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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. 3 januari 2020
- Vechtstraat 9, het verbouwen
van de bestaande berging naar
een slaapkamer met badkamer.
Ontvangen, d.d. 5 januari 2020
- Kringsloot-west 26,
het kappen van 2 eiken.
Ontvangen, d.d. 7 januari 2020
- nabij Hessenweg 74,
kap van 4 (eiken)bomen.
Ontvangen, d.d. 9 januari 2020
- Kampendwarsweg 5,
het bouwen van een woonhuis
met een bijgebouw.
- Merovingen 20 en 22,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
- Hovenierlaan 4,
het plaatsen van een dakkapel.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 3 januari 2020
- Handelsweg 6, het realiseren van
een garagebox met overkapping.
Ontvangen, d.d. 9 januari 2020
- Vilstersestraat 18, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 januari 2020
- Molenpad 7, het plaatsen
van twee dakkapellen.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 december 2019
- Haersolteweg 3,
melding brandveilig gebruik.
Onderstaande aanvraag omgevings
vergunning is ingetrokken:
DALFSEN
- Korte Kampen 13, kap 3 bomen.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 oktober 2019
- Ganzepanweg 1, verbouwen van een
bijgebouw tot 2 woonappartementen.
Ontvangen, d.d. 14 november 2019

- Westerstraat 14, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 18 november 2019
- Pastoriestraat 10, het plaatsen
van een overkapping/veranda.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2019
- Nieuwe Berkendijk 24-24A,
het verbouwen van de woning en
het realiseren van inwoning.
Onderstaande omgevings
vergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 januari 2020
- Langzwaard 2 en 4,
het bouwen van een tweeonder-een-kap-woning.
Verzonden, d.d. 10 januari 2020
- Hessenweg 49,
het bouwen van een woning.
- Heinoseweg 30, het plaatsen
van tijdelijke voorzieningen.
- Hessenweg 1, het verleggen
van het (agrarisch) zoekgebied.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 8 januari 2020
- Vilstersestraat 12,
het verbouwen van de woning.
Tegen de verleende omgevings
vergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvragen
waarbij de beslistermijnen zijn 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.
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 meldingen van
afwijken van de schenktijden
zijn ontvangen:
Ontvangen, d.d. 8 januari 2020
• Sportvereniging Dalfsen,
i.v.m. jaarlijkse dropping
bij Haersolteweg 8 op
17 januari 2020.
Ontvangen, d.d. 3 januari 2020
• Motorclub Nieuwleusen
en omstreken, i.v.m.
Finishparty Racingteam
START bij Bosmansweg
70 op 25 januari 2020.
Onderstaande melding van een
evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 2 januari 2020
• Kulturhus De Spil, het
organiseren van een 'Knotsgekke
wetenschapsshow' bij Kon.
Julianalaan 10 op 22 februari 2020.
Onderstaande melding van een
verkoopactie is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 7 januari 2020
• Stichting Kinderhulp Beregszasz,
compostactie huis-aan-huis in
Nieuwleusen, 7 maart 2020.

Onderstaande ontheffing
van art. 35 van de Drank en
Horecawet is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 9 januari 2020
• Stichting Ambachtelijke Vechtdal
Brouwerij, ontheffing om
tijdens besloten rondleidingen
zwak alcoholische dranken
te schenken op:
- vrijdag 24 januari
van 19.00 uur tot 22.00 uur
- vrijdag 28 februari
van 19.00 uur tot 22.00 uur
- dinsdag 3 maart
van 19.00 uur tot 22.00 uur
- maandag 16 maart
van 19.00 uur tot 22.00 uur
- zaterdag 2 mei
van 12.30 uur tot 15.00 uur
- zaterdag 23 mei
van 10.00 uur tot 16.00 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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 20 januari 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
OPINIËREND
1. Leidraden participatie voor initiatiefnemers en omwonenden
INFORMEREND
2. Burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ 2019
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
Agendapunt 1 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 van januari 2020.
Agendapunt 2 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaan niet door naar de
raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.
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.

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.

KERNPUNTEN

Week 3 • Dinsdag 14 januari 2020 • Pagina 2

Uitnodiging kick-off lokaal akkoord
‘Een kerngezond Dalfsen’
Op woensdagavond 29 januari 2020 organiseren initiatiefnemers een kick-off voor
een lokaal akkoord ‘Een kerngezond Dalfsen’. Geïnteresseerden zijn van harte welkom van
19.00 tot 21.15 uur in Kulturhus Trefkoele+ (Panoramazaal), Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.
Het doel van dit lokale akkoord is om zoveel mogelijk inwoners met plezier te laten sporten
en bewegen en aandacht te hebben voor een gezonde leefstijl.
In het lokale akkoord staat
hoe sportverenigingen,
sport- en beweegaanbieders,
maatschappelijke partijen,
inwoners en de gemeente willen
samenwerken. De focus ligt op
de volgende twee thema’s uit
het Nationaal Sportakkoord:
- vitale aanbieders
- inclusief sporten en bewegen
Tijdens de kick-off wordt
gesproken over de inhoud en
worden kansen geïnventariseerd.

Liselot ter Harmsel, sportformateur
van Sportservice Overijssel,
begeleidt dit traject. Daarbij gaat
het om verbinden en versterken.
Laat uw stem horen en bouw
samen mee aan een lokaal
sportakkoord. Niet vanaf de
zijlijn, maar vanuit de kern.
Opzet van de avond
19.00 uur inloop met koffie/thee
19.15 uur welkom door
wethouder Jan Uitslag
19.20 uur toelichting lokaal akkoord

19.50 uur hoe staan we ervoor
20.05 uur inventariseren
van kansen
21.05 uur afsluiting met
het vervolg
21.15 uur mogelijkheid napraten
met een drankje
Om rekening te houden met de
benodigde koffie en zaalruimte
kunnen geïnteresseerden zich
aanmelden tot en met 27 januari
2020 door een mail te sturen
naar kerngezond@dalfsen.nl.

Sports4Kids 2020 seizoen geopend
Vanaf 15 januari start het nieuwe Sports4Kids seizoen met 106 verschillende sportactiviteiten na schooltijd.
Sports4Kids, een naschools kennismakingaanbod in de gemeente Dalfsen, heeft als doel om kinderen te
helpen bij het maken van een keuze voor een sport die hij of zij leuk vindt. In samenwerking met nagenoeg
alle sportverenigingen en sportaanbieders in de gemeente hebben de buurtsportcoaches een divers
programma opgezet wat ervoor zorgt dat elke week een cursus, toernooi of clinic wordt aangeboden.
Enkele nieuwe activiteiten dit jaar zijn
boogschieten, klimmen, waterpolo,
kanovaren, beachsoccer, squash
en een zaalvoetbaltoernooi. De
activiteiten worden voor het tweede
jaar gratis aangeboden door de
gemeente Dalfsen, in samenwerking
met de sport- & beweegaanbieders.
Daarnaast is er een verloting van
prijzen bij deelname aan minimaal zes

activiteiten in 2020, met als hoofdprijs
een jaar lang gratis lidmaatschap voor
een sport naar keuze. Hiermee wil de
gemeente Dalfsen kinderen stimuleren
om na schooltijd in beweging te
komen en op deze manier het kind
aanzetten tot een gezonde en actieve
leefstijl. Afgelopen jaar hebben meer
dan 1100 kinderen deelgenomen aan
één of meerdere sportactiviteiten.

Geef hulpdiensten de ruimte

Aanmelden
Vanaf 15 januari om 12.00 uur gaat
het programma online en kunnen
kinderen tussen de 5 en 12 jaar
aangemeld worden voor Sports4Kids
via www.dalfsenbeweegt.nl of
via de sport- en cultuurpas-app
Dalfsen Beweegt van de gemeente
Dalfsen. De app is te downloaden
in de Appstore en Playstore.

Krijg een eerste indruk
van de toekomstvisie!
Hoe ziet de gemeente Dalfsen er over 10 jaar uit? Dat was het
gespreksonderwerp tijdens het ‘Rondje van Dalfsen’ dat in 2019
werd gemaakt. Raadsleden, de burgemeester, collegeleden en
ambtenaren trokken met een mobiel café en thema bijeenkomsten
de kernen in om met inwoners in gesprek te gaan over die
toekomst. Vraag daarbij was: “Wat vind jij belangrijk voor
Dalfsen?” Deze bouwstenen zijn gebruikt voor het schrijven van
de toekomstvisie. Om een beeld te geven van wat die is, geven wij
belangstellenden alvast de kans om een ‘sneak preview’ te nemen.
In verschillende stappen zijn
de bouwstenen voor de nieuwe
toekomstvisie verzameld. Tijdens
de rondgang met het mobiele
café zijn uit de reacties thema’s
verzameld die vervolgens
zijn besproken bij de thema
bijeenkomsten; SamenLeven,
SamenWerken en SamenWonen.
Op die avonden is over diverse
onderwerpen gesproken,
bijvoorbeeld over sociale
samenhang, vrijwilligerswerk,
vergrijzing, duurzaamheid,
mobiliteit, woonvormen en
de samenwerking met elkaar
en de gemeente. In alle
gesprekken viel op dat de
grootste kracht van Dalfsen zit
in de onderlinge verbondenheid
van de gemeenschap.
Eerste indruk van 18
tot en met 23 januari
De opgehaalde informatie is
gebruikt voor het schrijven
van de toekomstvisie van de
gemeente Dalfsen. Velen uit
de gemeente hebben een
bijdrage gegeven, daarom willen
we ook graag iedereen een
vooruitblik geven op de nieuwe
toekomstvisie. Dat kan van 18
januari tot en met 23 januari op
www.dalfseningesprek.nl. Neem
een kijkje en laat een berichtje

achter. We horen heel graag welk
gevoel de toekomstvisie je geeft.
Met de visie geven we richting aan
de Dalfser gemeenschap en onze
onderlinge verbinding. Vandaar
dat we vragen om het gevoel
dat de visie oproept. In 2020 en
daarna blijven we met inwoners
en ondernemers in gesprek
over de verdere invulling. Denk
daarbij aan de omgevingsvisie
die nader wordt ingevuld en
inhoudelijk zal gaan over de
inrichting van onze leefomgeving.
Volgende stappen
Voor nu eerst de grote lijn naar
de toekomst. De reacties geven
een beeld van hoe de toekomst
visie ervaren wordt. Mogelijk
passen we naar aanleiding
daarvan nog wat aan. Eind
januari gaat de toekomstvisie
naar het college, waarna in
maart de gemeenteraad er
een besluit overneemt.

Voorzitter Participatieraad Dalfsen
De Participatieraad is een onafhankelijke adviesraad die het
college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd
adviseert over zaken rondom het sociaal domein. Vanwege
het vertrek van de huidige voorzitter, is de Participatieraad
op zoek naar een voorzitter voor +/- 20 uur per maand.
Als voorzitter werkt u samen met
de leden aan goede adviezen op
het gebied van het sociaal domein
aan de gemeente Dalfsen. U
bepaalt samen met de leden de
agenda van de Participatieraad.
U bewaakt de voortgang en
bent verantwoordelijk voor de
communicatie en afstemming met
de gemeente en vertegenwoordigt
de Participatieraad naar buiten.

Voor meer informatie kunt
u terecht bij Nancy Satter,
ondersteuner Participatieraad, via
telefoonnummer 06-40929763.
en/of bij Xanter Wilhelm, huidige
voorzitter Participatieraad, via
telefoonnummer 06-51523195.
Graag ontvangen wij van u een
motivatie met cv, uiterlijk op 19
januari 2020. Reageren kan via
https://dalfsen.easycruit.com/.

