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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. 29 november 2019
- Merovingen 17,
het bouwen van een woning.
- Gersteland 2, het bouwen van
een woning met bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 29 november 2019
- Korte Kampen 13, het bouwen
van een werktuigenberging.
Ontvangen, d.d. 4 december 2019
- Heinoseweg 30, het plaatsen
van tijdelijke voorzieningen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 29 november 2019
- Dagpauwoog 68,
het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 1 december 2019
- Westeinde 192, het kappen
van 2 eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 2 december 2019
- Jan Visschersweg 2,
het kappen van 10 elzen.
Ontvangen, d.d. 4 december 2019
- Oosterveen 73A, het verbouwen
van de bestaande woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 2 december 2019
- Ds. A.J.W. Vogelaarstraat 21,
het kappen van één rode beuk.
Ontvangen, d.d. 3 december 2019
- Haarweg 37 en 39,
het realiseren van een nieuwe
emissiearme vleesvarkensstal.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 3 december 2019:
- Merovingen 14 en 16, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
Verzonden d.d. 5 december 2019:
- Hessenweg 1, het bouwen van
een werktuigenberging.
- naast Campferbeekstraat 31 aan de
Langkamp, kap 1 Amerikaanse eik.
- diverse locaties kern Nieuwleusen
en ten zuiden van kern Dalfsen,
kap bomen naar aanleiding
van de VTA-controle.
- t.o. Prins Bernhardstraat 18,
kap 1 zuilhaagbeuk.
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. 26 november 2019
- Dedemsweg 7,
het wijzigen van het bedrijf.

- Poppenallee 39, kap 1 beuk.
- diverse locaties buitengebied
Dalfsen en Nieuwleusen
ten noorden van de Vecht,
kap bomen naar aanleiding
van de VTA-controle.
- Vossersteeg 68, kap 1 rode beuk.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 3 december 2019
- Burg.van der Grondenstraat 61,
het bouwen van een tuinhuis.
Verzonden d.d. 4 december 2019:
- Atalanta 13, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Atalanta 15, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Dagpauwoog 2,
het verlengen van het dak.
- Oosterveen 95, het verlengen
van de omgevingsvergunning
voor de tijdelijke woonunit.
Verzonden d.d. 5 december 2019
- Westeinde 37,
kap 6 Amerikaanse eiken.
- N377, ter hoogte van Rollecate 11,
kap Amerikaanse eik.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 3 december 2019:
- Blikman Kikkertweg 12B, het
bouwen van een 'boerderijwoning'.
Verzonden d.d. 5 december 2019:
- Industriestraat 5, het bouwen van
3^1 kapwoning (twee blokken).
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/
Ontvangen, d.d. 5 december 2019
- Vlierhoekweg 11,
het wijzigen van het bedrijf.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 18 november 2019
- Lemelerveldseweg 105, het beëindigen
van de bedrijfsmatige activiteiten.
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 aanvraag voor
een evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
• Carbid schieten Oosterveen,
het organiseren van carbid
schieten tegenover Oosterveen
45 op 31 december 2019.
Onderstaande meldingen van
een evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 november 2019
• Hersenstichting Nederland,
aanvraag ophangen spandoeken
ter ondersteuning van de
Hersenstichting Collecteweek
van 27 januari 2020 tot en
met 1 februari 2020.
Ontvangen, d.d. 4 december 2019
• Stichting tot Herstel Behoud van
de vm Synagoge, plaatsen borden
langs gemeentelijke wegen ten
behoeve van een kerstexpositie
in vm synagoge van 21 december
2019 tot en met 4 januari 2020.
Onderstaande onthefﬁng van
de sluitingstijd is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 2 december 2019
• V.o.f. zalencentrum Mansier
onthefﬁng van de sluitingstijd op:

24 en 26 december 2019 tot
3:00 uur; 31 december 2019
tot 5:00 uur.
Onderstaande vergunning voor
een evenement is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 december 2019
• Ondernemend Dalfsen,
Moonlight shopping centrum
Dalfsen, 13 december 2019.
Verkeersmaatregelen
In verband met “Moonlight shopping”
in Dalfsen zijn op 13 december
2019 tussen 12:00 en 23:00 uur
de volgende wegen afgesloten:
- Prinsenstraat;
- Kerkplein (voorzijde kerk en ter
hoogte van Kerkplein 22);
- Bloemendalstraat tot Emmastraat;
- Wilhelminastraat tot Smidswegje;
- Molenstraat, tussen Prinsenstraat
en Julianastraat.
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
De gemeenteraad vergadert op maandag 16 december 2019 om
19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Startnota RES West-Overijssel
2. Verbeterplan Kroonplein Lemelerveld
BESPREEKSTUKKEN
3. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2020
4. Verordeningen OZB en Leges 2020
5. Financiële verordening 2020 en herschikking salarisbudgetten
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 aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan en over agendapunten 4 en 5 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.

Nederland gaat
ongestoord
onderweg
Rij MONO, ﬁets MONO: laat in het
verkeer je smartphone in je tas
zitten of maak gebruik van één van
de MONO-apps, zoals Drive Safe.
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Denk mee over de nieuwe ﬁetsvisie
Stap jij graag op de ﬁets om te genieten van de natuur in de
gemeente Dalfsen? Of ﬁets je regelmatig naar je werk of school?
Dan hebben we jou nodig!
We nodigen je uit om met ons
mee te denken over de nieuwe
visie over ﬁetsen in de gemeente
Dalfsen. Het voorstel dat er nu
ligt, hebben we mede door de
inbreng van inwoners tijdens de
praatcafés geschreven. We zijn dan
ook benieuwd of je je kan vinden
in de gemaakte keuzes en in de
belangrijkste aanpassingen voor de
hoofdﬁetsroutes in onze gemeente.
Zo niet? Dan kunnen we samen
kijken hoe we jouw ideeën nog mee

kunnen nemen in het voorstel van
de ﬁetsvisie. Op 24 februari wordt
het voorstel in de gemeenteraad
ter besluitvorming behandeld.
Hoe kan ik reageren?
De conceptplannen vind je op
www.dalfsen.nl/integraleﬁetsvisie.
Tot 1 januari 2020 is het mogelijk
om op deze plannen te reageren.
Dit kan door een e-mail te sturen
naar gemeente@dalfsen.nl.
Wil je liever telefonisch of via

een afspraak in gesprek, bel
dan naar +14 0529.
Goede ideeën tijdens praatcafés
Misschien hebben we je gesproken
of heb je erover gelezen. Om te
weten wat inwoners belangrijk
vinden, hebben wij in mei 2019 in
verschillende kernen praatcafés
georganiseerd. De hoofdvraag
was toen: wat zijn je ervaringen en
wensen over de hoofdﬁetsroutes
in onze gemeente en wat kunnen
we verbeteren? Naar aanleiding
van jullie input hebben we
deze ‘integrale ﬁetsvisie’ en het
uitvoeringsprogramma gemaakt.

Gewijzigde openingstijden kerstperiode
Op onderstaande data
en tijdstippen hebben wij
gewijzigde openingstijden.
In verband met een personeelsbijeenkomst zijn het
gemeentehuis en het servicepunt
Nieuwleusen op 17 december
vanaf 12:30 uur gesloten.
In de kerstvakantie is het
gemeentehuis gesloten op:

- 25 december tot en met
27 december
- 31 januari vanaf 15:00 uur
- 1 januari
- 6 januari tot 10:00 uur
De servicepunten in Nieuwleusen
en Lemelerveld zijn gesloten
van 23 december tot en met
3 januari.Het servicepunt
Nieuwleusen is op 6 januari
gesloten tot 10:00 uur.

Meer informatie
Meer informatie over onze
openingstijden en dienstverlening
vindt u op www.dalfsen.nl. Uw
vragen aan de gemeente kunt
u ook telefonisch stellen via 14
0529. Daarnaast kunt u gebruik
maken van het contactformulier
op www.dalfsen.nl of stuur een
e-mail naar gemeente@dalfsen.nl.
Wij wensen u ﬁjne feestdagen!

Veilige decembermaand
December feestmaand; veel gezelligheid en activiteiten.
Maar ook een periode van veel ongelukken met omvallende
kaarsen, kerstbomen die vlam vatten, brandwonden
bij het gourmetten en feestkleding die vlam vat.
Jaarlijks krijgt de brandweer
duizenden meldingen van brand
in een woning en melden bijna
10.000 mensen zich met (ernstige)
brandwonden bij de spoedeisende
hulp. Sta daarom ook even
stil bij de risico’s op brand.

Enkele tips voor een gezellige
én veilige decembermaand:
• Zorg ervoor dat versieringen
niet in aanraking kunnen
komen met verlichting en
apparaten die warm worden.
• Gebruik een onbeschadigd
verlengsnoer en leg dat
zo neer dat niemand
erover kan struikelen.
• Plaats verlichting die warm wordt
of kaarsen nooit in de buurt van
licht ontvlambare materialen.
• Schakel de verlichting
altijd uit wanneer je
weggaat of gaat slapen.
Voor meer tips ga je naar de
website van de brandweer https://
www.brandweer.nl/brandveiligheid/
december-brandveilige-feestmaand

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.

