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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

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

Verzonden d.d. 31 januari 2020:
- Dommelerdijk 113, het tijdelijk
plaatsen van twee stacaravans.

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 januari 2020.
- Nabij Marshoekersteeg/Hooiweg,
het realiseren van een zonnepark.
- Haersolteweg 13-17, het kappen
van bomen op het recreatieterrein.
- De Grift 36, het wijzigen van
een reeds verleende vergunning
voor het bouwen van een
bedrijfshal met kantoor.
- Hoevenweg 2, het vervangen
van twee bestaande schuren
door één nieuwe schuur.
- Koninginnenplein 4, verlengen
termijn tijdelijke zeecontainer.
Ontvangen, d.d. 28 januari 2020
- ten noorden van Hessenweg
25 en langs De Bese, het
kappen van 10 bomen in het
kader van het Project Vechtdal.
Ontvangen, d.d. 30 januari 2020
- Kloosterhof 27, het plaatsen
van een terrasoverkapping.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 30 januari 2020
- Kruisstraat 1, het wijzigen
van de bestemming.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 januari 2020
- Meeleweg 78A, het bouwen van
een bedrijfshal met opslagruimte,
showroom en kantoorruimte.
- Ruitenveen 26B, het bouwen
van een vrijstaande woning.

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.

• 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 ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 11 september 2019:
- nabij Oude Vechtsteeg 2 en
nabij Zuidelijke Vechtdijk 9
in Dalfsen, het bouwen van
off grid vakantiewoningen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 4 december 2019:
- Oosterveen 73A, het verbouwen
van de bestaande woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 27 januari 2020:
- Merovingen 19,
het bouwen van een woonhuis.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 23 januari 2020
- Oosteinde 69A,
het wijzigen van de varkensen rundveehouderij
(Omgevingsvergunning
Beperkte Milieutoets).
Verzonden d.d. 29 januari 2020:
- Burg. Backxlaan 338, het
vervangen van handelsreclame.

Onderstaande
omgevingsvergunning, die
de uitgebreide procedure
heeft gevolgd, is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 24 januari 2020:
- Rondweg 9, aanpassing van de
lozingseisen voor afvalwater.
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken tegen de omgevingsvergunning digitaal (met het
“Beroepschriftformulier” op www.
rechtspraak.nl) of schriftelijk
beroep instellen bij de Rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het beroepschrift moet ondertekend
zijn en dient in elk geval te
bevatten: de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening,
aanduiding/omschrijving van
het besluit waartegen beroep
wordt ingesteld, de redenen/
gronden van het beroep.
Tevens kan, onder voorwaarde
dat ook en beroepsschrift wordt
ingediend, een voorlopige
voorziening worden gevraagd.
Bij het verzoek om voorlopige
voorziening dient een afschrift van
het beroepschrift te worden overlegd
en in het verzoek dient te zijn
aangegeven wat het spoedeisend
belang is. Het verzoek om
voorlopige voorziening kan digitaal
(met het “Verzoekschriftformulier”
op www.rechtspraak.nl) of
schriftelijk worden ingediend
bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Overijssel
Afdeling Bestuursrecht, 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 kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 januari 2020
• Stichting IJssellandrally,
verklaring van geen bezwaar
voor een toertocht voor
klassieke automobielen binnen
de gemeente op 20 maart 2020.
• Vers Supermarkt Dirk
Wennemars, het organiseren
van een klein voetbaltoernooi
op het evenemententerrein
Haverland in Oudleusen
op 5 en 12 juni 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 januari 2020
• Rijvereniging en Ponyclub
Hippisch Nieuwleusen,
- het organiseren van
een springwedstrijd bij
Bosmansweg 72 op 11,
12 en 13 april 2020.
- het organiseren van een
wedstrijd bij Bosmansweg
72 op 23 en 24 april 2020.
Ontvangen, d.d. 28 januari 2020
• Rijvereniging en Ponyclub
Hippisch Nieuwleusen,
- het organiseren van een
bixiewedstrijd bij Bosmansweg
72 op 19 april 2020.
- het organiseren van een
dressuurwedstrijd op 21,
22 en 23 mei 2020.
- het organiseren van
een veulenkeuring
bij Bosmansweg 72
op 27 juli 2020.
- het organiseren van
een springwedstrijd bij
Bosmansweg 72 op
8 augustus 2020.
- het organiseren van een
dressuurwedstrijd bij
Bosmansweg 72 op 22
en 23 augustus 2020.

dag 250 jaar Hoonhorst in de
kern van het dorp Kerkstraat/
Lage Weide op 16 mei 2020.
• Stichting Station tot Station
Loop, het organiseren van
de 13e Station tot Station
Loop in de omgeving van
Stationsweg 4 op 27 mei 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 januari 2020
• Nieuwleusen 75 jaar Vrijheid,
het organiseren van
Nieuwleusen 75 jaar Vrijheid
bij het Westeinde 3 en in en
rondom het Palthebos van
10 tot en met 13 april 2020.

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 januari 2020
• Stichting Hoonhorst 250, het
organiseren van een historische

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.

Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 29 januari 2029
• Cycling Lemelerveld,
Boombouw Wintermarathon,
mountainbiketoertocht
op 16 februari 2020.
• B.V. De Sprokkelaars,
carnavalsoptochten in
kern Lemelerveld op 22
en 25 februari 2020.
DALFSEN
Verzonden, d.d. 30 januari 2020
• C.V. De Hoonhakkers,
carnavalsoptocht kern
Hoonhorst op 23 februari 2020.
Verkeersmaatregelen
In verband met de carnavalsoptochten in Lemelerveld zijn
de volgende wegen afgesloten:
Blikman Kikkertweg,
Kerkstraat, Vilstersestraat
t.h.v. de huisartsenpost en
de Dorpsstraat t.h.v. café ’t
Hoekje op zaterdag 22 februari
2020 van 13:00 tot 16:00 uur
en dinsdag 25 februari 2020
van 19:00 tot 21:00 uur.

WET MILIEUBEHEER
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. 25 september 2019
- Slennebroekerweg 13A en 13B,
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.
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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 10 februari 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kadernota parkeernormen
2. Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding woonvorm Thuis, Knuvendijk
OPINIËREND
3. Ontwikkelingenbrief 2021 GGD IJsselland
INFORMEREND
4. Beëindiging werkzaamheden ombudscommissie
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 en 2 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 3 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna
opiniërend. De resultaten van de behandeling worden meegenomen.
Er wordt geen besluit gevraagd, dus dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering.
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.

College B&W op 11 februari
op bezoek in Lemelerveld
Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen
in de gemeente Dalfsen. Op dinsdag 11 februari 2020 komen
we op bezoek bij de inwoners van Lemelerveld.
Tijdens deze avond, die georganiseerd wordt in samenwerking met
plaatselijk belang, praten wij u bij
over een aantal actuele onderwerpen en gaan wij graag met
u in gesprek om te horen wat
er leeft in Lemelerveld.

De avond begint om 20.00 uur
en wordt gehouden in zaal
Reimink. Namens het college
van burgemeester en wethouders
en het bestuur van Plaatselijk
Belang Lemelerveld-Dalmsholte
bent u van harte welkom!

Besluit
straatnaam
Het college van burgemeester
en wethouders van de
gemeente Dalfsen heeft
in de vergadering van 14
januari 2020 besloten om
de nieuwe straat in de
inbreidingslocatie aan de
Zwaluwlaan in Nieuwleusen
te benoemen als 'Gruttolaan'.

