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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. 14 november 2019
- Brinkweg 36B, het organiseren
van Living Village Festival.
Ontvangen d.d. 18 november 2019
- Pastoriestraat 10, het plaatsen
van een overkapping/veranda.
- Vossersteeg 68, het kappen
van een dode rode beuk.
Ontvangen, d.d. 19 november 2019
- Landmanmarke 1, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 20 november 2019
- Hessenweg 72, het bouwen
van een overkapping.
- buitengebied aan de noordkant van
de Vecht, het kappen van bomen
naar aanleiding van VTA-controle.
Ontvangen, d.d. 21 november 2019
- Thomas á Kempislaan 7,
het verplaatsen van de inrit en
het aanpassen van de aanbouw.
- Vossersteeg 3, het verbouwen
van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 19 november 2019
- Dagpauwoog 76, het bouwen
van een woning.
Ontvangen, d.d. 20 november 2019
- Dagpauwoog 2,
het verlengen van het dak.
Van de onderstaande aanvragen
voor omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 september 2019
- Bosrandweg 41,
het uitbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 27 september 2019
- Voetsteeg 10, het bouwen
van een kapschuur.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 15 november 2019:
- Trechterbeker 44, het wijzigen van
de verleende omgevingsvergunning
(Z/19/601133 d.d. 28 juni 2019)
voor het aanbrengen van een

luifel boven de voordeur.
Verzonden d.d. 18 november 2019:
- Oosterkampen 10, het herbouwen
van een woning n.a.v. brandschade.
- Ankummer Es 3A, het tijdelijk
bewonen van de bestaande woning.
Verzonden d.d. 20 november 2019:
- De Singel 25, een uitbreiding
bij de bedrijfswoning.
- Ankummer Es 19B, het bouwen
van een woning met bijgebouw.
Verzonden d.d. 22 november 2019:
- Landmanmarke 1, het plaatsen
van een dakkapel.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 18 november 2019:
- De Marke van Leusen 7,
het wijzigen van de voorgevel.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 18 november 2019:
- Kloosterstraat 3 t/m 9 en
Nijverheidstraat 73, het plaatsen
van een erfafscheiding.
Verzonden d.d. 19 november 2019:
- Vilstersedijk 17A, het aanpassen van
de gevel van de bestaande bergruimte.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvragen voor omgevingsvergunningen
waarbij de beslistermijnen zijn 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.
Momenteel is er een storing bij
officiële bekendmakingen waardoor
bovenstaande aanvragen en
besluiten niet online via officiële
bekendmakingen worden gepubliceerd.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag voor
een evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 november 2019
• Ondernemend Dalfsen, het
organiseren van Moonlightshopping
rondom het Kerkplein op
13 december 2019.
Onderstaande melding
brandveilig gebruik tijdelijk
bouwsel is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 november 2019
• Tielbeke Transport, melding
brandveilig gebruik bouwsel
ten behoeve van besloten
kerstbijeenkomst, Dorpsstraat
2 op 15 december 2019.
Onderstaande
standplaatsvergunning is verleend:

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 november 2019
• Roscom Promotie,
informatieverstrekking Delta Fiber
Nederland m.b.v. een deltabus,
op 27, 28, 29 en 30 november op
de Grote Markt in Nieuwleusen.
Onderstaande ontheffing van
artikel 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
• R.K. Parochie van H. Cyriacus,
ten behoeve van de kerstmarkt bij
de RK kerk op 13 december 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.

INZAMELING OUD PAPIER december 2019
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers: donderdag 5,
vrijdag 6 en zaterdag 7 december
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
27 december vanaf 16:00 uur
en zaterdag 28 december 2019
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt): vrijdag 29 november
(19:00 - 20:00 uur) en zaterdag
30 november 2019 (10:00 - 12:00
uur) zo ook 13 en 14 december
en 27 en 28 december 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 (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 - 17:00
uur), zaterdag (9:00 - 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
28 december 2019 (onder
voorbehoud) van 9:00 tot 13:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein in 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 14
december 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
- Cazemierschool: zaterdag
14 december 2019 (09:00 - 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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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 ontvangen:
Besluit aanmeldingsnotitie
m.e.r.-beoordeling Haarweg
37&39 in Lemelerveld
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen maken als bevoegd
gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde
lid van de Wet milieubeheer
het volgende bekend:
Op 10 oktober 2019 (gewijzigd op
29 oktober 2019 en 7 november
2019) is een aanmeldingsnotitie
m.e.r.-beoordeling ingediend voor
een vleesvarkenshouderij aan de
Haarweg 37 & 39 in Lemelerveld.
In de gewenste bedrijfsopzet wordt
een nieuwe vleesvarkensstal
gerealiseerd voor het houden van
2.240 vleesvarkens (BWL 2006.14.
V7). De verouderde stallen annex
gebouwen worden gesloopt. In de
bestaande vleesvarkensstal wordt
het biologisch luchtwassysteem,

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
BWL 2009.21.V4 geïnstalleerd.
Burgemeester en wethouders van
Dalfsen hebben op 18 november 2019
besloten dat voor deze activiteit geen
milieueffectrapportage hoeft te worden
opgesteld, voordat door hen een
definitieve beslissing wordt genomen
op een aanvraag om een vergunning
op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsvergunning
voor de voorgenomen activiteit.
Volgens burgemeester en
wethouders van Dalfsen leidt de
voorgenomen activiteit, gezien de
omstandigheden waaronder zij wordt
ondernomen, niet tot belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu.
Inzage
Het besluit en de relevante
stukken liggen tijdens de
openingstijden vanaf 27 november
2019 zes weken ter inzage bij
eenheid Publieksdienstverlening
van de Gemeente Dalfsen,
Raadhuisstraat 1 in Dalfsen.
Het besluit betreft een procedure
ter voorbereiding van het besluit
op de aanvraag voor een
omgevingsvergunning activiteit
milieu. Conform artikel 6:3 van de
Algemene wet bestuursrecht is
tegen deze beslissing geen bezwaar

of beroep mogelijk, tenzij deze
beslissing de belanghebbende, los
van het voor te bereiden besluit,
rechtstreeks in zijn belang treft. Een
reactie op dit besluit kan worden
ingediend als zienswijze bij de nog
te volgen vergunningprocedure.

De raadscommissie vergadert op maandag 2 december 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

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

INFORMEREND
4. Evaluatie en doorontwikkeling Thuis in Dalfsen
5. Voortgangsrapportage Omgevingswet december 2019

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:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 13 november 2019
- Vilstersedijk 17A, het breken van
puin gedurende 3 dagen in de
periode van 4 december 2019 tot 4
februari 2020 van 07.00 tot 19.00 uur.
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.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Verbeterplan Kroonplein Lemelerveld
2. Startnota RES West-Overijssel
3. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020

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 3 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 16 december 2019.
Agendapunten 4 en 5 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.
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Mogelijkheid tot reageren op voorgenomen beleid
en actieprogramma fietsroutes gemeente Dalfsen
Gemeente Dalfsen heeft een integrale fietsvisie met een uitvoeringsprogramma opgesteld om het fietsen in
de gemeente Dalfsen verder te stimuleren en nog aantrekkelijker te maken. Een van de acties die hieraan
bijdraagt is het verbeteren van de hoofdfietsroutes. In mei 2019 zijn in diverse kernen in de gemeente
Dalfsen praatcafés georganiseerd, waarbij inwoners en andere belangstellenden input konden geven
over de hoofdfietsroutes. Deze input is meegenomen in de prioritering van deze hoofdfietsroutes.
De integrale fietsvisie en het
uitvoeringsprogramma zijn nu
in concept gereed. Om na te
gaan of inwoners en andere
belanghebbenden zich hierin
kunnen vinden, nodigt het college
van B&W u uit deze plannen te
bekijken en van de mogelijkheid

gebruik te maken om hierop te
reageren. De reacties worden waar
mogelijk nog meegenomen in het
voorstel richting de gemeenteraad.
De behandeling door de commissie
vindt plaats op 3 februari 2020 en
komt 24 februari ter besluitvorming
in de gemeenteraad.

Reageren en meer informatie
Reageren kan tot 1 januari
door een e-mail te sturen naar
gemeente@dalfsen.nl.
Meer informatie en het inzien
van de conceptplannen kan via
www.dalfsen.nl/integralefietsvisie.

NL-Alert testbericht
Maandag 2 december rond 12:00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit. Als je het
controlebericht ontvangt, weet je zeker dat jouw mobiel juist is ingesteld voor NL-Alert. Ga nu naar
www.nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Expositie in het
gemeentehuis van Dalfsen
Quinten Bulte en Monique Guldemond exposeren vanaf 21
november tot en met 6 januari met natuurfoto’s en schilderijen
in de foyer van het gemeentehuis. De werken zijn te bewonderen
tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.
Quinten Bulte:
Veel foto’s zijn gemaakt in
en om Dalfsen, zoals op het
landgoed Rechteren en langs
de Vecht, maar de laatste
jaren fotografeert hij ook veel
in het buitenland, vooral in
Zuidoost-Azië. Nadat hij in
2014 genomineerd was voor de
WNF-award ‘juryprijs voor 12-18
jaar’, is het hem het jaar daarna
gelukt om de WNF Young Talent
Award in de wacht te slepen,
één van de meest prestigieuze
prijzen voor natuurfotografie in

Nederland. Zijn winnende foto is
ook op deze expositie te zien.
Zijn specialiteit is
macrofotografie. Kijk voor meer
info op www.insectenfotografie.nl.

Monique Guldemond
Twee jaar geleden, tijdens
een vakantie op Kreta, kreeg
ik na het nemen van een foto,
eigenlijk vanuit het niets, de
intense behoefte te gaan
schilderen. Ik ben dus een
echte amateurschilder die
intuïtief schildert en tekent,
niet gehinderd door kennis en
ervaring. Dat ik nu al wat van
mijn werken mag laten zien
aan een breder publiek is toch
echt een bijzonder cadeautje,
al had ik die ambitie nooit.

