral in combinatie met een regenbui
leidt dit tot een glad wegdek. Wat moet je doen als je als
motorrijder of automobilist op een modderige weg beland?
De veroorzakers van de modder
zijn verplicht om de weg zo veilig

mogelijk te houden. Ze plaatsen
waarschuwingsborden als de kans op

modder aanwezig is en maken de weg
zo snel mogelijk weer schoon. Door
drukke werkzaamheden kan er echter
gedurende de dag toch wat modder
liggen. Rijd je in het buitengebied
en zie je een waarschuwingsbord in
de berm? Dan ligt er iets verderop
modder op de weg. Matig je snelheid,
laat het gas los, blijf sturen in de
richting waar je heen wilt en rem niet.

