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CONTACTINFORMATIE
Gemeentehuis
Dalfsen
• 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 31 januari 2020
- Ruitenborghstraat 103,
het kappen van een eik.
Ontvangen, d.d. 3 februari 2020
- Kringsloot-West 12,
het kappen van twee eiken.
- Koninginnenplein 47, het wijzigen van
een reeds verleende vergunning.
Ontvangen, d.d. 5 februari 2020
- Dennenkamp 4, het plaatsen
van een carport
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 31 januari 2020
- Kerkstraat 39, het uitbreiden
van de woning.
Ontvangen, d.d. 2 februari 2020
- Nieuwe Berkendijk 22, het vernieuwen
van de huidige aanbouw.
Ontvangen, d.d. 6 februari 2020
- Landweg 2, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 februari 2020
- De Grift 25, het realiseren van
terreinverlichting en een fietsenstalling.
Ontvangen, d.d. 4 februari 2020
- Westeinde 66, het bouwen
van een schuur.
Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 31 januari 2020
- ten noorden van Hessenweg 25 en
langs De Bese, het kappen van 10 bomen
in het kader van het Project Vechtdal.
- zuidzijde van de Hessenweg
(nabij de Leusener Es), het kappen
van ongeveer 10 are houtopstanden
(project N340/N48 en N377).
Genoemde bomen vallen binnen het
Provinciaal Inpassingsplan i.v.m. de
realisatie van het project Vechtdal
Verbinding. Het onderdeel kap valt
hier onder verantwoordelijkheid
van de Provincie Overijssel.
Melding brandveilig gebruik
Ontvangen, d.d. 7 februari 2020

- Wilhelminastraat 18,
melding brandveilig gebruik
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is buiten
behandeling gelaten:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 3 februari 2020
- Westeinde 37, het bouwen
van een woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 3 februari 2020
- Langzwaard 10 en 12, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning.
- Koezenkamp 7, het plaatsen
van een schutting.
Verzonden d.d. 5 februari 2020
- Oude Middenweg 12 en 14,
het verbreden van de stallingsruimte.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 5 februari 2020
- Stationsstraat, kap 44 lindes.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 4 februari 2020
- Burg.Baron van Dedemstraat 2A,
het wijzigen van de winkel- naar
woonfunctie op de begane grond.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd 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

Stop CO-vergiftiging: ventileer –
controleer – alarmeer
In februari voeren Brandweer
Nederland, de Nederlandse
Brandwonden Stichting en de 25
Veiligheidsregio’s campagne om
CO-vergiftiging te voorkomen.
Met als belangrijke boodschap:
ventileer – controleer – alarmeer.
Ventileer: laat 24/7 een rooster
of raam op een kier open staan.
Controleer: laat uw
verwarmingstoestel jaarlijks
controleren door een

gecertificeerd vakman.
Alarmeer: plaats een COmelder in de ruimte van
het verwarmingstoestel
aan het plafond.
Met een online kennistest
(www.brandwondenstichting.
nl/co-test) leer je meer over
het herkennen van een COvergiftiging en wat je moet doen
als het alarm afgaat. Ook ontvang
je handige tips en adviezen.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande ontheffing van
het sluitingsuur is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 3 februari 2020
• Café-restaurant Reimink,
Dorpsstraat 2, t.b.v. carnaval op
23 tot en met 25 februari 2020 tot

02:00 uur (uitloop tot 03:00 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.

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. 27 januari 2020
- Tibbensteeg 12, het breken van

puin, 1 dag in de periode van
19 februari t/m 21 februari 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 26 december 2019
- Meeleweg 66, 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.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend een
parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor
het opladen van elektrische voertuigen
aan te wijzen op de parkeerplaats
gelegen tegenover Vechtstraat 9 te
Dalfsen en daartoe de borden E4
van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen met onderbord
“opladen elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 11 februari 2020 voor zes
weken ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis te Dalfsen.
Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.
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.
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).

Gemeentehuis Dalfsen en Servicepunt
Nieuwleusen op 14 februari gesloten
Het gemeentehuis in Dalfsen en het Servicepunt in Nieuwleusen
zijn op 14 februari 2020 gesloten in verband met ICTwerkzaamheden. Op 17 februari bent u weer van harte welkom.
Meer informatie
Meer informatie over onze
openingstijden en dienstverlening
vindt u op www.dalfsen.nl. Uw
vragen aan de gemeente kunt u

ook telefonisch stellen via 14 0529.
Daarnaast kunt u gebruik maken
van het contactformulier op
www.dalfsen.nl of stuur een e-mail
naar gemeente@dalfsen.nl.

