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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 omgevings
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2019
-	Hoevendwarsweg 6,
het bouwen van een woning
met bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2019
-	Ankummer Es 3A,
het tijdelijk bewonen
van het perceel.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2019
-	Blikman Kikkertweg 12B,
het bouwen van een
‘boerderij woning’.
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2019
-	Vilstersestraat 34,
het kappen van 2 lindenbomen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 oktober 2019
-	Meeleweg 112,
het kappen van 1 beukenboom.
Ontvangen, d.d. 16 oktober 2019
-	Dommelerdijk 103,
het verbouwen van de woning.
Onderstaande aanvraag om
omgevingsvergunning is ingetrokken:
DALFSEN
-	G.W. Spiegelstraat 6,
het plaatsen van een berging
(aangevraagd op 21 augustus 2019).

Onderstaande omgevings
vergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 14 oktober 2019
-	Kampendwarsweg 5, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan.
Verzonden, d.d. 16 oktober 2019
-	Nieuwe Uitleg 8, het bouwen van
een bijkeuken/berging en carport.
-	Botermakerses 13, het plaatsen
van een warmtepomp in de tuin.
Verzonden, d.d. 18 oktober 2019
-	Imkerlaan 20, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 15 oktober 2019
-	Patrijslaan 2, het uitbreiden
van het woonhuis.
Verzonden, d.d. 17 oktober 2019
-	Oosterveen 31, het saneren en
vervangen van twee schuren.
Tegen de verleende omgevings
vergunningen 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:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 oktober 2019
-	Hessenweg 4,
het wijzigen van het bedrijf.

-	Leemculeweg 5,
het wijzigen van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2019
-	Oosterveen 73,
het stoppen van het bedrijf.
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van evenementen zijn
ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2019
• R.K. Parochie van H. Cyriacus,
het organiseren van een
kerstmarkt plus de verkoop
van kerstbomen op het
plein voor R.K. Kerk
Wilhelhelminastraat Dalfsen
op 13 en 14 december 2019.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2019
• Stichting Team Sukerbiet,
het organiseren van SealEco
MTB Challenge, start en finish bij
Verbindingsweg 2B Lemelerveld
op 8 december 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 oktober 2019
• Kulturhus De Spil
Nieuwleusen C.V.,
het organiseren van de intocht
van Sint bij Kon. Julianalaan
10 op 23 november 2019.
• Chauffeursvereniging
‘De Lichtmis’, het organiseren
van een optocht van verlichte
vrachtwagens ‘Trucks by Night’
op 14 december 2019.
Ontvangen, d.d. 15 oktober 2019
• Zangvereniging Out of
the Blue, het verkopen van
erwtensoep op de Grote Markt
op 16 november 2019.
• Tour du ALS Team Nieuwleusen,
het organiseren van een
wijnproeverij bij de Marathakerk,
Burg. van der Grondenstraat
73 op 8 november 2019.

Onderstaande melding
voor het afwijken van de
schenktijd is geaccepteerd:
DALFSEN
• Voetbalvereniging A.S.C. ’62,
i.v.m. jaarlijkse bingo-feestavond,
26 oktober tot 01:00 uur.
Onderstaande standplaats
vergunning is verleend:
• Roscom Promotie b.v.,
informatieverstrekking Delta Fiber
Nederland m.b.v. een deltabus,
op 1, 2, 13 en 14 november op
de Grote Markt in Nieuwleusen
en van 6 t/m 9 november aan
het Franse Pad in Dalfsen.
Onderstaande standplaats
vergunning is ingetrokken:
• Noot’s Asian Snacks,
op donderdagmiddag
op ‘hoek Pleijendal/
Wilhelminastraat' in Dalfsen.
Onderstaande evenementen
vergunning is verleend:
Verzonden d.d. 15 oktober 2019
• St. Vrienden van Oudleusen,
“Kerst rondum de kaerke”, 14
december 2019 tot 01:00 uur.
Verkeersmaatregelen
In verband met “Kerst rondum de
kaerke” op 14 december 2019
zijn tussen 9:00 en 02:00 uur de
volgende wegen afgesloten:
• J. Schaapmanstraat en G.W.
Spiegelstraat tot 2:00 uur;
• Parallelstraat tot 23:00 uur
gedeeltelijk afgesloten.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 28 oktober 2019 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. 2e Bestuursrapportage 2019
2. Nota Reserves en Voorzieningen 2019
3. Subsidieverordening gecertificeerde instellingen Regio IJsselland 2020-2022

Bouwkavels Nieuwleusen

BESPREEKSTUKKEN
4. Advies en kredietaanvraag hybride veld VV Hoonhorst
5. Stedenbouwkundig plan ‘De Kerkenhoek’, Nieuwleusen
6. Verordening op de ambtelijke bijstand 2019

Inschrijven voor een bouwkavel in de wijk Westerbouwlanden Noord
2e fase in Nieuwleusen kan nog tot en met 29 oktober 2019.
Alle informatie over de kavels en inschrijving is te vinden op
www.dalfsen.nl/kaveluitgifte.

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.

Geen aanvraag paspoorten
en ID-kaarten op
donderdag 24 oktober
Vanwege technische werkzaamheden
is het op donderdag 24 oktober 2019
niet mogelijk om paspoorten en iden-

titeitskaarten aan te vragen. Het aanvragen van rijbewijzen en het afhalen
van de documenten is wel mogelijk.

Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan en over agendapunt 6, 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.
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Rioolproblemen?

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerp omgevingsvergunning
en ontwerpbeschikking
hogere grenswaarden voor
Dedemsweg 18/20 in 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).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het toekennen van
een woonbestemming aan het
perceel Dedemsweg 18/20 in
Dalfsen, het splitsen van de woning
in twee zelfstandige woningen en
het toestaan van caravanstalling in
een vrijkomende agrarische schuur.
U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 23
oktober 2019 tot en met 3 december
2019 inzien bij het loket van de
eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis van Dalfsen.
Ontwerp-beschikking
hogere grenswaarde voor
Dedemsweg 18/20 in Dalfsen
Tegelijk ligt tevens bij
het loket van de eenheid

Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis in Dalfsen ter
inzage de ontwerp-beschikking
voor het vaststellen van
hogere grenswaarde als
bedoeld in de Wet geluidhinder
voor de woningen aan de
Dedemsweg 18/20 in Dalfsen.
Omdat de geluidsbelasting
van deze woningen boven de
voorkeursgrenswaarde van het
wegverkeersgeluid ligt, is er
hogere grenswaarde nodig als
bedoeld in de Wet geluidhinder.
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 23 oktober
2019 tot en met 3 december
2019 via een brief of mondeling
een zienswijze geven over de
ontwerpbeschikking hogere
grenswaarden en ontwerp
omgevingsvergunning. 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 M. Gorter van de
eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling,
telefoon (0529) 488 388.
Dalfsen, 22 oktober 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Gebruik het riool alleen waarvoor het is bedoeld. Heel simpel: wat uit het menselijk lichaam komt,
droog toiletpapier en wat door de zeefje in de spoelbak kan, mag in het riool. Veel andere stoffen
zijn schadelijk voor riolering en rioolwaterzuivering.
Op de website www.riool.info
is informatie te vinden over wat
wel maar ook wat niet in het riool
thuishoort. Vet stolt en doekjes
hopen op in het riool. Dit leidt
tot verstoppingen, vastgelopen
pompen en verstopte roosters.
Medicijnen en verf zijn niet
of nauwelijks uit het water te
verwijderen. Al het afvalwater
wordt namelijk weer gezuiverd,
zodat het veilig kan terugkeren
in het oppervlaktewater: onze
rivieren, meren, sloten en vijvers.
Wat te doen bij een
rioolverstopping?
Een verstopping in het
gemeentelijke riool kunt u melden
bij de gemeente. Het kan ook zijn
dat de verstopping van het riool
op uw eigen terrein zit. U bent
dan zelf verantwoordelijk voor
het oplossen van de verstopping.
Hiervoor controleert u eerst
het erfscheidingsputje. Als er
geen water in het putje staat,
zit de verstopping in uw eigen
gedeelte van het riool. De kosten
voor ontstopping komen in dat
geval voor uw rekening. Als er
wel water in het putje staat, dan
bevindt de verstopping zich in

Praat mee over de Dalfser toekomst
tijdens een van de thema-avonden
In september klonk het startschot voor het Rondje van Dalfsen. Met een mobiel café trokken
raadsleden, de burgemeester, collegeleden en ambtenaren de kernen in om met inwoners in gesprek
te gaan over de toekomst van onze gemeente. Vanaf 12 november praten we hierover door tijdens
verdiepende themabijeenkomsten. Reserveer de data alvast in je agenda.
De thema’s zijn verdeeld over drie
avonden en gaan over samenleven,
samenwonen en samenwerken in de
gemeente Dalfsen. Een hoofdgast
leidt de avond in en vertelt welke
trends er op ons afkomen. Wat
betekent dat voor ons Dalfsen in
2030? En welke keuzes maken we
dan? Door samen in gesprek te gaan
wil de gemeente de deskundigheid
en gebiedskennis van professionals,
inwoners, ondernemers en
partners aanboren. Kom dus ook,
je bent van harte uitgenodigd.

Onderwerpen mobiele café
De thema-avonden worden
gehouden om inspiratie op
te doen voor het ontwikkelen
van de nieuwe toekomstvisie.
De komende tien jaar is
die richtinggevend voor de
gemeentelijke besluitvorming. De
avonden worden vormgegeven
vanuit de verschillende
invalshoeken die opgehaald
zijn met het mobiele café.
Denk daarbij aan onderwerpen
zoals het aantrekken en

behouden van jongeren, het
woningaanbod, veilig over straat
en hoe gaan we om met de
natuur in onze gemeenschap.
Reserveer in je agenda
De thema-avonden zijn op 12,
13 en 19 november. Kom je
ook? Reserveer de data alvast
in jouw agenda en kijk op www.
hetrondjevandalfsen.nl of op
de gemeentelijke social media
kanalen voor aanvullende
informatie over tijden en locaties!

Takkendagen
De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot
onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis
inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden
houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.
Let op! Voor snoei- en
tuinafval moet u betalen.
Voor snoei- en tuinafval moet u
bijbetalen. Bijvoorbeeld blad, gras,
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.
Wanneer brengen?
• Vrijdag 25 en zaterdag
26 oktober 2019
• Vrijdag 29 en zaterdag
30 november 2019
• Vrijdag 24 en zaterdag
25 januari 2020
• Vrijdag 28 en zaterdag
29 februari 2020

Openingstijden: Vrijdag van 8 tot 16
uur en zaterdag van 8 tot 12 uur.
Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Rouveen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Dalfsen
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld
Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum
van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

het gemeentelijke deel van de
riolering. U kunt dan contact
opnemen met de gemeente
via het telefoonnummer 14
0529. Dit kan ook ’s avonds
of in het weekend, u wordt
dan doorverwezen naar het
piketnummer. De gemeente lost
de rioolverstopping op. De kosten
hiervan komen voor rekening van
de gemeente. Zit het probleem in
het gemeentelijk riool, maar ligt de
oorzaak door uw onjuist gebruik
van het riool dan worden de
kosten bij u in rekening gebracht.
U kunt ook zelf een bedrijf
inschakelen om het
erfscheidingsputje op te
graven, of de verstopping in het
gemeentelijke deel op te lossen.
Houd u er wel rekening mee
dat in dit geval de gemeente
deze kosten niet vergoedt.
Waar zit het erfscheidingsputje?
Het erfscheidingsputje bevindt
zich in de meeste gevallen
zo’n 50 centimeter binnen de
erfscheidingsgrens en circa 50
tot 100 centimeter onder de
grond. Van een deel van de
woningen is de locatie van het

erfscheidingsputje bekend bij de
gemeente. Is de locatie van het
putje niet bekend maar hebt u
het gevonden? Geef de locatie
dan door aan de gemeente.
De rode lamp op de kast brandt?
Bij drukriolering (meestal in het
buitengebied) wordt huishoudelijk
water met behulp van (kleine)
pompen afgevoerd. Bij storing
aan de pompinstallatie gaat
in de meeste gevallen een
rode lamp op de kast branden.
Brandt de rode lamp? Neem dan
contact op met de gemeente via
het telefoonnummer 14 0529.
De gemeente lost de storing
zo spoedig mogelijk op.
Hoe kan je een rioolverstopping
voorkomen?
Het is natuurlijk beter om
verstopping van het riool te
voorkomen. Zorg dat er geen
vaste stoffen zoals textiel,
kattengrit, luiers, cement,
wegwerpdoekjes, maandverband
of condooms in de rioolafvoer
terechtkomen. Ook vetten
(bijvoorbeeld jus of vloeibaar
frituurvet) en olie kunnen
verstopping veroorzaken.

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.

