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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.

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 januari 2020
- Ruitenborghstraat 103, het bouwen
van een woning en bijgebouw.
- Poppenallee N757 (hmp.5.540
rechts), het kappen van een eik.
Ontvangen, d.d. 12 januari 2020
- Teunisbloem 55, het legaliseren van
een overkapping in de achtertuin.
Ontvangen, d.d. 15 januari 2020
- Ankummer Es 21, het verbouwen en
renoveren van een woonboerderij.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 januari 2020
- Stationsstraat 1,
het kappen van lindes.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 januari 2020
- Burg. Backxlaan 338,
het vervangen van handelsreclame.
- Zwaluwlaan 46,
het bouwen van een carport.
Onderstaande aanvraag omgevingsvergunning is geweigerd:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 14 januari 2020
- Ds. A.J.W. Vogelaarstraat 21,
kap rode beuk.
Gemelde noodkap
Ontvangen, d.d. 14 januari 2020
- Kastanjelaan 7, kap eik;
deze boom is nagenoeg dood en
wordt uit veiligheidsoverwegingen
binnenkort gekapt.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
buiten behandeling gelaten:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 16 januari 2020
- Nijverheidstraat 39,
het plaatsen van een liftschacht.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 januari 2020
- Hovenierlaan 4,
het plaatsen van een dakkapel.
- Merovingen 2 en 4, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Korte Kampen 13, het bouwen
van een werktuigenberging.

Verzonden, d.d. 14 januari 2020
- De Stouwe 3, het verbouwen van de
woonboerderij en nieuwbouw berging.
- Middeleeuwen 6, het wijzigen van
de verleende omgevingsvergunning
(Z/18/580248 d.d. 02-05-2018).
- Lindekamp 1 t/m 8, het bouwen
van 8 geschakelde woningen
(nabij de Koesteeg te Dalfsen).
Verzonden, d.d. 15 januari 2020
- Merovingen 6 en 8, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
Verzonden, d.d. 16 januari 2020
- Vossersteeg 1,
het vervangen van de aanbouw.
- De Stouwe 19, kap 6 eiken en 1 es.
- Welsummerweg 33, het toestaan
van een webshop met opslag.
- Westerstraat 14,
het plaatsen van een dakkapel.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 14 januari 2020
- Woeste Grond 23,
het bouwen van een woning.
- Kanaaldijk-Noord 8-8A,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Verzonden, d.d. 17 januari 2020
- Vilstersestraat 18,
het tijdelijk plaatsen van
een woonunit (verlenging).
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 16 januari 2020
- Hulsterpad 31,
het legaliseren van bijgebouwen.
Verzonden, d.d. 17 januari 2020
- Arendnevenweg 8, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd, de geweigerde
aanvraag omgevingsvergunning en de
aanvraag omgevingsvergunning die
buiten behandeling is gelaten, 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/

Maak het ze niet te makkelijk! Maak je
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 januari 2020
• Stichting
Wandeldriedaagse Dalfsen,
het organiseren van een
wandeldriedaagse op
3, 4 en 5 juni 2020.
Ontvangen, d.d. 8 januari 2020
• OBS Het Avontuur,
het organiseren van
'het dode hoekproject' op
het parkeerterrein achter
Ruigedoornstraat 108
op 24 januari 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 9 januari 2020
• Basisschool
Heilig Hartschool,
het organiseren van
Streetwise ANWB op
de parkeerplaats bij
Verbindingsweg 1 op
10 februari 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2020
• ’t Witte Peerd,
het organiseren van eiergooien
op de parkeerplaats bij
Westeinde 5 op 12 april 2020.

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 januari 2020
• V.O.F. Zalencentrum Mansier,
het organiseren van een
autorodeo Oudleusen nabij
Hessenweg 64 op 20 juni 2020.
• Historische Kring Dalfsen,
het openen van een
schuilhut op de hoek
van de Koelmansstraat/
Molenhoekweg op 20
en 21 maart 2020.
Onderstaande kennisgeving
van een incidentele
festiviteit is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 13 januari 2020
• Nikki’s,
Kerkplein 23, live muziek
op 8 februari 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
Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

RUIMTELIJKE ORDENING
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen
van twee agrarische loodsen op het perceel Veldweg 3 in Dalfsen
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 de bouw van
twee agrarische loodsen op het
perceel Veldweg 3 in Dalfsen.
U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende
stukken van met ingang van
22 januari 2020 gedurende 6
weken 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.
OmBVeldweg3-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.
Dalfsen, 20 januari 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 27 januari 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Kinderburgemeester en kindergemeenteraad
2. Kadernota klimaatadaptatie
BESPREEKSTUKKEN
3. Krediet uitbreiding Witte Villa Dalfsen
4. Benoeming leden RvT St. openbaar onderwijs
5. Werkgeverschap van de raad

Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren
organiseren OV-ambassadeurs
een inloopspreekuur in Dalfsen.
Wanneer: donderdag
30 januari 2020
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:
Zalencentrum
De Overkant,
Kerkplein 22
in Dalfsen

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde vragen over reizen
met bus en trein. Dit zijn ervaren
OV-reizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten op weg helpen. Met duidelijk
informatiemateriaal krijgen senioren
uitleg over de OV-chipkaart, tarieven
en abonnementen, het plannen van
een reis en in- en uitchecken bij
diverse vervoerders. Ook geven zij

RUIMTELIJKE ORDENING
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 agendapunt 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.

Ontwerpbeschikking voor regulier bewonen en restaureren van een bestaande
monumentale agrarische bedrijfswoning op Tolhuisweg 8 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 regulier bewonen

en restaureren van een bestaande
monumentale agrarische bedrijfswoning
op Tolhuisweg 8 in Dalfsen.
U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken met ingang
van 22 januari 2020 gedurende 6
weken inzien bij het loket van de
eenheid Publieksdienstverlening in
het gemeentehuis van Dalfsen.

informatie over
het deelnemen
aan een proefreis.
Belangstellenden
mogen kosteloos
en vrijblijvend binnenlopen.
Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor
meer informatie en een overzicht
van alle activiteiten. Voor vragen
kunt u bellen met 038-4540130,
of een e-mail sturen naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.
Indienen zienswijze
Iedereen kan gedurende de inzage termijn
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 de
heer M. Jansen van de eenheid
Publieksdienstverlening, telefoon 14 0529.
Dalfsen, 20 januari 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

