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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. 2 november 2019
- Korte Kampen 2, het vervangen
van een bestaande schuur.
Ontvangen, d.d. 4 november 2019
- tegenover Poppenallee 36 (N757),
het kappen van 1 lindeboom.
- Heinoseweg 5, het vernieuwen
van een rieten kap.
- Poppenallee nabij hmp 5340, 5.358 en
5.554, het kappen van 3 eikenbomen.
- Ganzepanweg 3, het verbouwen van
de woning tot 3-generatiewoning.
Ontvangen, d.d. 5 november 2019
- Koesteeg, het bouwen van
8 geschakelde woningen.
Ontvangen, d.d. 7 november 2019
- Schaapskooiweg 10,
vergroten van de stal.
- Middeleeuwen 6, wijziging op
verleende omgevingsvergunning.
- Merovingen ongenummerd, plaatsen
van een 2 onder één kap woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 22 oktober 2019
- Nijverheidstraat 39, het plaatsen
van een liftschacht.
Ontvangen, d.d. 1 november 2019
- Kloosterstraat 3 t/m 9 en
Nijverheidstraat 73, het plaatsen
van een erfafscheiding.
Ontvangen, d.d. 5 november 2019
- Woeste Grond 23, het bouwen
van een woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 november 2019
- Den Hulst 56, het tijdelijk plaatsen
van een model woning.
Ontvangen, d.d. 5 november 2019
- Burg. van der Grondenstraat 61,
het bouwen van een tuinhuis.
- Westeinde 142, het wijzigen van
het gebruik naar tijdelijke bewoning.
Ontvangen, d.d. 7 november 2019
- De Marke van Leusen 7, plaatsen
van een kozijn in de voorgevel.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, 31 oktober 2019
- Petersweg 2, melding
brandveilig gebruik.
Van onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 21 juni 2019
- Kampendwarsweg 7, het bouwen
van een schuurwoning en bijgebouw.
Onderstaande aanvraag omgevingsvergunning is op verzoek ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 mei 2019
- nabij Marshoekersteeg/Hooiweg,
het realiseren van een zonnepark
(ingetrokken op 6 november 2019).

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 4 november 2019
- Bosrandweg 41, het plaatsen
van een overkapping tussen
twee bestaande stallen.
Verzonden d.d. 5 november 2019
- Hoevendwarsweg 4B, het bouwen
van een woning met bijgebouw.
- Oude Middenweg 12 en 14,
het bouwen van een tweeonder-een-kapwoning.
- Trechterbeker 50 en 52, het bouwen
van twee geschakelde woningen.
Verzonden d.d. 6 november 2019
- Kap bomen i.v.m.
Vechtdalverbinding, N340:
• t.h.v. Veldweg, Welsummerweg en
De Stokte, het kappen van 31 bomen;
• De Brandt en De Bese,
het kappen van 26 bomen;
• t.h.v Dennenkamp en Parallelstraat,
het kappen van 36 bomen;
• t.h.v Koesteeg, het kappen
van 15 bomen;
• t.h.v Cubbinghesteeg,
Engellandweg en Hoevenweg,
het kappen van 40 bomen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 4 november 2019
- Meeleweg 26, het veranderen van
een bedrijfswoning ten behoeve
van tijdelijk verhuur aan derden
(voor de duur van maximaal 2 jaar).
Verzonden d.d. 5 november 2019
- Dommelerdijk 103, het verbouwen
van de woning.
Verzonden d.d. 7 november 2019
- Meeleweg 112, kap 1 beuk.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 4 november 2019
- Kroonplein 6, het vervangen
van de handelsreclame.
- Handelsweg 6, het tijdelijk
plaatsen van twee kantoorunits
(tot uiterlijk 5 juni 2020).
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvraag voor omgevingsvergunning
waarbij 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.
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 melding van een
evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2019
• Wandelvereniging GreenShoes,
het organiseren van een
midwinterhoornwandeltocht op 29
en 30 december 2019 start en ﬁnish
is bij Zaal Kappers in Hoonhorst.
Onderstaande onthefﬁng van
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 7 november 2019
• Wandelvereniging
GreenShoes, ten behoeve van
de Midwinterhoorn wandeltocht

op 29 en 30 december 2019.
Onderstaande vergunning voor
een evenement is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 5 november 2019
• Gezamenlijke kerken
Nieuwleusen, kerstavond 2019
(kunstroute met live muziek),
op 24 december in het Palthebos.
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 BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 18 november 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Voorkeursrecht Molendijk en Franse Pad, Dalfsen
2. Voorplein gemeentehuis
OPINIËREND
3. Bestuurlijke vernieuwing – fase 1
4. Tiny houses in Dalfsen
INFORMEREND
5. Onderzoek toekomstmogelijkheden platteland
6. Evaluatie GBLT
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 en 2 worden 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
25 november 2019.
Agendapunten 3 en 4 worden ieder in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. De resultaten van de behandeling worden
meegenomen. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus deze voorstellen gaan
niet door naar de raadsvergadering van november 2019.
Agendapunten 5 en 6 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.
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.

Maak het ze niet te makkelijk! Maak je
smartphone, tablet en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl en leer
hoe je met een aantal instellingen
heel eenvoudig je apparaten
onaantrekkelijk maakt voor diefstal.
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Je bent uitgenodigd, praat
mee over de toekomst!

COLUMN

Voetbal

Graag nodigen we je uit om mee te praten over de Dalfser toekomst
tijdens een van de thema-avonden. Wat vind jij belangrijk voor Dalfsen?
SamenLeven
12 november in Dalfsen
Onder begeleiding van Annemarth
Idenburg (directeur trendbureau
Overijssel) gaan we met elkaar in
gesprek over wat belangrijk is én
wordt voor de toekomst van Dalfsen.
Op welke wijze leven en ontspannen
wij dan? Met welk aanbod aan
faciliteiten voor onze gezondheid
en vrije tijd? Hoe gaan we om met
thema’s als vitaliteit, of vrije tijd en
recreatie? Hoe zorgen we ervoor dat
iedereen mee kan doen die mee wil
doen? Kortom: hoe zorgen we dat
we prettig met elkaar samenleven?
Wanneer: Dinsdag 12 november
vanaf 19:30 uur
Wat:
Het Rondje van Dalfsen:
SamenLeven
Waar:
De Overkant, Kerkplein
22 Dalfsen

WET MILIEUBEHEER

SamenWerken
13 november in Nieuwleusen
De tweede bijeenkomst wordt
begeleid door Maarten Kruisselbrink
(bestuurder bureau Ruimtemensen).
Hoe werken wij straks samen? Welke
kansen zijn er voor ondernemers in
onze kernen? Welke mogelijkheden
zien wij voor ons buitengebied?
Benutten we onze kwaliteiten, kan
er meer op het gebied van scholing
en samenwerkingskracht? Kortom:
hoe zorgen we dat samenwerken
optimaal wordt benut?
Wanneer: Woensdag 13 november
vanaf 19:30 uur
Wat:
Het Rondje van Dalfsen:
SamenWerken
Waar:
De Spil, (aula
Agnieten College),
Koningin Julianalaan
10, Nieuwleusen

SamenWonen
19 november in Lemelerveld
De laatste bijeenkomst wordt begeleid
door Liesbeth Engelsman (Regieraad
Bouw Oost Nederland). Hoe ziet de
omgeving waarin wij straks wonen
eruit? Beleven wij die als een groene,
duurzame omgeving waarin wij ons
goed kunnen voortbewegen? En
wat is ﬁjn wonen voor jou en mij?
Een avond over SamenWonen
in onze Dalfser gemeente.
Wanneer: Dinsdag 19 november
vanaf 19:30 uur
Wat:
Het Rondje van Dalfsen:
SamenWonen
Waar:
Cafe Reimink (Engelse
Pub), Dorpsstraat
2, Lemelerveld

Takkendagen

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. 9 oktober 2019
- Ruitenborghweg 1A, het
realiseren van een zonnepark.

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.

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.

Wanneer brengen?
• Vrijdag 25 en zaterdag
26 oktober 2019
• Vrijdag 29 november en
zaterdag 30 november 2019
• Vrijdag 24 en zaterdag
25 januari 2020
• Vrijdag 28 en zaterdag
29 februari 2020

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.

Openingstijden: vrijdag van
13.00 tot 16.00 uur en zaterdag
van 8.00 tot 12.00 uur.

Afgelopen weekend was ik met een aantal vrienden in Gelschenkirchen
bij een wedstrijd van Schalke04. Eén van de vrienden was 50
geworden en had dat als cadeau gekregen. Samen met ruim
61 duizend (!) voetballiefhebbers in een stadion. Ik heb genoten van
de entourage en de sfeer. Iets verraste me echt. Dat begon al tijdens
de wandeling naar het stadion toe. De fans hadden verschillende
kleuren aan. De meesten blauw-wit, maar er waren er genoeg die
rood-witte kleding droegen. De kleur van de tegenstander die middag.
In het stadion zaten we in een deel waar fans van beide teams door
elkaar heen zaten en afwisselend hun team aanmoedigden. Zelfs na afloop - het werd 3-3 en dat was voor Schalke een teleurstellende uitslag
- liepen we samen buiten. De fans van de bezoekende club vierden
feest, de supporters van de thuisploeg lieten ze hun feestje vieren. Wat
mij betreft is dat zoals het hoort te zijn. Het voetbal is dan de winnaar.
Afgelopen week heeft de gemeenteraad gesproken over de begroting
voor 2020. Dit jaar lag er een voorstel om het hoofd te bieden aan het
ﬁnancieel zwaardere weer waar we in terecht gekomen zijn. Met een
stevig pakket aan bezuinigingen en een beperktere lastenverzwaring.
In twee avonden is door de zes fracties gedebatteerd. Fracties die
vanuit hun verschillende politieke uitgangspunten hun mening hebben
over het voorstel dat voorlag. Ze zijn het niet helemaal eens geworden.
Gelukkig kennen we in Dalfsen een
traditie waarin we het met elkaar oneens
kunnen zijn. Een traditie waar we ‘op de
bal spelen en niet op de persoon’, om in
voetbaltermen te blijven. Ook nu weer heb
ik dat kunnen zien en ervaren. Ik hoop dat
we die traditie nog lang blijven koesteren.
Want ik ben er van overtuigd, dat dit
uiteindelijk het beste is voor alle partijen.
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

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.

November de landelijke Koolmonoxide maand
Koolmonoxide, een echte sluipmoordenaar
Koolmonoxide, ook bekend als CO, staat niet voor niets bekend als
de sluipmoordenaar. Je ziet of ruikt het niet, maar wanneer je het
inademt kan dit ernstige gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in
Nederland gemiddeld 10 tot 15 personen door koolmonoxidevergiftiging.
Enkele honderden mensen belanden in het ziekenhuis.
Een koolmonoxidevergiftiging kan
echt iedereen overkomen. Het maakt
je ziek en leidt in het ernstigste geval
tot de dood. Het is van levensbelang
dat mensen zich bewust zijn van
het risico op een vergiftiging én
hoe je deze kunt voorkomen.
Koolmonoxidevergiftiging komt
het meeste voor als gevolg van:
• Een verkeerd geïnstalleerd,
kapot of slecht werkend
verbrandingstoestel: kachel, geiser,
cv of combiketel. Het risico van
een koolmonoxidevergiftiging
wordt nog veel groter als het
verbrandingstoestel in een
kleine, slecht geventileerde
ruimte staat. Bijvoorbeeld op
een boot, in een caravan of in
een kleine doucheruimte. En
als er geen directe afvoer van

het toestel naar buiten is.
• Niet goed geïnstalleerde
of beschadigde afvoer- en
schoorsteenkanalen als gevolg
van lekken in afvoerbuizen
en schoorsteenkanalen of
aansluitingen en gebrekkig
onderhoud van de afvoerkanalen.
• Verkeerde stookgewoonten,
bijvoorbeeld door kachels en
open haarden te gebruiken als
allesbranders. Bij gebruik van hout
of het gebruik van haard en kachel
als allesbrander gaat vervuiling van
de afvoerkanalen en schoorsteen
een stuk sneller en kunnen er
hogere temperaturen ontstaan. Dit
heeft weer een effect hebben op de
constructieve staat van de kanalen.
Bij een vervuilde schoorsteen
komen de verbrandingsgassen,
en daarmee ook koolmonoxide,

ook in huis terecht.
• In situaties waarbij gas, olie of hout
wordt verbrand in een afgesloten
ruimte. Bijvoorbeeld: binnenshuis
barbecueën, het gebruik van
heaters in een schuurtje of
een afgesloten partytent.
Voorkom CO-vergiftiging:
ventileer, controleer en alarmeer
Een goede ventilatie is van groot
belang voor de gezondheid van jou
en je huisgenoten. Dat betekent

niet dat je alle ramen wagenwijd
moet openzetten, maar laat 24
uur per dag en 7 dagen per week
een rooster open of een raam op
een kiertje. Laat daarnaast het
verwarmingstoestel zoals een cvketel of kachel minimaal één keer per
jaar door een gecertiﬁceerd vakman
controleren. En zorg natuurlijk
voor je eigen veiligheid: koop en
plaats een koolmonoxidemelder,
in ieder geval in de ruimte van het
verwarmingstoestel of de open haard.

