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CONTACTINFORMATIE

APV EN DRANK- EN HORECAWET

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. 22 november 2019
- Merovingen 18, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 26 november 2019
- Koelmansstraat 89, het uitbreiden
van het hoofdgebouw.
Ontvangen, d.d. 27 november 2019
- Korte Kampen 13,
het kappen van 3 bomen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 november 2019
- Oosterveen 95, verlenging
termijn van de woonunit.
Ontvangen, d.d. 28 november 2019
- Gentiaan 48, het plaatsen
van een dakkapel.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 22 november 2019
- Kloosterstraat 1 t/m 9 en
Nijverheidstraat 73, plaatsen
erfafscheiding (wijziging op
verleende vergunning).
- Weerdhuisweg 1,
het uitbouwen van het pand.
Van de onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
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. 22 november 2019
- Rondweg 9, het aanpassen van de
lozingseisen voor afvalwater (Milieu).
Verzonden d.d. 25 november 2019
- t.o. Poppenallee 36 (N757), kap 1 linde.
Verzonden d.d. 27 november 2019

- Thomas à Kempislaan 32,
het bouwen van een veranda;
- Poppenallee nabij hmp 5340,
5.358 en 5.554, kap 3 eiken;
- Heinoseweg 5, het vernieuwen van
een rieten kap en het wijzigen van
dakramen van het rijksmonument.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 26 november 2019
- Dagpauwoog 70, het bouwen
van een vrijstaande woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 26 november 2019:
- Kloosterstraat 1 t/m 9 en
Nijverheidstraat 73, plaatsen
erfafscheiding (wijziging op
verleende vergunning).
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag
voor omgevingsvergunning waarbij
de beslistermijnen 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.
Momenteel is er een storing bij
officiële bekendmakingen, waardoor
bovenstaande aanvragen en
besluiten niet online via officiële
bekendmakingen worden gepubliceerd.

Onderstaande aanvragen voor
een evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 november 2019
• NIKKI’S, het organiseren van
Blauwe Bogen Dalfsen bij
Kerkplein 23 op 24 en 31 juli 2020
en 7 en 14 augustus 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 22 november 2019
• Buurtvereniging
De Sprokkelaars, het organiseren
van carnavalsoptochten op
22 en 25 februari 2020.

Onderstaande aanvraag om
ontheffing van geluidhinder
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 27 november 2019
• De Grift 25, ontheffing geluidhinder
i.v.m. afwerken van betonvloeren
(tijdstip is indicatie, dit is
afhankelijk van droogtijd) op:
29 november 2019 van 17:00 uur
tot 30 november 2019 om 7:00 uur;
5 december 2019 van 17:00 uur tot
6 december 2019 om 7:00 uur;
12 december 2019 van 17:00 uur
tot 13 december 2019 om 7:00 uur.

Onderstaande meldingen van
een evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 november 2019
• Stichting Molen van Fakkert,
het organiseren van een kerstmarkt
rondom de molen in Hoonhorst
op 15 december 2019.
Ontvangen, d.d. 25 november 2019
• Voetbalvereniging Hoonhorst,
het organiseren van Jumbo
Kamphuis Crossloop omgeving
Kerkstraat 24 op 31 december 2019.
Ontvangen, d.d. 26 november 2019
• Anyfitness Hoonhorst,
het organiseren van een
lampionnenoptocht start
Kerkstraat 7 op 24 december 2019.
Ontvangen, d.d. 27 november 2019
• Club dmk, het organiseren
van carbid schieten op
het evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1
op 31 december 2019.
• Gereformeerde Kerk Dalfsen
Kerkbeheer, het organiseren van
een lichtjestocht-kerstsamenzang
op 24 december 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 november 2019
• Project Medgidia, het organiseren
van een nieuwjaarsduik
op de hoek Bosmansweg/
Vechtland op 1 januari 2020.
Ontvangen, d.d. 20 november 2019
• OBV Nieuwleusen en Omstreken
U.A., het organiseren van een
herdenkingsbijeenkomst op de
begraafplaats, Ds.Smitslaan 14
op 8 februari 2020.

Onderstaande verklaring van
geen bezwaar is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 november 2019
• Craft Ster van Zwolle,
verklaring van geen bezwaar
tegen de uitgezette route en
de doorkomsten binnen de
gemeente op 29 februari 2020.

Onderstaande ontheffing van
de sluitingstijd is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 november 2019
• Nikki’s, ontheffing van de
sluitingstijd op: 24, 25 en 26
december 2019 tot 2:00 uur;
31 december 2019 tot 3:00 uur.

Onderstaande
standplaatsvergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 22 november 2019
• VOF Geelen Attractie, verkoop
oliebollen op diverse data in
2020 op de parkeerplaats van
de Albert Heijn aan de Burg.
Backxlaan 307 in Nieuwleusen.
Onderstaande ontheffing
art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 27 november 2019
• St. Dorpsblad Hoonhorst,
ten behoeve kerstmarkt Hoonhorst
op 15 december 2019.
Onderstaande aanvraag
om ontheffing van
geluidhinder is verleend:
Verzonden, d.d. 28 november 2019
• De Grift 25,
29 november 2019 van 17:00 uur
tot 30 november 2019 om 7:00 uur;
5 december 2019 van 17:00 uur
tot 6 december 2019 om 7:00 uur;
12 december 2019 van 17:00 uur
tot 13 december 2019 om 7:00 uur.
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.
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Ontwerpbestemmingsplan 10e herziening Chw bestemmingsplan Kernen gemeente Dalfsen, Bbackxln2

Ontwerpbestemmingsplan 8e herziening Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016, Nieuwstraat 17B

Doel plan
Door deze bestemmingsplanherziening
wordt het mogelijk gemaakt dat er 19
appartementen met behoud van de
horecafunctie worden gerealiseerd
aan de Burg. Backxlaan 2, 4 en
Oosteinde 1 in Nieuwleusen.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 4
december 2019 tot en met 14 januari
2020 voor iedereen ter inzage bij de
receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.
Het ontwerpbestemmingsplan kunt u

ook inzien via de website www.dalfsen.
nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer NL.IMRO.
0148.NKernen2016hz10-on01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 4 december 2019 tot
en met 14 januari 2020 via een brief
of mondeling een zienswijze geven
over het ontwerpbestemmingsplan.
Een brief kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Dalfsen, Postbus 35,

7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Eekhof, tel.
14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen
van het ontwerpbestemmingsplan
uw reactie gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Dalfsen, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

RUIMTELIJKE ORDENING
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het omvormen van landbouwgrond naar natuur op de
percelen kadastraal bekend gemeente Dalfsen, sectie E, nummers 118 (ged), 119, 4088 (ged) en 4091.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dalfsen maken bekend dat
in afwijking van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning is verleend
met toepassing van artikel 2.12
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het omvormen van
landbouwgrond naar natuur op de
percelen kadastraal bekend gemeente
Dalfsen, sectie E, nummers 118
(ged), 119, 4088 (ged) en 4091.
U kunt de verleende
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 4 december
2019 tot en met 14 januari 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening. Ook kunt u
de verleende omgevingsvergunning
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer NL.IMRO.0148.
OmBHessumOostermt-vs01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen beroep
instellen bij de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kunt u digitaal beroep instellen
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).
Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw
beroepschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, vanwege een spoedeisend
belang of omdat het besluit onherstelbare
gevolgen heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Overijssel, locatie
Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een beroepschrift
en een verzoek om voorlopige
voorziening moet u griffierecht betalen.
Aanwijzing percelen gelegen
aan het Franse Pad en de
Molendijk te Dalfsen

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
De Omgevingsdienst IJsselland
heeft, namens het college van
burgemeester en wethouders

(op basis van de artikelen 2 en 4 van
de Wet voorkeursrecht gemeenten)
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen maken op
grond van artikel 7 lid 1 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
bekend dat de gemeenteraad ingevolge
het bepaalde in de artikel 2 en 4 van
de Wvg op 25 november 2019 besloten
heeft om 5 percelen, gelegen aan het
Franse Pad en de Molendijk te Dalfsen
aan te wijzen als gronden waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26
van de Wvg van toepassing zijn. De
betreffende percelen/perceelgedeelten
waren al eerder voorlopig door
het college van burgemeester
en wethouders aangewezen op
grond van artikel 6 Wvg.

Gevolgen
Het besluit van de gemeenteraad
treedt in werking één dag na publicatie
in de Staatscourant; te weten op
27 november 2019. Het besluit
heeft onder andere tot gevolg dat
de aanbiedingsplicht als bedoeld in
artikel 10 van de Wvg van toepassing
is verklaard. De aanbiedings¬plicht
houdt in dat de eigenaar van de
aangewezen grond, wanneer hij
zijn eigendom wil verkopen, dit
eerst aan de gemeente Dalfsen te
koop moeten aanbieden, alvorens
verkoop aan een ander mogelijk is.
De eigenaar ontvangt één dezer
dagen afzonderlijk bij aangetekende
brief bericht over de inhoud van het
besluit en de gevolgen hiervan.

Ligging, huidig gebruik en
toegedachte bestemming
De percelen zijn kadastraal bekend
gemeente Dalfsen, Sectie K, nummers
8399, 8397, 8091, 8586 en 10229
en zijn gelegen aan het Franse
Pad en de Molendijk te Dalfsen.
De bij de aanwijzing betrokken
percelen zijn opgenomen in het Chw.
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016. De aangewezen percelen
zijn in gebruik als wonen, erf/tuin.

Bezwaar, beroep, voorlopige
voorziening
Op grond van de Algemene wet
bestuursrecht kan een belanghebbende
een gemotiveerd bezwaarschrift
tegen het besluit indienen bij de
raad van de gemeente Dalfsen. Het
bezwaarschrift moet worden ingediend
binnen zes weken na publicatie in de
Staatscourant. Het bezwaarschrift moet
worden gericht aan de gemeenteraad
van de gemeente Dalfsen.

Ter inzage legging
Het besluit van de gemeenteraad en
bijbehorende stukken, bevattende de
kadastrale kaart en een lijst met daarop
de kadastrale aanduiding van de in
de aanwijzing opgenomen percelen,
de grootte, alsmede de naam van
de eigenaar, en overige relevante
gegevens, liggen met ingang van 27
november 2019 gedurende zes weken
voor een ieder kosteloos ter inzage
in het gemeentehuis te Dalfsen of
via de gemeentelijke website. U kunt
ook telefonisch een afspraak maken
via de heer D. Roemers 14 0529.

Belanghebbenden die er voor gekozen
hebben reeds bezwaar te maken
tegen het besluit van burgemeester en
wethouders tot voorlopige aanwijzing,
hoeven dat niet nog een keer te doen.
Het maken van bezwaar schorst
de werking van het besluit niet.

Tevens kunnen de stukken worden
geraadpleegd via de gemeentelijke
website: www.dalfsen.nl,
onder ‘Bekendmakingen, nieuws’ >
,Projecten/Wvg’.
Tegen betaling zijn kopieën of afdrukken
van de stukken verkrijgbaar.

van de gemeente Dalfsen, de
volgende melding Besluit lozen
buiten de inrichting ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 31 oktober 2019
- Hoevenweg 20, het aanleggen van
een gesloten bodemenergiesysteem.

Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend kan tevens een
verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, afdeling Bestuursrecht,
Postbus 9030, 8000 GB Zwolle.
De voorzieningenrechter zal de
verzoeker alleen ontvankelijk verklaren,
indien daarbij een spoedeisend
belang kan worden aangetoond.
Dalfsen, 25 november 2019.
Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Dalfsen

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.

Door deze bestemmingsplanherziening
wordt het mogelijk gemaakt om
maximaal 7 woningen (vrijstaand en/
of twee onder één kap) te bouwen
op de locatie aan de Nieuwstraat
17B in Lemelerveld. De beoogde
invulling is niet mogelijk binnen de
huidige planologische regeling,
zoals vastgelegd in het “Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016”. Daarom is het nodig
om een bestemmingsplanherziening
in procedure te brengen.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van
4 december 2019 tot en met
14 januari 2020 voor iedereen
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Het
ontwerpbestemmingsplan kunt u ook
inzien via de website www.dalfsen.
nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer NL.IMRO.
0148.DKernen2016hz8-on01.

De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 4 december
2019 tot en met 14 januari
2020 via een brief of mondeling
een zienswijze geven over het
ontwerpbestemmingsplan. Een brief
kunt u sturen naar de gemeenteraad
van Dalfsen, Postbus 35,
7722 AA Dalfsen. Voor een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Eekhof, tel.
14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen
van het ontwerpbestemmingsplan
uw reactie gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Dalfsen, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbeschikking voor het bouwen van twee agrarische
loodsen op het perceel Veldweg 3 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 de bouw van
twee agrarische loodsen op het
perceel Veldweg 3 in Dalfsen.
U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 4 december
2019 tot en met 14 januari 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen.

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 4 december 2019
tot en met 14 januari 2020 via een
brief of mondeling een zienswijze
geven over de ontwerpbeschikking.
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 S.
Kiewiet van de eenheid Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefoon (0529) 488 388.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Dalfsen, 3 december 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

TIJDELIJKE
HUURDERS
IN JOUW
BUURT?
Lege loodsen trekken
criminelen aan die
intimideren en geweld
gebruiken. Zie jij
illegale activiteiten?

