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CONTACTINFORMATIE
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. 27 september 2019
- De Vesting 25, het wijzigen van
de bestaande vergunning uit 2017.
- Voetsteeg 10, het bouwen
van een kapschuur.
Ontvangen, d.d. 1 oktober 2019
- Hessenweg 47, het bouwen
van een woning.
Ontvangen, d.d. 1 oktober 2019
- Dommelerdijk 35, het bouwen
van een schuur ter vervanging
van bestaande schuren.
Ontvangen, d.d. 3 oktober 2019
- Veldweg 3, het bouwen
van 2 agrarische loodsen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 3 oktober 2019
- De Heide ong., het bouwen
van 12 woningen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 september 2019
- Hulstkampenweg 11,
het kappen van 1 eikenboom.
RECTIFICATIE
In de Kernpunten van de Dalfser
Marskramer 24 september 2019 staat dat
er op 13 september 2019 een aanvraag
is ontvangen voor het aanleggen van een
electrakabel aan de Hoevenweg 3A tot
7B dit moet zijn Heinoseweg 3A tot 7B.
Onderstaande aanvraag om
een omgevingsvergunning is
op verzoek ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 augustus 2019
- Kampendwarsweg 3A,
het bouwen van een pluimveestal.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 september 2019
- Hoevenweg 25, het wijzigen
van het pluimvee-deel van de
inrichting (Omgevingsvergunning
Beperkte Milieutoets).
Verzonden, d.d. 27 september 2019
- Hekmansweg 9, het verbouwen
van een recreatiewoning.
Verzonden, d.d. 2 oktober 2019
- De Hooigraven 7,
kap 4 eiken en 1 berk.
- Hessenweg 47, kap 1 eik en 1 iep.
Verzonden, d.d. 3 oktober 2019
- Wagteveldweg 4, het verbouwen
van de bestaande jongveestal.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 30 september 2019
- Rollecate 75, het wijzigen van een
verleende omgevingsvergunning voor het
bouwen van een kantoor en bedrijfshal.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 27 september 2019
- Dwarsweg 9A, het bouwen
van een woning.
Verzonden, d.d. 2 oktober 2019
- Nabij Posthoornweg 12, kap 3 eiken.
- Nabij Posthoornweg 13, kap 1 eik.
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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 14 oktober 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Advies en kredietaanvraag hybride veld VV Hoonhorst
2. 2e Bestuursrapportage 2019
3. Nota Reserves en Voorzieningen 2019
4. Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020-2022
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
Agendapunten 1 tot en met 4 worden alle 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.
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag voor
een evenement is ontvangen
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 september 2019
• Ondernemend Dalfsen,
het organiseren van de intocht
van Sint op 16 november 2019.

Onderstaande ontheffing
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend
• St. Ambachtelijke Vechtdal
Brouwerij, 12 en 25 oktober, 8 en 22
november, 13 en 20 december 2019
i.v.m. besloten rondleidingen.

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

Ontvangen, d.d. 22 juli 2019
- Hoevenweg 25,
het wijzigen van het bedrijf.

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

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgestelde 4e herziening bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, Kanaalpark
Doel van het plan
Het plan voorziet voor de
Welkooplocatie en het perceel
Industriestraat 4 in Lemelerveld in
de ontwikkeling van 12 woningen,
waarvan 6 woningen in twee blokken
van drie grondgebonden woningen
en een appartementengebouw met
6 appartementen en bijbehorende
(parkeer) voorzieningen.
Ter Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt met bijbehorende stukken van
10 oktober 2019 tot en met 20
november 2019 voor iedereen
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen.
Hoe kunt u reageren?
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. 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;

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt.
Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt
de werking van plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
LKernen2016hz4-vs01. ook
inzien via www.dalfsen.nl of www.
ruimtelijkeplannen.nl. De bestanden
zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
Dalfsen, 8 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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Foto-expositie 60-jarig
jubileum fotoclub Dalfsen
Op 6 oktober a.s. is het 60 jaar geleden dat de ‘fotoclub Dalfsen’ werd opgericht
door het ‘Nutsdepartement Dalfsen’. De nog springlevende club wil hieraan o.a.
aandacht besteden met een foto-expositie in het gemeentehuis van Dalfsen.
De expositie wordt geopend
door de burgemeester van
Dalfsen, mevrouw Erica van
Lente, op vrijdagmorgen 11
oktober a.s. om 10.00 uur in
het gemeentehuis van Dalfsen.
De expositie is te bezichtigen
t/m 19 november a.s.

U kunt deze jubileumtentoonstelling
bewonderen tijdens de

openingstijden van het
gemeentehuis.

Dieven verdienen geld aan de
verkoop van gestolen spullen.
Het illegaal kopen en verkopen
van gestolen spullen noemen
we heling. Hieronder vind
je tips wat jij kunt doen om
heling te voorkomen, waardoor
inbraak en diefstal voor de dief
niet meer aantrekkelijk zijn.
1. Check het serienummer
via www.stopheling.nl
als je een tweedehands
product wil kopen.
2. Vul het meldformulier van
de politie in als Stopheling
aangeeft dat het gestolen is.
3. Registreer je waardevolle

Het thema van deze expositie
is ‘DALFSEN IN BEELD’.
Alle leden van de fotoclub
hebben hierin hun aandeel
geleverd. In de te exposeren
foto’s komen alle kernen van
de gemeente Dalfsen in beeld.
Kort en bondig wordt hiermee
een beeld gegeven van het
aanzien van onze gemeente.

Foto: Fotoclub Dalfsen

Start inschrijving woningbouwkavels
Westerbouwlanden Noord 2e fase
Op 8 oktober 2019 start de inschrijving voor de uitgifte
van acht bouwkavels in de wijk.
Westerbouwlanden Noord in
Nieuwleusen. Het gaat om twee

Voor je het weet, koop je
gestolen spullen. Maak het
dieven niet te makkelijk

kavels voor vrijstaande woningen
en zes kavels voor twee-onder-een-

kapwoningen aan de Dagpauwoog.
Inschrijven kan tot en met 29
oktober 2019. Op onze website
www.dalfsen.nl/kaveluitgifte vindt
u vanaf 8 oktober alle informatie.

spullen in de Stopheling
app. Zo kun je na diefstal
eenvoudig nagaan wat er
gestolen is. En bij brand wat
er verloren is gegaan. Zo kun
je de politie en je verzekeraar
eenvoudig, nauwkeurig
en snel informeren om
welke spullen het gaat.
4. Doe bij diefstal altijd aangifte
bij de politie en geef daarbij
serienummers en foto’s door.

