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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. 18 oktober 2019
- Hekmansweg 9,
een wijzigingsaanvraag
voor het verbouwen van
een recreatiewoning.
- thv Ruitenborghweg 3A,
het kappen van 3 eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019
- Ankummer Es 19B, het bouwen
van een woning met bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 23 oktober 2019
- Ganzepanweg 1, het verbouwen
van een bijgebouw tot twee
woonappartementen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019
- Nieuwe Berkendijk 24A,
het verbouwen van de
woning en het realiseren
van inwoning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 oktober 2019
- Dagpauwoog 70, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 20 oktober 2019
- Meeleweg 115,
een wijzigingsaanvraag voor
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019
- Meeleweg 92, het verbouwen
van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019
- Atalanta 13, het bouwen van een
helft van een 2^1 kapwoning.
- Atalanta 15, het bouwen van een
helft van een 2^1 kapwoning.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 oktober 2019
- Rondweg 9, wijziging
koelinstallatie (milieuneutraal
veranderen).
Verzonden, d.d. 21 oktober 2019
- Twee percelen in Polhaar-Oost,
het plaatsen van drie
insectenhotels.
- Welsummerweg 21A,
het bouwen van een bedrijfspand.
- Hoevendwarsweg 1A,
kap 5 eiken, 1 kastanje en 1 els.
Verzonden, d.d. 22 oktober 2019
- Slagweg 11, het verbouwen
van een schuur.
- Dommelerdijk 35, het bouwen
van een schuur ter vervanging
van bestaande schuren.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 oktober 2019
- Westeinde 3, het plaatsen
van een ‘verhalenwagon’.
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.
Voor informatie, vragen of voor
het maken van een afspraak voor
het inzien van een aanvraag/
melding/omgevingsvergunning
kunt u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529. Ook
kunt u een afspraak maken via
https://afspraken.dalfsen.nl/

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van evenementen zijn
ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 oktober 2019
• Grote Kerk Dalfsen,
het organiseren van een
Top 2000-dienst bij Kerkplein 31
op 3 november 2019.
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019

• Zaal Kappers, de intocht
van Sint rondom Kerkstraat 7
op 24 november 2019.
Voor informatie, vragen of voor het
maken van een afspraak voor het
inzien van een aanvraag/melding/
vergunning kunt u contact opnemen
met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE RAADSVERGADERING
Op maandag 4 november 2019 en donderdag 7 november 2019
vindt er een openbare raadsvergadering plaats in de raadzaal van het
gemeentehuis te Dalfsen. Beide vergaderingen starten om 19.30 uur.
AGENDA
1. Programmabegroting 2020-2023
2. Belastingverordeningen 2020
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.
Spreekrecht burgers
U kunt op 4 november 2019 aan het begin van de vergadering spreken over
de agendapunten. 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. Kijk voor uitleg over het spreekrecht
op de website, of neem contact op met de grifﬁer.

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:

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 oktober 2019
- De Grift 36, het starten
van een 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.

INZAMELING OUD PAPIER november 2019
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers:
donderdag 31 oktober, vrijdag 1
en zaterdag 2 november 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
29 november vanaf 16:00 uur
en zaterdag 30 november 2019
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 1 november (19:00-20:00 uur)
en zaterdag 2 november 2019
(10:00 tot 12:00 uur) zo ook 15 en
16 november 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 tot 17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00 tot 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 30 november 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. Iedere zaterdag
is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is
geen huis-aan-huisinzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas: brengmogelijkheid
zaterdag 9 november 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 9 november 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.
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Gemeente Dalfsen zoekt
sportkampioenen 2018/2019

COLUMN

Begrotingsperikelen

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 er vanuit 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
prestatie 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.

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.

Vlak voor de zomervakantie hebben we met de gemeenteraad
gesproken over de Perspectiefnota. Deze nota geeft de richting
aan waar we de komende jaren rekening mee moeten houden in
de ﬁnanciën van de gemeente. En net zoals bijna elke gemeente
in Nederland heeft ook de gemeente Dalfsen te maken met
stijgende kosten en daarnaast met tegenvallende inkomsten.
Een groot deel van onze inkomsten zijn afkomstig uit het
Gemeentefonds. Deze inkomsten zijn afgeleid van de uitgaven die
de landelijke overheid doet en als de landelijke overheid minder
uitgeeft dan krijgen alle gemeenten in Nederland ook minder
inkomsten. Dit wordt de “trap op, trap af” systematiek genoemd. De
gedachte hierachter is dat de overheid meer zal investeren als de
economie is afgekoeld en minder als de economie goed draait.
Op zich logisch, alleen bij een gemeente als Dalfsen hebben we
de afgelopen jaren (zoals eigenlijk iedereen) te maken gekregen
met stijgende prijzen en daarnaast dus dalende inkomsten.
Bij het opstellen van de Perspectiefnota werd het dus al duidelijk
dat we te maken zouden gaan krijgen met tekorten en dat
is een situatie waarvan we met elkaar hebben afgesproken
dat we dat niet willen. Het huishoudboekje moet kloppen, er
mag dus niet meer geld uitgaan dan dat er binnen komt.
En daar is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en veel
over gesproken want bezuinigen is echt moeilijk. Aangeven
wat je wilt en daar geld voor reserveren is veel eenvoudiger
dan bezuinigen, want dat betekent dat je keuzes moet maken
en dus ook dingen niet meer gaat doen. En dat betekent ook
mensen teleurstellen, want het is geen leuke boodschap om te
zeggen dat we zaken niet meer gaan aanpakken of uitstellen.
We hebben een opzet gemaakt waarbij de begroting sluitend is.
We hebben bezuinigingen voorgesteld waar we als gemeente
niet verplicht zijn om de taken te doen of waar we dachten dat er
een mogelijkheid was, hoe moeilijk het soms ook is. We stellen
voor om een verhoging door te voeren in de gemeentelijke
belastingen en ook stellen we voor om de leges waar we ze niet
kostendekkend zijn te verhogen zodat dit wel het geval is.
In november gaan we dit voorstel bespreken met de gemeenteraad
en zij gaan bepalen of we het juiste voorstel hebben gedaan
of dat er aanpassingen moeten plaatsvinden. Spannende
tijden met lastige beslissingen, maar wel belangrijk om te
doen want structureel meer geld uitgeven dan er binnen komt
is niet toegestaan en zorgt ook voor meer problemen.
Het zijn niet de opdrachten waar
je aan denkt als je begint als
wethouder, maar als je er voor
staat wil je het graag invullen zodat
er zo weinig mogelijk overlast
ontstaat. Het belang van een mooie
goede gezonde gemeente, ook op
langere termijn, staat voorop.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

