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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. 20 december 2019
- Merovingen 25 en 27,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
- De Stouwe 3,
het verbouwen van de woonboerderij
en nieuwbouw berging.
- Hessenweg 1,
het verleggen van het bouwperceel.
- Langzwaard 6 en 8,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
Ontvangen, d.d. 22 december 2019
- De Stouwe 19, het kappen
van 6 eiken en 1 witte esdoorn.
Besluit verlengen beslistermijn
DALFSEN
- Hessenweg 49, het bouwen van een
woning (ontvangstdatum 1-10-2019).
De uiterste beslisdatum op de
aanvraag is nu 5 februari 2020.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 december 2019
- Thomas à Kempislaan 7,
het aanpassen van de aanbouw.
- Merovingen 18, het bouwen
van een vrijstaande woning.
- Van Ommenhof 35,
het renoveren van de woning.

- Merovingen 17,
het bouwen van een woonhuis.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 23 december 2019
- Industriestraat 5,
het bouwen van appartementen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 23 december 2019
- Westeinde 192, kap 2 eiken.
- Oosterhulst 43, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.
Verzonden, d.d. 24 december 2019
- Jan Visschersweg 2, kap 10 elzen.
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.

Akse Media start
met actualisatie
gemeentemagazine Dalfsen
Akse Media start in week 2 met het actualiseren
van de redactionele adressen voor het aankomende
gemeentemagazine van Dalfsen. Voorheen was dit de
gemeentegids. Dit magazine verschijnt in april 2020.
De adressen die zijn voorzien
van een e-mailadres, krijgen
van Akse Media een e-mail
ter controle van de gegevens.
Deze is voorzien van een
unieke persoonlijke code,
zodat men zelf de gegevens
naar wens kan controleren en
vervolgens aanpassen. De
overige vermeldingen worden
tijdens de actualisatieperiode
telefonisch door Akse
Media benaderd.

Voor mutaties en/of
aanmeldingen kunt u ook zelf
reageren. Dit kan via een van
de volgende manieren:
• per e-mail: redactie@
aksemedia.nl (o.v.v.
Gemeentemagazine Dalfsen)
• telefonisch: 0223-673010
(redactie Akse Media)
• schriftelijk: Akse Media
(t.a.v. Gemeentemagazine
Dalfsen) Postbus 6033,
1780 KA Den Helder.

Let op:
u dient uw organisatie
of vereniging zelf aan te
melden voor evt. plaatsing
in het adressengedeelte.

Wijzigingen en/of aanmeldingen
voor het adressengedeelte
kunnen aan de redactie
worden doorgegeven tot
uiterlijk 14 februari 2020.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande melding van een
evenement is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 18 december 2019
• Dalfsen Outdoor,
het organiseren van
Airgame Festival op het
Evenemententerrein naast
Raadhuisstraat 1 op 11 juli 2019.
Onderstaande meldingen van een
klein evenement zijn ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 23 december 2019
• Stichting Nieuwjaarsduik
Lemelerveld,
het organiseren van
een Nieuwjaarsduik bij
Zwembadlaantje 1 op
1 januari 2020.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 december 2019
• Sportvereniging Nieuwleusen,
melding afwijking schenktijd bij
darttoernooi op 4 januari 2020.
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.
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 JANUARI 2020
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en de Vechtzangers:
donderdag 2, vrijdag 3 januari
2020 zo ook 30 en 31 januari
2020. 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
24 januari vanaf 16:00 uur en
zaterdag 25 januari 2020 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt): vrijdag 10
januari (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 11 januari 2020 (10:00
tot 12:00 uur) zo ook 24 en 25
januari 2020 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 tot 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
25 januari 2020 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te 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-huis inzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
11 januari 2020 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 11 januari 2020
(09:00 tot 12:00 uur)
brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oud-papier-inzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.
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Vuurwerkactie Dalfsen
De vuurwerkverkopers in de gemeente Dalfsen organiseren samen
met de gemeente Dalfsen een vuurwerkactie. Op 2 januari mogen
alle inwoners van de gemeente Dalfsen het afgeschoten vuurwerk
weer inleveren bij een van de winkels. Het doel van de actie
is dat het nieuwe jaar begint met een schone straat.
Per volle grote plastic tas is
€ 0,50 te verdienen. De lokale
winkels zorgen ervoor dat
het vuurwerkafval netjes en
veilig wordt afgevoerd. Vorige
jaarwisseling was de actie
succesvol en zijn er ongeveer
600 tassen ingeleverd.

Deelnemende winkels
De deelnemende winkels zijn
Multimate Lemelerveld, Welkoop
Dalfsen, Provak Dalfsen, WECO
Oudleusen en Ten Kate Motoren
Nieuwleusen. Deze actie is mede
mogelijk gemaakt door een bijdrage
van het landelijke zwerfafvalfonds.

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.

