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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. 4 oktober 2019
- Imkerlaan 14, het wijziging van
een bestaande vergunning.
- Hessenweg 4, het uitbreiden van
de bestaande werktuigenberging.
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2019
- Ruitenborghweg 1A,
het realiseren van een zonnepark.
- Trechterbeker 44 en 46, het wijzigen
van de voorgevel luifel voordeur.
Ontvangen, d.d. 10 oktober 2019
- Imkerlaan 20, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2019
- Vilstersedijk 17A,
het aanpassen van de gevel
van de bestaande bergruimte
- naast Tjalkstraat 26 en voor
Prinses Christinastraat 6, het
kappen van 1 plataan en 1 kastanje.
Ontvangen, d.d. 8 oktober 2019
- Woeste Grond 11, het bouwen van de
rechter helft van een 2^1 kap woning.
- Woeste Grond 13,
het bouwen van de linker helft
van een 2^1 kap woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 oktober 2019
- Oosterhulst 43, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 7 oktober 2019
- De Hooigraven 2, het plaatsen
van zonnecollectoren door middel
van een veldopstelling.
- Camerlinkstraat 29, het verkleinen van
het raam aan de voorkant van de woning.
Verzonden, d.d. 9 oktober 2019
- Millingersteeg 1, het plaatsen
van tijdelijke woonunits.
Verzonden, d.d. 10 oktober 2019
- Rondweg 9, kap 1 rode beuk.
Verzonden, d.d. 11 oktober 2019
- Marswetering (fase 2), het aanleggen
van 3 vispassages, verlegging van een
waterlichaam, aanleg faunavoorzieningen
voor otter en kamsalamander,
afgraven van bergingen, ophogen
van landbouwpercelen en realiseren
van onderhoudsroutes en
voorzieningen in en rondom het
gebied van de Marswetering.
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag voor
een evenement is ontvangen
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 oktober 2019

•

Ondernemersvereniging
Lemelerveld, het organiseren
van de intocht van Sint
op 24 november 2019

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 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.

Opruimen herfstblad
Veeg-/zuigwagen
Vanaf week 44 tot 48 komt
de veeg-/zuigwagen van de
gemeente regelmatig bij u in
de wijk om het herfstblad op te
vegen. Onderstaand schema
zal, onder voorbehoud, zoveel
mogelijk worden aangehouden.
Het kan voorkomen dat door
de aangeboden hoeveelheid
blad dit niet altijd op dezelfde
dag kan worden opgeruimd. Wij
vragen hiervoor uw begrip.

- Dalfsen:
iedere maandag en dinsdag
- Nieuwleusen:
iedere donderdag en vrijdag
(even weken noord- en oostkant
van de Burg. Backxlaan, oneven
weken Nieuwleusen-zuid)
- Lemelerveld:
woensdag in de even weken
- Hoonhorst:
woensdag in de oneven weken
- Oudleusen:
woensdag in de oneven weken
Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met een baliemedewerker
van het gemeentehuis,
telefoonnummer 14 0529.

Bladbakken
Ook dit jaar zullen de bladbakken
weer worden uitgezet op dezelfde
plekken als voorgaande jaren.
Er komt geen uitbreiding van het
aantal bakken. Als er bakken
staan op plekken waar de bomen
het blad kwijt zijn, dan worden ze
verplaatst naar andere plekken.
In de bladbakken mag alleen
blad. Als er ander afval in wordt
aangetroffen, dan wordt de
bak de eerstvolgende lediging
weggehaald. Ook ‘eigen’ bakken,
door bewoners zelf neergezet,
worden niet door de gemeente
leeggehaald. De bladbakken
zullen vanaf de eerste week van
oktober weer worden uitgezet.
Gebruik groene container
Voor al het blad dat wij als
gemeente afvoeren, moeten
wij stortkosten betalen. Maar
voor u geldt, dat u om de twee
weken de groene container kunt
aanbieden, die wordt dan gratis
geledigd. Als u de container niet
vol heeft en u zit met overtollig
herfstblad, dan kunt u dit beter in
de groene container doen en op de
ophaaldagen aan de weg zetten.

Gemeente Dalfsen nodigt uit:

Bijeenkomst voor boeren op
vrijdagochtend 15 november
De komende tijd gaat de gemeente Dalfsen graag met verschillende
groepen ondernemers in gesprek. Op vrijdagochtend 15
november, van 10.00 tot 12.00 uur, nodigen burgemeester
Erica van Lente en wethouder van Economische Zaken
André Schuurman boeren uit de gemeente Dalfsen uit.
Er speelt veel in het buitengebied
van de gemeente Dalfsen. Er is
ruimte nodig voor landbouw en veeteelt, en daarnaast zijn er meer huizen nodig en wordt er gewerkt aan
plannen voor duurzame energie. En
dat in een dynamische markt, met
complexe wet- en regelgeving. Er
komt dus veel op de boeren af. Dit
bleek ook tijdens de landelijke actie
op 1 oktober jl. Daarnaast gaat de
gemeente Dalfsen aan de slag met
het Keurmerk Veilig Buitengebied.
En voor een veilig buitengebied
hebben we ieders oren en ogen
nodig, zeker die van de boeren.
“We horen graag welke kansen en
uitdagingen onze boeren zien. En
we gaan graag het gesprek aan
over hoe we elkaar in de toekomst kunnen vinden, en hoe we
elkaar kunnen versterken. Daarom
hopen we veel boeren te verwelkomen op 15 november”, geven
Schuurman en Van Lente aan.

Op 15 november zijn er twee
inleidingen. Ten eerste van Henk
Oostindië, van de Wageningen
Universiteit. Hij onderzoekt de
wisselwerking tussen landbouw,
voedselvoorziening en regionale
plattelandsontwikkeling. Daarna
spreekt Anton Jansen van
Platform Veilig Ondernemen
Oost-Nederland over veiligheid
in het buitengebied.
Na deze inleidingen is er volop
gelegenheid met elkaar en met
de gemeente in gesprek te
gaan. Via bestuurssecretariaat@
dalfsen.nl kunt u zich aanmelden.
De locatie wordt bepaald
aan de hand van het aantal
verwachte deelnemers. Nadere
informatie daarover ontvangen
de deelnemers begin november.
Mocht u verhinderd zijn, maar wilt
u wel input of een reactie geven,
dan kunt u ook bovengenoemd
e-mailadres gebruiken.
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Gemeente Dalfsen zoekt
sportkampioenen 2018/2019

COLUMN

Eenzaam, maar niet alleen

Sporten zorgt bij jong en oud onder andere voor een betere gezondheid en meer zelfvertrouwen.
Voldoende reden om tijdens de jaarlijkse huldiging begin januari 2020 weer stil te staan bij de
prestaties van onze sporters. Daarom gaat de gemeente, tijdens de Nieuwjaarsreceptie in januari 2020,
de sportkampioenen en sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd, huldigen. Wethouder
Jan Uitslag doet daarom een oproep. “Voor deze huldiging is het college van burgemeester en
wethouders op zoek naar sporters of sportteams die in de periode van 1 november 2018 tot en met 31
oktober 2019 op regionaal, provinciaal, nationaal of internationaal niveau kampioenschappen hebben
behaald. Ook kunnen sporters die in de genoemde periode een bijzondere prestatie hebben geleverd,
worden aangemeld.” Aanmelden kan tot en met 10 november 2019 door het online aanmeldformulier
op www.dalfsen.nl/sportkampioen in te vullen.
De gemeente Dalfsen heeft
een aantal voorwaarden
opgesteld waaraan de
aanmelding moet voldoen:
- Individuele sporters
moeten woonachtig zijn in
de gemeente Dalfsen.
- Alle aangemelde sporters
of sportteams moeten lid
zijn van een sportvereniging
die gevestigd is in de
gemeente Dalfsen.
- Voor sportteams die in
de regionale/landelijke
competitie spelen, gelden
kampioenschappen of de
promoties naar een hogere
klasse binnen de betreffende
districten. Dit moeten echter
wel de eerste teams van
een vereniging zijn.
- Houd er rekening mee dat
vanaf medio november en in
december een ﬁlmpje van de
sporter(s) gemaakt wordt; deze
wordt tijdens de huldigingsavond
getoond. De beelden worden

vervolgens ook op de
gemeentelijke kanalen YouTube,
Facebook en Instagram
geplaatst. De sporter/vereniging
krijgt ook toegang tot de ﬁlmpjes.
- De gemeente gaat ervan uit dat
de sporter(s) op de avond van
de huldiging aanwezig is (zijn).
- De gemeente Dalfsen neemt
de aangemelde bijzondere
prestaties vooraf door om te
bepalen of deze bijzonder
genoeg zijn om in aanmerking
te komen voor huldiging.
Aanmelden
Ben jij in de periode van 1
november 2018 tot en met 31
oktober 2019 sportkampioen
in één van bovenstaande
categorieën geworden? Heb jij
in deze periode een bijzondere
prestaties op het gebied van
sport geleverd? Of ken jij een
persoon die of een team dat aan
het proﬁel voldoet? Meld jezelf
of een ander (team) dan uiterlijk

10 november 2019 aan door
het online aanmeldformulier op
www.dalfsen.nl/sportkampioen
in te vullen.
Huldiging tijdens
nieuwjaarsreceptie 2020
De huldiging vindt plaats op
2 januari 2020, tijdens de
nieuwjaarsreceptie van de
gemeente in de raadzaal
van het gemeentehuis in
Dalfsen. In het bijzijn van
partners en/of familieleden,
trainers, afgevaardigden
van het gemeentebestuur
en vertegenwoordigers van
verenigingsbesturen staat
de gemeente stil bij de
behaalde sportprestaties.
Vragen?
Neem voor vragen contact
op met de gemeente Dalfsen
door te bellen met +14 0529,
of stuur een mail naar
sportkampioenen@dalfsen.nl

“Eenzaam, maar niet alleen”. Dat was het antwoord van mijn exschoonoma (leg ik nog wel een keer uit) toen ik haar deze zomer
daags na haar 105(!)e verjaardag bezocht, en vroeg hoe het met
haar was. ‘Zoals Wilhelmina ook al zei’, gaf ze aan. Als je 105 bent
geworden, zijn velen je ontvallen. Om je heen wordt het stiller, en de
eenzaamheid sluipt langzaam in je leven. Om nooit meer weg te gaan.
Helaas is eenzaamheid niet het exclusieve domein van de 105-jarigen of
van ouderen meer in het algemeen. Afgelopen week was het landelijk de
Week tegen Eenzaamheid. In verschillende media was volop aandacht
voor het thema. En daaruit bleek dat eenzaamheid velen treft. Soms ook
voor kortere periodes. Na het overlijden van een partner, of een andere
dierbare. Na een verhuizing. Na verlies van werk. Na een verbroken relatie.
Zo’n 40% van alle Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam.
En er is nog meer eenzaamheid onder mensen met een migratieachtergrond en 75-plussers. In de gemeente Dalfsen betekent
die 40% dat zo’n 12.000 inwoners (wel eens) eenzaam is.
Afgelopen week was er een prachtige actie van de Lions Club Ommen
Dalfsen, Bakker Timmer en Saam Welzijn. Die richtte zich op het bezoeken
van eenzame inwoners van Nieuwleusen. Er werden zo’n 100 eenzame
inwoners bezocht. Wethouder André Schuurman legde ook een bezoek af.
Het duurt nu weer 51 weken tot de
volgende Week tegen Eenzaamheid.
Maar daar hoeven we niet op te wachten
om op iemand af te stappen. Om bij de
buurvrouw langs te gaan. Om een arm
om iemand heen te slaan. Om een kopje
thee te drinken. Een kleine moeite, maar
van grote waarde. Namens de ruim 12.000
eenzame inwoners van onze gemeente
alvast bedankt voor dit omzien naar elkaar!
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

