KERNPUNTEN

Week 8 • Dinsdag 18 februari 2020 • Pagina 1

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, 12 februari 2020
- in de haven achter Raadhuisstraat 1,
het aanleggen van een insteekhaven
voor de Vechtzomp.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 10 februari 2020
- Meeleweg 103, het kappen van 1 eik.
Ontvangen, d.d. 11 februari 2020
- Kon.Julianalaan 71, het uitbreiden
van het Clubgebouw.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 10 februari 2020
- Merovingen 20 en 22, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning.
Verzonden, d.d. 11 februari 2020
- Pastoriestraat 10, het plaatsen
van een overkapping/veranda.
Verzonden, d.d. 12 februari 2020
- Nabij Emmerweg 7, het bergen
van een vliegtuigwrak.
- Merovingen 25 en 27, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning.
- Kampendwarsweg 2, het tijdelijke
bewonen van de schuur.
LEMELERVELD

Verzonden, d.d. 10 februari 2020
- Industriestraat 4, kap 3 bomen.
- Industriestraat/Nijverheidstraat,
kap 5 lindes.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 10 februari 2020
- Ruitenveen 17, kap 2 eiken.
Verzonden, d.d. 11 februari 2020
- Dagpauwoog 72, het bouwen
van een woning.
- Bosmansweg 57, het bouwen
van een 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.
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:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 februari 2020
• Tennisvereniging Lemelerveld,
het organiseren van 'Wagenmans
Wonen Pinkstertoernooi 2020' van
28 mei tot en met 1 juni 2020.
Ontvangen, d.d. 10 februari 2020
• Paardensportvereniging
Lemelerveld, het organiseren van
een dressuurwedstrijd voor pony's
en paarden op 9 en 10 mei 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 februari 2020
• Stichting Wandelorganisatie
Staphorst, het organiseren
van ‘Tocht rond Nijluusn’
op 21 maart 2020.
Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 februari 2020
• Grasbaanraces Dalfsen
i.s.m. Dalfsen Outdoor,
het organiseren van
Grasbaanraces bij Brinkweg 36B
op 25 juli 2020.
Ontvangen, d.d. 11 februari 2020

• Oranjevereniging “Dalfsen”,
het organiseren van activiteiten
rondom Koningsdag op
het Evenemententerrein
en Haven van 22 april tot
en met 27 april 2020.
• Plaatselijk Belang Ankum,
het organiseren van een
Paasvuur op landbouwgrond
(maisveld) aan de
Cubbinghesteeg op 13 april 2020.
• Sallands Bakfeest,
het organiseren van Sallands
Bakfeest bij Brinkweg 36
op 7 november 2020.
Onderstaande aanvraag
om onthefﬁng van de
schenktijd is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 februari 2020
• Tennisvereniging Nieuwleusen,
klaverjasavond op 8 februari,
14 maart en 28 november 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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 24 februari 2020
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Integrale Fietsvisie en Uitvoeringsprogramma Fiets 2019-2022
2. Verklaring van geen bedenkingen uitbreiding woonvorm Thuis, Knuvendijk
3. Kadernota parkeernormen
4. Stedenbouwkundig plan Burg. Backxlaan 370, Nieuwleusen
BESPREEKSTUKKEN
5. Kaders duurzame energieopwekking eigen gebruik
6. 5e herziening bestemmingsplan Kernen, locatie Agnietencollege
7. 1e wijziging Legesverordening 2020
8. 5e wijziging GR GGD
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 agendapunten 6, 7 en 8 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.

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. 13 januari 2020
- Vennenbergweg 6,
het beëindigen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 17 januari 2020
- Bosrandweg 7,

het wijzigen van het bedrijf.
Melding Besluit lozen
buiten inrichtingen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 januari 2020
- Grote Vos 5, het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem.
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.

Druk bezochte informatieavond
centrumplan Dalfsen
Schetsen met Dalfsblauwe plannen gepresenteerd
Op woensdag 12 februari werd op
het gemeentehuis in Dalfsen een
informatieavond gehouden over het
centrumplan van Dalfsen. Tijdens
de druk bezochte avond werden
de aanwezigen bijgepraat over de
laatste ontwikkelingen en zijn de
concept plannen voor de inrichting
van het centrum gepresenteerd. Met
het centrumplan wordt beoogd dat
in de komende 20 tot 25 jaar het
dorpshart van Dalfsen een levendig,
onderscheidend en duurzaam
centrum vormt met een dorps
karakter en een groene signatuur,
waar het aantrekkelijk winkelen,
wonen, werken en recreëren is.

Belangrijkste
vraag op de
avond was wat de aanwezigen van
de schetsen vonden. Die reactie
kon worden achter gelaten op een
speciaal voor de avond ontworpen
Dalfsblauw post-it tegeltje en op
formulieren. Ook de komende
week kan nog steeds gereageerd
worden op de schetsen. In de
centrale hal van het gemeentehuis
zijn deze te bekijken en kan een
reactie worden achtergelaten.
En ook op www.dalfsblauw.nl
is de presentatie, met daarin
de schetsen, terug te zien.
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Start bodemonderzoek
naar kansen voor
aardwarmte in Dalfsen
In opdracht van de Rijksoverheid wordt in maart een bodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Dit landelijke
onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’
(SCAN) en vindt plaats in de lijn Westeinde – Dalfsen – Hoonhorst
– Heino. De grondeigenaren en directe omwonenden worden
persoonlijk geïnformeerd door SCAN die het onderzoek uitvoert.
In onze diepe bodem is veel
aardwarmte aanwezig. Op sommige
plekken zijn de omstandigheden goed
om de warmte op te pompen. Deze
duurzame warmtebron is dan mogelijk
een goed alternatief voor aardgas.
Van midden Nederland is weinig
bekend over de diepe bodemopbouw.
Daarom heeft de Rijksoverheid een
landelijk bodemonderzoek gestart
in dit gebied. Door heel Nederland
worden onderzoekslijnen uitgezet en
op iedere lijn wordt om de 60 meter
een seismologische meting gedaan.
De gemeente Dalfsen is het beginpunt
van lijn 12 die loopt tot Hoog Soeren.

geboord, waarna een kleine lading
springstof later zorgt voor het
opwekken van een geluidsgolf.
De weerkaatsingen van deze
geluidsgolven in de ondergrond
worden weer opgevangen door
een soort grondmicrofoons.
Dit gebeurd op een diepte van
grofweg 20 meter onder de
grond. De ontplofﬁng en trillingen
zijn nauwelijks waarneembaar
en veroorzaken geen risico’s,
belasting voor het milieu of
overlast. Van de meetresultaten
wordt een kansenkaart voor
aardwarmte gemaakt.

De meting
Op ieder meetpunt wordt met een
tractor en een trilboor een schotgat

Voor meer informatie en vragen
kunt u contact opnemen met
www.scanaardwarmte.nl.

Voor Elkaar

De toekomstvisie van Dalfsen
In het Overijsselse Vechtdal, vlakbij Zwolle, ligt een groene gemeente met vijf kernen en
een uitgestrekt buitengebied. Het is hier uitstekend wonen, heerlijk ontspannen en goed
ondernemen. Met deze zin begint de toekomstvisie van de gemeenschap Dalfsen met
als titel ‘Voor Elkaar’. De toekomstvisie biedt een perspectief hoe de eigenheid van de
gemeenschap een stevige basis kan zijn bij de kansen en uitdagingen van morgen. Eind
maart wordt het ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad van Dalfsen.
Met elkaar gemaakt
Hoe willen wij dat onze gemeente er over tien jaar uit ziet? En
wat is er voor nodig om dit voor
elkaar te krijgen? In de afgelopen periode hebben raadsleden,
de burgemeester, collegeleden
en ambtenaren hier tijdens het
Rondje van Dalfsen over nagedacht. Met het mobiele café
en tijdens de thema-avonden
is samen met inwoners uit alle
kernen nagedacht en gesproken
over onder meer deze vragen.
De uitkomsten daarvan zijn
gebruikt voor het schrijven van
de toekomstvisie ‘Voor Elkaar'.
Met een sneak preview zijn halverwege januari reacties op een
eerste versie ontvangen. Geen
van de reacties gaf aanleiding

Kabinet investeert 22,5 miljoen euro
in Regio Zwolle
Het Rijk trekt 22,5 miljoen euro uit om te investeren in Regio Zwolle
in de vorm van een Regio Deal. De investering in de regio is een
erkenning van de waarde van Regio Zwolle voor heel Nederland.
Regio Zwolle heeft een stevige
investeringsagenda voorgelegd
aan het Rijk voor het sluiten van

een Regio Deal met het kabinet.
Het kabinet heeft het nieuws over
de investering in de regio vrijdag

14 februari bekend gemaakt.
“Een fantastisch resultaat voor
Regio Zwolle, we zijn er heel blij
mee. Een investering in Regio
Zwolle is een investering in
Nederland”, aldus Peter Snijders,
voorzitter van Regio Zwolle.

tot een grootse omslag qua
opbouw en inhoud. Wel is inhoudelijk een aantal wijzigingen
gedaan, veelal een aanscherping, aanvulling of verduidelijking. De intentie van het visiedocument is richting geven aan
de Dalfser gemeenschap om de
onderlinge verbinding te blijven
koesteren en ontwikkelen.
Hoe gaat de
besluitvorming verder?
Het college heeft de
toekomstvisie ter vaststelling
aangeboden aan de raad. De
gemeenteraad behandelt de
toekomstvisie op 23 maart
2020. Ter voorbereiding komt
de visie in één van beide
commissievergaderingen aan

de orde. Dit is 2 maart 2020 of
9 maart 2020. Bij een positief
besluit van de gemeenteraad
beschikt Dalfsen eind maart
over een nieuwe toekomstvisie.
Benieuwd naar hoe we tot de
toekomstvisie zijn gekomen
en wat er in het concept
staat? Kijk vanaf 20 februari
op www.dalfseningesprek.nl.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

