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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.

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 december 2019
- De Brandt 1 en 3,
het gebruiken van de bestaande
bedrijfswoningen als woningen.
Ontvangen, d.d. 13 december 2019
- Dedemsweg 3, het bouwen
van een berging.
- Merovingen 23, het bouwen
van een woonhuis.
- Langzwaard 10 en 12, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Merovingen 13, het bouwen
van een woonhuis.
Ontvangen, d.d. 18 december 2019
- Vossersteeg 1, het vervangen
van de schuur.
Ontvangen, d.d. 19 december 2019
- Oude vechtsteeg ong.,
berging vliegtuigwrak Dalfsen.
- Welsummerweg 32, het kappen
van een kastanjeboom.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 december 2019
- Knuvendijk 14, aanvraag
omgevingsvergunning
beperkte milieutoets voor
wijzigen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 18 december 2019
- Vilstersestraat 12,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 19 december 2019
- Constructieweg 6B,
het verbouwen van het bedrijf.
- Kanaaldijk-noord 8, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 december 2019
- Arendnevenweg 8, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 19 december 2019
- Dagpauwoog 72,
plaatsen van een woning.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 december 2019
- Haersolteweg 3,
melding brandveilig gebruik.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
- Korte Kampen 13, kap 3 bomen.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 december 2019:
- Merovingen 10 en 12, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Dedemsweg 7, het verbouwen en
uitbreiden van een ligboxenstal.
- Vossersteeg 3, het verbouwen
van de woning.
Verzonden, d.d. 18 december 2019
- Bosrandweg 41,
het uitbouwen van de woning.
Verzonden, d.d. 19 december 2019
- De Brandt 1 en 3,
het gebruiken van de bestaande
bedrijfswoningen als woningen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 19 december 2019
- Weerdhuisweg 1,
het uitbouwen van het pand.
- Knuvendijk 14, omgevingsvergunning
beperkte milieutoets voor het
veranderen van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 16 december 2019
- Meeleweg 92, het verbouwen
van een bijgebouw.
Verzonden, d.d. 17 december 2019
- Den Hulst 56, het tijdelijk plaatsen
van een modelwoning.
Verzonden, d.d. 18 december 2019
- Dagpauwoog 76, het bouwen
van een woning.
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 melding van een
evenement is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 december 2019
• Cycling Lemelerveld, het
organiseren van ‘De Boombouw
Wintermarathon’ op 9 februari 2020.
Onderstaande vergunning voor
een evenement is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 17 december 2019
• Carbid schieten Oosterveen,
het organiseren van carbid
schieten tegenover Oosterveen
45 op 31 december 2019.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

de volgende melding Besluit lozen
buiten de inrichting ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 november 2019
- Korte Kampen 13, het oprichten
van een werktuigenberging
met hooi- en stro-opslag.

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Verleende omgevingsvergunning
en beschikking hogere
grenswaarden voor Dedemsweg
18/20 in Dalfsen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dalfsen maken bekend dat
zij in afwijking van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning hebben
verleend met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, sub a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

gemeentehuis in Dalfsen ter inzage de
beschikking voor het vaststellen van
hogere grenswaarde als bedoeld in de
Wet geluidhinder voor de woningen
aan de Dedemsweg 18/20 in Dalfsen.

De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het toekennen van
een woonbestemming aan het
perceel Dedemsweg 18/20 in
Dalfsen, het splitsen van de woning
in twee zelfstandige woningen en het
toestaan van caravanstalling in een
vrijkomende agrarische schuur.

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).

U kunt de verleende
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van
24 december 2019 tot en met
5 februari 2020 inzien bij het loket van
de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis van Dalfsen.
Ook kunt u de verleende
omgevingsvergunning inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
OmBDedemsweg18en20-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Beschikking hogere grenswaarde
voor Dedemsweg 18/20 in Dalfsen
Tegelijk ligt tevens bij het loket van de
eenheid Publieksdienstverlening in het

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,

Verkeersmaatregelen
In verband met het carbidschieten
aan het Oosterveen geldt er
een dubbelzijdig parkeerverbod
tussen de Paltheweg en
de Bouwmansweg op 31
december 2019 tussen
10:00 uur en 17:00 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.

Omdat de geluidsbelasting
van deze woningen boven de
voorkeursgrenswaarde van het
wegverkeersgeluid ligt, is er
hogere grenswaarde nodig als
bedoeld in de Wet geluidhinder.

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.
Dalfsen, 24 december 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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‘Wie is de BOCK?’

COLUMN

Een echte BOCK heeft doppen op! Dat is dit jaar de boodschap van de BOCK-campagne, de
veiligheidscampagne rondom carbidschieten. BOCK staat voor Bewust Oplettende Carbid
Knaller. Dit is de persoon binnen de groep die aandacht heeft voor de veiligheid bij en rondom
de traditie van carbidschieten. Inwoners uit de gemeente Dalfsen die op oudejaarsdag
carbidschieten in de gemeente Dalfsen maken kans op echte BOCK gehoorbescherming. Deze
wordt op oudejaarsdag gebracht door burgemeester Van Lente of wethouder Uitslag.
Maak kans op echte BOCK
gehoorbescherming
Ga jij oudejaarsdag carbidschieten
in de gemeente Dalfsen en wil
jij kans maken op echte BOCK
gehoorbescherming? Stuur dan
een e-mail naar a.pasma@
dalfsen.nl. Geef hierin aan waar
(+/- ongeveer hoe laat) jij gaat
knallen en misschien worden
de BOCK-oordoppen dan wel
bij jou langsgebracht. Meer
informatie over de BOCK en de
vijf veiligheidstips zijn te vinden op
www.wieisdebock.nl. Samen zorgen
we voor een veilige oudejaarsdag!
Regels voor carbidschieten
Nog even de regels voor

•

•
•
•
•
•

carbidschieten buiten de
bebouwde kom kort op een rijtje:
Er mag carbid geschoten
worden op 31 december
2019 van 10:00 uur tot
1 januari 2020 02:00;
De vaten moeten zijn
afgesloten met zacht materiaal
(dus geen deksel);
Gebruik vaten met een inhoud
van maximaal 100 liter;
Het vrije schootsveld is minimaal
75 meter en hierin liggen geen
openbare wegen of paden;
Er wordt geschoten in een
richting die is afgewend
van de woonbebouwing;
De betreffende locatie is gelegen
op een afstand van tenminste:

• 75 meter van woonbebouwing; en
• 300 meter van inrichtingen
voor intramurale zorg; en
• 300 meter van inrichtingen waar
dieren worden gehouden; en
• 500 meter van een
vogelbeschermingsgebied.
• Het schietterrein wordt
afgezet met linten of ander
vergelijkbaar materiaal.
Voor het schieten binnen de
bebouwde kom moet een
vergunning worden aangevraagd.
Regels voor vuurwerk afsteken
Het is toegestaan om vuurwerk af
te steken van 31 december van
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Tarieven gebruik sportvelden en overige terreinen 2020
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt
bekend dat de tarieven voor
het gebruik van de sportvelden
en overige terreinen voor het
jaar 2020 zijn vastgesteld. Voor

het jaar 2020 is de jaarlijkse
tariefsverhoging bepaald op
1%. De vaste gebruikers zijn
hierover geïnformeerd. Voor een
ieder liggen de nieuwe tarieven
ter inzage bij de receptie in het

gemeentehuis. De nieuwe tarieven
zijn tevens te raadplegen op de
website www.dalfsen.nl/velden.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de
gemeente Dalfsen: 14 0529.

Omzien en vooruitblikken
Nu het eind van het jaar nadert, breekt ook de tijd aan van gezellig
samenzijn. Velen van ons zullen de komende feestdagen afspreken
met familie of vrienden. Een goede gelegenheid om wat meer tijd
met elkaar door te brengen. Om mooie gesprekken te voeren en
weer eens ouderwets Monopoly te spelen. (Risk mag ook.)
Het is ook de tijd van de eindejaarsbijeenkomsten. Zo ook bij de
gemeente Dalfsen. In De Wiekelaar vond het jaarlijkse cabaret plaats,
afgewisseld met muziek. Voor, door en over onze medewerkers. En
het college. Terugblikken op de samenwerking en op de inspanningen
die door iedereen geleverd zijn om de gemeente verder vooruit
te helpen. Trots deel uit te mogen maken van dit collectief!
Het eind van het jaar is ook de tijd voor het uitspreken van
waardering. Voor alles wat er samen in 2019 geprobeerd en
gerealiseerd is. Dank aan u allen voor uw inbreng en inzet op
allerlei terreinen! Of het nu een melding is over iets wat even niet
goed voor elkaar is in de openbare ruimte, inbreng bij de nieuwe
fietsstrategie of uw inzet als vrijwilliger voor bijvoorbeeld de
Duurzame Dorpen of een sportvereniging: zonder u gaat het niet.
Prachtig was ook het initiatief van mevrouw Berghuis die als
regelmatige inspreekster bij de gemeenteraadsvergadering van
16 december was. Zoals gebruikelijk had ze op een aantal punten
inhoudelijke inbreng om ons bij de les te houden. Maar ze bedankte ons
ook voor onze inzet voor de gemeente. Ik vond het hartverwarmend.
Het eind van het jaar leent zich voor terugblikken. En dat deed ik
zelf ook. Uiteraard ten aanzien van mijn eigen leven. Maar zeker ook
voor wat betreft de inwoners van de gemeente Dalfsen. En dan in het
bijzonder de inwoners die dit jaar
een dierbare moeten missen aan
het Kerstdiner en die zonder hun
geliefde het oude jaar uitluiden.
Laten we deze tijd van het jaar
extra goed naar elkaar omzien.
Ik wens u fijne feestdagen toe!
Een goed en veilig Oud & Nieuw
gewenst en ik hoop u te zien
tijdens de nieuwjaarsreceptie
van de gemeente Dalfsen: op
donderdag 2 januari 2020, vanaf
19 uur, op het gemeentehuis.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Inzameldagen 2020 zijn bekend
Ook in 2020 komt ROVA weer bij u langs om uw containers
voor afval en grondstoffen te legen. De inzameldagen voor
2020 zijn bekend. U vindt de inzameldagen voor uw adres in de
vernieuwde ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelkalender.
Standaard worden geen papieren
inzamelkalenders verzonden. Als u
toch een papieren inzamelkalender
wilt ontvangen kunt u dit aanvragen
bij het ROVA-Klantcontactcentrum
(038) 427 37 77.
Het ROVA klantcontactcentrum
is op werkdagen van 8:00 tot
20:00 uur bereikbaar en op
zaterdag van 10:00 tot 15:00 uur.
Nieuwe ROVA-app
Inwoners met een smartphone
kunnen de ROVA-app downloaden.
Deze app staat gratis beschikbaar

in de App store en in de Google play
store. Met de ROVA-app hebben
inwoners altijd alle informatie
over de inzameling van afval en
grondstoffen bij de hand. Daarnaast
kunt u in de app een herinnering
instellen, zodat u bijvoorbeeld de
avond voor de inzameldag een
berichtje op uw telefoon krijgt.
Let op, de ROVA-app is onlangs
compleet vernieuwd, dus ook als
u de ROVA-app al op uw telefoon
heeft staan, is het verstandig om te
controleren of dit laatste versie is.

Alle bomen verzamelen!
Evenals voorgaande jaren biedt de gemeente ook nu
weer de mogelijkheid om kerstbomen in te leveren op de
verschillende locaties. Als de kinderen de kerstbomen
inleveren worden ze beloond met € 0,20 per boom.
Het inleveren kan zaterdag 4
januari 2020 van 09.00 tot 12.00
uur en woensdagmiddag 8 januari
2020 van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Het inleveren kan bij de

gemeentewerven in:
• Dalfsen, Pr. Hendrikstraat 2;
• Nieuwleusen, Parkeerplaats
voor U.S.V.;
• Lemelerveld, Nijverheidsstraat 8.
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Dalfser atelier Sam Sam
Eerste Kerstdag op tv
Alweer twee jaar biedt atelier Sam Sam een plek waar
statushouders uit de gemeente Dalfsen elkaar kunnen
ontmoeten en samen kunnen werken aan hun creaties.
Het atelier verdiende een 34ste plaats in de Duurzame
top 100 van Trouw. Met deze prestatie krijgen ze de kans
om te schitteren tijdens de uitzending van het Trouw
Kerstconcert op Eerste Kerstdag.
Schakel uw televisie op eerste
kerstdag om 13.20 uur in op
NPO 1 (na de toespraak van de
Koning) en krijg een bijzonder
kijkje achter de schermen
bij het Dalfser atelier.
Wethouder Jan Uitslag: “Atelier
Sam Sam is een prachtig

initiatief waarin statushouders
kunnen meedoen en kunnen
integreren in onze gemeente.
Het initiatief is een mooie
aanvulling en versterking van
de gemeentelijke aanpak om
statushouders mee te laten doen
in de lokale samenleving.”

Veertien statushouders uit zeven verschillende landen werken
twee middagen per week in naaiatelier SamSam in Dalfsen. Het
doel is elkaar ontmoeten, de taal onder de knie krijgen, en zinvolle
werkervaring opdoen. Met ondersteuning van 16 vrijwilligers
maken ze in het speellokaal van de school Buitenspiegel in
Ankum nieuwe producten van gedoneerde stoffen, zoals
portemonnees of kussens. De producten zijn te koop in de
Wereldwinkel in Dalfsen of bij de Schatkamer in Ommen.

Gewijzigde openingstijden
kerstperiode
Op onderstaande data
en tijdstippen hebben wij
gewijzigde openingstijden.
Het gemeentehuis is gesloten
van 25 tot en met 27 december.
Rond de jaarwisseling is het
gemeentehuis gesloten op:
• 31 december 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

Telefoon
in verkeer
is levensgevaarlijk

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!

