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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 AZ 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. 13 februari 2020
- Westeinde 61, het uitbreiden
van de woning.
- Middeldijk 49, het bouwen
van een woning.
- Koestraat 1, het uitbreiden
van een woonhuis met een
slaapkamer en badkamer
op de begane grond.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2020
- Zuidelijke Vechtdijk,
het bouwen van een Pilot
Off Grid natuurhuisje.
Ontvangen, d.d. 18 februari 2020
- Millingersteeg 1,
het verbouwen van een bijgebouw
tot tweede bedrijfswoning.
Ontvangen, d.d. 19 februari 2020
- nabij Slingerlaantje 13,
het herplaatsen van een schuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 18 februari 2020
- Weerdhuisweg 1,
het wijzigen van de gevel.
Ontvangen, d.d. 19 februari 2020
- Weidelanden 14, het realiseren
van een aanbouw aan de woning
en het vergroten van de schuur.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2020
- Burg.Backxlaan 228,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2020
- Meeleweg 63, het kappen
van een es.
Ontvangen, d.d. 19 februari 2020
- Kon.Julianalaan 97,
het plaatsen van een dakkapel.
Onderstaande aanvraag melding
brandveilig gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 december 2019
- Polhaarweg 22, een melding
brandveilig gebruik voor de kerk.
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
ingetrokken op verzoek:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 december 2019
- Constructieweg 6B,
het verbouwen van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 30 januari 2020
- Kruisstraat 1, het wijzigen
van de bestemming.
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 januari 2020
- Kloosterhof 27, het plaatsen
van een terrasoverkapping.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 december 2019

- Hessenweg 105, het verbouwen
van de woning tot inwoning.
Ontvangen, d.d. 23 december 2019
- Esschingstraat 64,
het uitbreiden van een woonhuis.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 februari 2020
- Teunisbloem 55, het bouwen van
een overkapping in de achtertuin.
Verzonden d.d. 13 februari 2020
- Koninginnenplein 47,
het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning
(Z/18/586018 d.d. 02-11-2018)
voor het aanpassen van
de dakgoot.
Verzonden d.d. 17 februari 2020
- Ankummer Es 21,
het verbouwen en renoveren
van een woonboerderij.
- Leemculeweg 5,
het verbouwen van de bestaande
varkensschuur tot een berging.
Verzonden d.d. 19 februari 2020
- Langzwaard 6 en 8,
het verbouwen van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Ruitenborghstraat 103, kap 1 eik.
- Kringsloot-west 12, kap 2 eiken.
- Haersolteweg 13, kap 6 bomen.
Verzonden d.d. 20 februari 2020
- Polhaarweg 22, het verbouwen
van het kantoorpand naar kerk.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 19 februari 2020
- Westeinde 29a, kap 1 eik
en 1 es + weigering 1 es.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 20 februari 2020
- Handelsweg 45, het bouwen
van een bedrijfspand.
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.
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. 15 februari 2020
• Drivers Uut Salland Zozijn,
het organiseren van Truckrun
binnen de gemeente
Dalfsen op 4 april 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, 14 februari 2020
• Historische Kring Ni’jluusn van
Vrogger, het organiseren van
een opening van De Verhalenwagon
en de ARCHEO-kuil bij
Westeinde 3 op 4 april 2020.
Onderstaande collectevergunning
is verleend:
Verzonden, d.d. 18 februari 2020
• Stichting Oekraïne Nieuwleusen
C.A., geldinzameling voedselactie,
van 25 tot en met 30 oktober 2021.
Onderstaande
standplaatsvergunning is verleend:
Verzonden, d.d. 20 februari 2020
• Vishandel Deen, op dinsdag
en zaterdag in Lemelerveld,
op donderdag bij de Plusmarkt
in Nieuwleusen en op
woensdag in Hoonhorst.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2020

• Nationaal Circus Barani,
het organiseren van
een kindercircus op het
evenemententerrein naast
Raadhuisstraat 1 van 16
september 2020 tot en met
20 september 2020.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d.
• Historische Kring Dalfsen,
opening schuilhut hoek
Koelmansstraat/Molenhoekweg
op 20 en 21 maart 2020
Verkeersmaatregelen
In verband met de opening van de
schuilhut op 20 en 21 maart 2020
zijn de volgende wegen afgesloten:
- Molenweg tussen 12:00 uur en
16:00 uur; tussen de Marsweg
en Koelmansstraat; en gelden
de volgende parkeerverboden:
- op de Koelmansstraat, beide
zijden, 300m naar links en rechts
vanaf de Molenhoekweg.
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 2 maart 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Toekomstvisie Dalfsen 2030, ‘Voor Elkaar’
2. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Zuid
3. 10e herziening bestemmingsplan kernen, Kerkenhoek Nieuwleusen
4. Extra subsidie Trefkoele+
INFORMEREND
5. Startnotitie warmtetransitie
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 4 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 23 maart 2020.
Agendapunt 5 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat 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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RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerp Chw bestemmingsplan
6e Verzamelplan Buitengebied
gemeente Dalfsen
Doel plan
In het jaarlijkse 'Verzamelplan
Buitengebied' bundelt de gemeente
verschillende ontwikkelingen in
het buitengebied tot één nieuw
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan
is de uitkomst van de zesde
ronde voor het verzamelplan.
Nieuwe ontwikkelingen
1. Brinkweg 1, hergebruik van een
karakteristieke schuur als woning.
2. Schoolweg 9A, toevoegen van
de bestemming ‘Wonen’ door
sloop van 868 m³ schuren op
het perceel Grensweg 1-3.
3. Westeinde 144-146,
planologisch splitsen van een
karakteristieke boerderij.
4. Poppenallee 7, gebruik bijgebouw
voor recreatief nachtverblijf.
5. Statumweg 4 en 4A, verleggen
van het bouwvlak om winterstalling
mogelijk te maken en aanpassen
van maatvoering bebouwd
oppervlak naar 4.847 m².
6. Dommelerdijk 20-20A, realiseren
van 1 compensatiewoning door
sloop van 780 m² schuren op
eigen perceel en het staken
van de bedrijfsactiviteiten.
7. Leemculeweg 9,
1 compensatiewoning, sloop
van 435 m² schuren aan de
Lemelerveldseweg 105 en
444 m² aan de Brandweg 3.
8. Westeinde 142, wijzigen van de

COLUMN
horecabestemming in ‘Wonen’.
9. Ruitenveen 4-4A en Jagtlusterallee
1, wijzigen van de bestemming
van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’
realiseren van boerderijkamers, 15
camperplaatsen en camperstalling
in een bestaande schuur , het
terugbestemmen van het pand
Jagtlusterallee 1 als woning.
10. Brouwersweg 10,
1 compensatiewoning, sloop van
212,5 m² schuren op eigen erf en
791,5 m² aan de Stadhoek 4.
11. Leusener Es 2, wijzigen
van huidige bestemming
‘Glastuinbouw’ in ‘Wonen’, ‘Bedrijf’
en ‘Agrarisch met waarden’.
12. Kringsloot West 12,
1 compensatiewoning met
een bijgebouw van 264 m²,
het splitsen van de bestaande
boerderij en sloop van
1.192 m² schuren.
13. Marshoekersteeg 14-14A,
2 compensatiewoningen, sloop van
1.918 m² schuren op eigen erf en
300 m² aan de Vennebergweg 6.
14. Hessenweg 70, wijzigen van
de bestemming ‘Bedrijf’ in
‘Wonen’ en het verschuiven
van de woonbestemming.
15. Koelmansstraat 62, verschuiven
van het bestemmingsvlak ‘Wonen’
voor uitbreiding schuur.
In het verzamelplan zijn ook
acht onherroepelijke projecten
die zijn vergund met een
projectafwijkingsbesluit (artikel
2.12, lid 1, onder a sub 3 Wabo)
opgenomen. Verder zijn een aantal

ambtshalve wijzigingen verwerkt.
Inloopbijeenkomst op
maandag 9 maart 2020
Op maandag 9 maart 2020 eis er een
inloopbijeenkomst in het gemeentehuis.
Van 16:00 tot 19:00 uur kan iedereen
het 6e verzamelplan Buitengebied
komen bekijken en vragen stellen.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt
van 26 februari 2020 tot en met
9 april 2020 voor iedereen ter inzage
bij de receptie in het gemeentehuis in
Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan
kunt u ook inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl
met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.6eVerzamelplanBGon01. De bestanden zijn beschikbaar
op https://digitaleplannen.nl/0148/
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 26 februari 2020 tot
en met 9 april 2020 via een brief of
mondeling een zienswijze geven over
het ontwerpbestemmingsplan. Een brief
kunt u sturen naar de gemeenteraad van
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge zienswijze kunt
u contact opnemen met mevrouw J.
Klink, tel. 14 0529. In de zienswijze moet
u aangeven over welke onderdelen
van het ontwerpbestemmingsplan
uw reactie gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Dalfsen, 25 februari 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

INZAMELING OUD PAPIER MAART 2020
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers: donderdag
5 en vrijdag 6 maart 2020.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk
aan de Polhaarweg: vrijdag
14:30 tot 16:45 uur en zaterdag
9:00 tot 11:45 uur;
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: vrijdag
27 maart vanaf 16:00 uur en
zaterdag 28 maart 2020 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 6 maart (19:00-20:00 uur)
en zaterdag 7 maart 2020 (10:00 tot
12:00 uur) zo ook 20 en 21 maart
2020 brengmogelijkheid container
parkeerplaats bij Geref. Kerk
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19;
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de container
bij de Welkoop aan De Vesting
15, maandag t/m donderdag
tussen 9:00 en 18:00 uur, vrijdag
tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur;
- Kringloopbedrijf
“Noggus&Noggus”:

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

brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).
HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en dan de
eerste weg rechts) en bij fam. Pierik,
Poppenallee 26 (niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en P.C.
basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag 28
maart 2020 van 9:00 tot 13:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij
het clubgebouw De Bombardon
aan de Burg. Backxlaan 181.
Iedere zaterdag is er tussen 11:00
en 12:00 uur hulp aanwezig bij

Ontvangen, d.d. 15 januari 2020
- Koepelallee 9, het beëindigen
van het bedrijf.
Ontvangen, d.d. 24 januari 2020
- De Brandt 1 en 3,
het beëindigen van het bedrijf.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 januari 2020
- Handelsweg (ong.),
het starten van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN

de inzameling. Er is geen huisaan-huisinzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
14 maart 2020 naar de container
bij de school, Petersweg 2.
Op de betreffende zaterdag
zijn er twee ouders aanwezig
van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele: elke eerste
zaterdag van de maand
brengmogelijkheid bij de
school, Meeleweg 120.
OUDLEUSEN
- Badmintonvereniging: zaterdag
7 maart 2020 (09:00 tot 12:00 uur)
brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

Ontvangen, d.d. 14 februari 2020
- De Grift 36, 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.

Woensdag 12 februari zijn door medewerkers van de gemeente
de felbegeerde nestkastjes uitgedeeld. De actie bleek erg in de
smaak te vallen bij onze inwoners, want binnen 27 uur waren alle
1000 kastjes al vergeven. Speciale dank aan de medewerkers van
stichting Dalfsen Werkt, die in de kerstperiode de kastjes hebben
gemaakt! Helaas moesten we ook velen teleurstellen. Echter
op het internet staan vele bouwtekeningen voor allerlei soorten
nestkastjes, zoals bijvoorbeeld bij de vogelbescherming: https://www.
vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/zelf-een-nestkast-maken.
Erg leuk om samen met de kinderen of kleinkinderen te doen.
Waarom was deze actie ook al weer? De gemeente Dalfsen probeert
door extra broedmogelijkheden voor een aantal vogelsoorten, zoals
de koolmees, de pimpelmees, de boomklever maar ook kauwen zijn al
gezien met deze rupsen als voedsel. Voor een completer overzicht kunt u
terecht bij opnieuw de vogelbescherming: https://www.vogelbescherming.
nl/actueel/bericht/natuurlijke-vijanden-van-de-eikenprocessierups. De
overlast was afgelopen jaar enorm en de verwachting is niet dat het
dit jaar minder zal zijn. Daarom neemt de gemeente Dalfsen deel aan
het programma ter bestrijding van de eikenprocessierups (epr) van de
provincie Overijssel, samen met bijvoorbeeld Raalte en Olst-Wiijhe.
Ook doen we samen met Raalte mee met het top-sectoren onderzoek
van de Universiteit Wageningen. Uit dit onderzoek moet gaan blijken
hoe we deze rupsen het beste onder controle kunnen krijgen. Het
loopt vanaf 1 maart aanstaande gedurende 2 jaren is de bedoeling.
Overigens is het niet zo dat deze rupsen niet ook een plek hebben
in de natuur! De volwassen dieren vormen een voedselbron voor
ondermeer vleermuizen, zwaluwen en andere insecten etende dieren.
Echter op het moment dat ze een plaag vormen ontstaat de overlast
in de vorm van jeuk, rode vlekken, hoesten etc. Plagen ontstaan altijd
als het evenwicht in de natuur is of wordt verstoord. Dat evenwicht
kan nauw luisteren en doorslaan naar een bepaalde kant. Het is
afhankelijk van allerlei soorten die relaties met elkaar hebben, u
heeft dat vast wel eens bij biologielessen gehoord. Het ging dan over
voedselketens en een voedselweb. Het ene organisme eet het andere
of bestuift een bepaalde bloem of verspreidt de zaden. Zo wordt
het voortbestaan van soorten verzekerd. Hoe meer verschillende
plekken om te wonen en van te leven in de natuur, hoe meer dieren en
planten er in zo’n gebied zullen voorkomen. Dat is nu biodiversiteit.
In Dalfsen zijn we druk bezig om een grotere verscheidenheid van
leefplekken voor organismen te maken. U ziet het momenteel langs
de Dedemsweg, de Jachtlusterallee en de Dalmsholterweg, waar
hoogteverschillen zijn aangelegd en bomen en struiken zijn ingeplant.
De hoogteverschillen zorgen voor droge (hoge) plekken en natte (lage)
plekken. Na inzaaien zullen hier verschillende planten gaan groeien en
bloeien. Maar ook in verschillende wijken wordt er minder gemaaid, met
als doel dat allerlei organismen een kans krijgen om zich er te vestigen.
Daaronder zijn er ook die de eikenprocessierups lekker vinden en aan
hun jongen voeren. Zo helpen ze de
plaag te bestrijden en het evenwicht heel
langzaam weer de goede kant (voor ons
dan) op te krijgen. Dat gaat niet op korte
termijn, het is een kwestie van lange
adem en stug volhouden. Maar daar
zijn we toch goed in, in Dalfsen gewoon
deurdonderen (met dank aan Normaal).
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

Inloopbijeenkomst 6e verzamelplan
buitengebied Dalfsen
De gemeente Dalfsen organiseert op maandag 9 maart 2020
een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst kunt u
vragen stellen over het 6e verzamelplan Buitengebied van de
gemeente Dalfsen dat ter inzage ligt. Daarnaast zijn ook andere
vragen over ontwikkelingen in het buitengebied welkom.
De inloopbijeenkomst wordt gehouden in de foyer
van het gemeentehuis, tussen 16.00 en 19.00 uur.
Het verzamelplan is een
bestemmingsplan waarin de
gemeente verschillende plannen
in het buitengebied bundelt tot één
nieuw bestemmingsplan. Vorig jaar is
gestart met het 6e verzamelplan, dat
nu in ontwerp klaar is. Verschillende
ontwikkelingen en ook een aantal
kleinere wijzigingen vanuit de
gemeente zijn in dit verzamelplan
opgenomen. Dit 6e verzamelplan ligt
nu ter inzage en tot en met 7 april
kan hierop gereageerd worden.
Heeft u plannen in het buitengebied of

vragen over het verzamelplan? Dan
kunt u contact opnemen met Marit
Gorter, Joke Klink of Simone Kiewiet
via het telefoonnummer 14 0529 of
door te mailen naar buitengebied@
dalfsen.nl. Wij zijn altijd bereid om
met u mee te denken en samen met
u te kijken naar de mogelijkheden.
Via https://zoek.
ofﬁcielebekendmakingen.nl/
gmb-2017-215734.html komt
u bij de beleidsregels voor
ontwikkelen in het buitengebied.
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Upgrade Jezelf Regio Zwolle
Van alleen stappen zetten,
naar samen sprongen maken!
Regio Zwolle is een van de snelst groeiende regio’s van Nederland. Om die groei
aan te kunnen en door te zetten, is een sterke en vitale arbeidsmarkt van belang.
De beste mensen op de juiste plek. Jongeren moeten in de regio werk weten te
vinden en werkgevers moeten investeren in wendbare werknemers. Iedereen die
kan en wil werken moet de kans krijgen mee te doen en te groeien. Het is tijd om te
investeren in mensen. En daar zijn ﬁnanciële middelen voor: tijd voor een upgrade!
Investeer in jezelf en je mensen
De Human Capital Agenda van Regio
Zwolle richt zich op talent ontwikkelen
en benutten met als doel economische
groei. Om werkgevers te helpen
investeren in zichzelf en hun mensen, is
Upgrade Jezelf opgericht. Een platform
vol inspirerende verhalen, handige
tools, een netwerk van specialisten en
een ﬁnancieel steuntje in de rug vanuit
het Ontwikkelfonds Regio Zwolle.
Iedere sector een eigen groeiambitie
Binnen Upgrade Jezelf zijn acht
sectoren actief: Bouw, Transport &
Logistiek, Creatieve Industrie, Agri &
Food, Zorg, Onderwijs, E-commerce
en Techniek. Allemaal werken ze aan
een eigen groeiambitie binnen hun
sector, en ze leren veel van elkaar
door overkoepelende thema’s.

Financiële steun voor mkb’er,
werkgever of zzp’er!
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle is een
onderdeel van Upgrade Jezelf. Overheid,
onderwijs, werkgevers en vakbonden
werken hierbij samen aan een vitale en
veerkrachtige arbeidsmarkt door te investeren
in mensen: een leven lang ontwikkelen.
Het Ontwikkelfonds Regio Zwolle helpt
ondernemers om dit mogelijk te maken.
Ben je mkb’er, werkgever of zzp’er? Is jouw
bedrijf gevestigd in Regio Zwolle en wil je
extra investeren in de skills en knowhow van
je (toekomstige) werknemers? Dan kun je
een beroep doen op dit fonds. Samen met
andere werkgevers en partners of individueel.
Benieuwd naar wat Upgrade Jezelf voor
jouw organisatie kan betekenen? En
welke succesverhalen er zijn? Kijk dan
op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Schildergroep Bellingeweer exposeert
De leden van schildergroep Bellingeweer exposeren van 28 februari tot 8
april 2020 hun werken in de foyer van het gemeentehuis van Dalfsen.

De groep werd opgericht in 1971 en
bestaat momenteel uit 17 leden van
verschillende pluimage. Ondanks
haar lange bestaan is de doelstelling
al die jaren eigenlijk steeds hetzelfde
gebleven, namelijk om met elkaar en
toch ieder voor zich iets moois neer
te zetten, elkaar te stimuleren en
jezelf beeldend te blijven ontwikkelen.
Eens in de twee weken komen ze
om te schilderen bijeen in de Baron
van Dedemschool in het buurtschap
Emmen. Elk jaar worden onder
begeleiding van kunstenares Riët
Stegehuis een viertal thema’s op
zijn of haar eigen wijze uitgewerkt.
Voor deze expositie is gekozen voor

Telefoon in verkeer
is levensgevaarlijk

het thema “Orde & chaos”. Elk lid
heeft op zijn eigen manier invulling
gegeven aan dit thema. Opruimen
van kleuronderdelen uit een schilderij,
een collage van rommel, afval in
de oceaan etc. Het resultaat is een
interessante en boeiende verzameling
van diverse afbeeldingen, collages
en schilderijen. Ook het gebruikte
materiaal is divers: olieverf, pastel,
acryl, lucifers, plastic rommel en zand.
In de vitrines exposeren we kleiner werk
van ons thema; “Bomen, pen of penseel
& inkt”. Wat een verschillende bomen.
De exposities zijn te bezichtigen tijdens
de openingsuren van het gemeentehuis
van 28 februari tot 8 april 2020.
Informatie:
www://schildergroep-bellingeweer.nl

