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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. 17 januari 2020
- Oude Middenweg 12 en 14,
het verbreden van de stallingsruimte.
Ontvangen, d.d. 21 januari 2020
- Zwarteweg 7A, het wijzigen
van de gebruiksfunctie.
Ontvangen, d.d. 22 januari 2020
- Trechterbeker 7, het bouwen
van een overkapping met
zitgedeelte, aansluitend met een
tuinhuis voor wat opslag van
tuinmeubelen/gereedschap.
Ontvangen, d.d. 23 januari 2020
- Hessenweg 1, het plaatsen
van een kleine windmolen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 januari 2020
- Constructieweg (ong), het bouwen
van een bedrijfspand met kantoren.
Ontvangen, d.d. 21 januari 2020
- langs Industriestraat/
Nijverheidstraat, het kappen
van 5 lindes.
- in de achtertuin bij
Industriestraat 4, het
kappen van 3 bomen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 januari 2020
- Ruitenveen 17, het kappen
van 2 bomen.
Ontvangen, d.d. 21 januari 2020
- Dommelerdijk 113, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan
in de achtertuin.
- Westeinde 29A, het kappen
van 1 eik en 2 elzen.
Ontvangen, d.d. 23 januari 2020
- Bosmanweg 57, het bouwen
van een woning.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2019
- Polhaarweg 22, het verbouwen
van het kantoorpand naar kerk.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 20 januari 2020
- Merovingen 23, het bouwen
van een woonhuis.
- Gersteland 4 en 6, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Dedemsweg 3, het bouwen
van een berging.
- Welsummerweg 32, kap 1 kastanje.
Verzonden, d.d. 22 januari 2020
- nabij Hessenweg 74, kap 4 eiken.
- Poppenallee, nabij hmp 5.540,
kap 1 eik (reeds gekapt uit
veiligheidsoverwegingen).

Verzonden, d.d. 23 januari 2020
- t.h.v. Ruitenborghweg 3a,
kap 3 eiken.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 20 januari 2020
- Nieuwe Berkendijk 24-24A,
het verbouwen van de woning
en het realiseren van inwoning.
Verzonden, d.d. 21 januari 2020
- Vilstersestraat 34, het bouwen
van een woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 22 januari 2020
- Westeinde 42, het verbouwen
van de woning.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen 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.
Onderstaande ontwerpbeschikking
voor de intrekking van een
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
LEMELERVELD
- Haarweg 27, milieuvergunning voor
een varkenshouderij (20 juli 2009).
Vanaf 29 januari 2020 ligt de
ontwerpbeschikking intrekking
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken gedurende
6 weken ter inzage bij het loket van
de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Binnen
deze termijn kan men schriftelijk
of mondeling zienswijzen over
de ontwerpbeschikking naar
voren brengen bij het college van
burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunt
u richten aan burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze kunt u een
afspraak maken met de eenheid
Publieksdienstverlening via
https://afspraken.dalfsen.nl
of telefonisch 14 0529.
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 kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2020
• Lidl, het organiseren van
een plantjesmarkt op
2, 3 en 4 april 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 januari 2020
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen,
Kon. Julianalaan 10,
het organiseren van een
tentoonstelling Oorlog en
Vrede op 3 april 2020.
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen,
Kon. Julianalaan 10,
het organiseren van
een vrijheidsconcert op
25 april 2020.
Ontvangen, d.d. 20 januari 2020
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen,
Kon. Julianalaan 10,
het organiseren van een
luchtkussenfestival op
19 februari 2020.
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen,
Kon. Julianalaan 10,
het organiseren van een
toneelvoorstelling door Twents
Plat op 29 februari 2020.
Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 januari 2020

• Willy Seggers VOF,
het organiseren van een kermis
op het evenemententerrein
Dalfsen, 1 t/m 4 juli 2020.
• Nikki’s, het organiseren
van een EK Voetbalplein
2020 bij Kerkplein 23 op
14, 18 en 22 juni 2020.
Ontvangen, d.d. 22 januari 2020
• Carnavalsvereniging
De Hoonhakkers,
het organiseren van een
carnavalsoptocht door
de straten van Hoonhorst
op 23 februari 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 januari 2020
• Corsobuurt Dalmsholte,
het organiseren van een
paasvuur op hoek Vilstersedijk/
Oude Dijk op 12 april 2020.
Onderstaande aanvraag
exploitatievergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 januari 2020
• Enjoy, het aanvragen van een
drank- en horecavergunning.
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 3 februari 2020
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik
2. Stedenbouwkundig plan Burg. Backxlaan 370, Nieuwleusen
3. Integrale Fietsvisie en Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022
INFORMEREND
4. Sobere variant rotonde Kampmansweg
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 24 februari 2020.
Agendapunt 4 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.
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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend door
het verwijderen van verkeersbord
C2 (Eenrichtingsweg, in deze
richting gesloten voor voertuigen,
ruiters en geleiders van rij- of
trekdieren of vee) met onderbord
OB54: uitgezonderd (brom)fietsers/
‘na 50 meter’ en verkeersbord C3
(Eenrichtingsweg) van Bijlage 1 van
het RVV het eenrichtingsverkeer in
de Baarsmastraat te Dalfsen tijdelijk
op te heffen in de periode van 2
maart tot en met 10 april 2020.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
28 januari 2020 voor een periode
van zes weken ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis te
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.

COLUMN
U kunt de verkeersbesluiten inzien via:
https://www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te
worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.
Dit doet u door een bezwaarschrift
in te dienen binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van
dit besluit. In het bezwaarschrift
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.

Informatieavond
Centrumplan Dalfsen
We nodigen u van harte uit voor de
informatieavond over het Centrumplan Dalfsen.
Tijdens deze avond zal een presentatie
worden gegeven over het centrumplan.
Wanneer: Woensdagavond 12 februari a.s.
Waar:
Gemeentehuis Dalfsen, Raadzaal
Tijdstip:	Start 20.00 uur, Inloop met koffie
en thee vanaf 19.45 uur
Kijk voor meer informatie over de
centrumvisie op www.dalfsblauw.nl .
Hier kunt u zich ook aanmelden voor
de nieuwsbrief ‘Het Dalfsblauwtje’.

U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om
een vermelding van het zaaknummer
van het besluit waartegen u bezwaar
heeft mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer of
e-mailadres u te bereiken bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen
naar het College van burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het
besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen voor
u heeft, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

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. 9 januari 2020
•	Dedemsweg 3, het wijzigen van het bedrijf.
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.

Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen open
Binnenkort kunnen inwoners het Infopunt ook in Hoonhorst en Oudleusen bezoeken.
Het Infopunt is de plek waar inwoners met al hun vragen terecht kunnen. Over wonen, werk,
welzijn en zorg, maar ook bijvoorbeeld over alles wat er te doen is in de Gemeente Dalfsen.
Vanaf deze maand kunnen inwoners in Hoonhorst terecht. Vanaf 5 februari ook in Oudleusen.
De openingstijden zijn:
• Hoonhorst (Anjerpunt):
oneven weken van 10 tot
11 uur op dinsdag.
• Oudleusen (De Wiekelaar):
even weken van 10 tot
12 uur op woensdag.

Het Infopunt is een
samenwerkingsverband tussen
Saam Welzijn, Bibliotheek
Dalfsen-Nieuwleusen, Humanitas,
VluchtelingenWerk, de Kern
Maatschappelijke Dienstverlening,
MEE IJsseloevers en de gemeente

Dalfsen. De Infopunten
zijn gevestigd in Trefkoele+,
De Mozaïek, De Spil, De Wiekelaar
en nu dus ook in het Anjerpunt.
Meer informatie:
www.bibliotheekdalfsen.nl/infopunt.

1945-2020: 75 jaar vrijheid
75 jaar vrijheid. 75 jaar leven in een democratische
rechtsstaat. Leven in een land waar je mag zeggen
wat je vindt. Waar je mag zijn wie je bent. Het klinkt
zo normaal, maar het is een uniek gegeven. Een
heel mensenleven zonder oorlog. Het overkomt
ons maar. Iets om dankbaar voor te zijn.
Tussen 10 en 13 april 1945 werd de huidige gemeente
Dalfsen bevrijd van de Duitse overheersing. Dit jaar
staan we daar bij stil. Dankzij de inzet van velen van u
is er in alle kernen een zeer vol en divers programma
met herdenkingen en feesten tot stand gekomen.
Voorstellingen, diners, fietstochten, films en kunst.
Interviews, verhalen, tentoonstellingen, wandeltochten.
Houd de komende tijd www.dalfsenviertvrijheid.nl in de
gaten. Daar vindt u het meest actuele programma. In
mei staat de opgraving van het Duitse jachtvliegtuig bij
Millingen op de rol. Ook daar gaat u meer over horen.
De Tweede Wereldoorlog is 75 jaar geleden. Maar komt
soms weer heel dichtbij. Mid januari zag ik de aflevering van
De Wereld Draait Door waarin Selma van de Perre, nu 97
jaar oud, vertelt over hoe zij Ravensbrück overleefde, en
hoe zij de oorlog tot de dag van vandaag met zich draagt.
Ik raad u aan deze aflevering terug te kijken of Selma’s
boek te lezen. Afschuwelijk en indringend. Maar ook: hoe
veerkrachtig de mens, en hoe waardevol onze vrijheid.
Vorige week woonde ik een bijeenkomst voor burgemeesters
bij over 75 jaar vrijheid, democratie en rechtsstaat. Rode
draad bij deze bijeenkomst waren uitspraken van Herman
Tjeenk Willink, onder andere voormalig vice-president
van de Raad van State. Bondig samengevat stelt hij dat
democratie en rechtsstaat met elkaar verbonden zijn, elkaar
in evenwicht houden en niet los verkrijgbaar zijn. Maar
het risico van betonrot ligt op de loer als we geen groot
onderhoud plegen en geen aandacht hebben voor zowel
democratie als rechtsstaat.
Burgemeesters hebben
hierin een belangrijke rol
te vervullen. Als het gaat
om het debat, de integriteit
van het openbaar bestuur,
en om de verhoudingen
tussen overheid en
samenleving. Ik zet me
graag samen met u in om
onze lokale democratische
rechtsstaat levend te
houden. We komen er dit
jaar vast over te spreken!
Erica van Lente
Burgemeester
gemeente Dalfsen

