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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

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

• 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

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 december 2019
- Welsummerweg 33,
het toestaan van een
webshop met opslag.
- Kampmansweg 4,
het bouwen van een
bedrijfspand.
- Esschingstraat 64,
het uitbreiden van een woonhuis.
Ontvangen, d.d. 27 december 2019
- Hoevenweg 21,
het kappen van twee eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 28 december 2019
- Zuidzijde van de Hessenweg
(nabij de Leusener Es),
het kappen van ongeveer
10 are houtopstanden
(project N340/N48 en N377).
Ontvangen, d.d. 30 december 2019
- Leemculeweg 5,
het verbouwen van de
bestaande varkensschuur
tot een berging.
- Gersteland 4 en 6,
het bouwen van een
2^1 kap woning.
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 13 december 2019
- Maatpad 1,
het wijzigen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 21 december 2019
- Zandwijkallee 7,
het beeïndigen van het
varkenshouderij-deel
van de inrichting.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 november 2019
- Kampendwarsweg 2,
het tijdelijke bewonen
van de schuur.

De raadscommissie vergadert op maandag 13 januari 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.

Tegen de aanvraag voor
omgevingsvergunning waarbij de
beslistermijn 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.

OPINIËREND
4. Visie op Regio 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.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 december 2019
- Knuvendijk 14,
het wijzigen van de dierbezetting
binnen de bestaande gebouwen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 september 2019
- Meeleweg 26,
het veranderen van de
bedrijfswoning naar woning
met kamergewijze verhuur.
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 melding
van een evenement
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 30 december 2019
- Nikki’s,
kennisgeving incidentele
festiviteit voor het houden
van een 50-jarige verjaardag
op 8 januari 2020.
Verzonden, d.d. 24 december 2019
• Van der Linde AGF,
standplaats woensdagochtend
in Dalfsen per 1 januari 2020.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

Onderstaande standplaats
vergunning is verleend:
Verzonden, d.d. 24 december 2019
• Marcel’s Kaaskraam,
standplaats woensdag in
Dalfsen per 1 januari 2020.
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 Publieksdienst
verlening, telefoonnummer 14 0529.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kinderburgemeester en kindergemeenteraad
2. Kadernota klimaatadaptatie
3. Krediet uitbreiding Witte Villa Dalfsen

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 27 januari 2020.
Agendapunt 4 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna
opiniërend. De resultaten van de behandeling worden meegenomen. Er
wordt nu geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering.
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.

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 ROVAKlantcontactcentrum (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
De ROVA-app is gratis
beschikbaar in de App store en

in de Google play store. Met
de ROVA-app heeft u 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.
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Twee exposities in
het gemeentehuis
van 10 januari
tot 26 februari

Henny Wesselink

In de foyer van het gemeentehuis kunt u vanaf 10
januari tot 26 februari twee exposities bekijken met
schilderijen van Henny Wesselink en de zelfgemaakte
kunst en producten van dagbestedingslocatie Top
Vechtdal (Philadelphia). U bent tijdens openingstijden
van het gemeentehuis van harte welkom.

Geef hulpdiensten de ruimte

COLUMN

Winnaars
We hebben als gemeente tijdens de nieuwjaarsreceptie weer veel kampioenen mogen
huldigen en bijzondere sportprestaties mogen waarderen. Het was een mooie mix van
allerlei sporten; sporten in teamverband en individueel, door jongeren en oudere mensen.
‘Om een winnaar te worden moet je een goede verliezer zijn’, klonk het in de
oudejaarsconference van Claudia de Breij. Een goede verliezer is in mijn ogen sportief
en kan de winnaar feliciteren. Een goede verliezer maakt ook gebruik van het verlies
om er sterker van te worden, er van te leren en beter te worden. Of zoals Sven Kramer
twitterde na de beruchte foutieve baanwissel: what doesn’t kill you, makes you stronger
(vrij vertaald: tegenslagen waar je niet dood aan gaat, die maken je sterker).
De dag voor de receptie was er traditiegetrouw een aantal nieuwjaarsduiken in onze
gemeente. Ik heb een paar jaar geleden eens meegedaan en ik kan u beloven:
het water is ècht koud. Bij al deze plonspartijen lieten mensen zich sponsoren
voor een goed doel, elk met een heel eigen karakter: een project voor kinderen
in Roemenië, een duofiets voor de Kubus in Lemelerveld respectievelijk geld
voor de strijd tegen ALS. Ook dit jaar hebben weer veel inwoners deelgenomen
en samen mooie bedragen ingezameld voor de verschillende doelen.
Als gemeente huldigen we de kampioenen. Omdat sport
belangrijk is en een goed voorbeeld immers goed doet
volgen. Die bikkels die het koude water trotseerden
verdienen ons respect niet minder. Niet omdat ze
‘simpelweg’ het koude water in springen, maar omdat
ze dat doen voor een ander. Dan zijn er geen goede of
slechte verliezers, dan zijn er alleen maar winnaars.
Ik hoop en wens dat we in 2020 allemaal
een winnaar mogen zijn.
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

