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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. 25 februari 2020
- Poppenallee 18, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 26 februari 2020
- De Brandt 8, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 27 februari 2020
- De Brandt 10, het bouwen
van een loods.
- Kreuleweg 3, het plaatsen
van een luchtwasser.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 februari 2020
- Snoekbaars 14, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 22 februari 2020
- Oosterveen 73A,
het uitbreiden van de woning
door middel van een uitbouw.
Ontvangen, d.d. 25 februari 2020
- De Grift (ong.), het bouwen
van een bedrijfshal.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 21 februari 2020
- De Horst 23, het verbouwen
van de woning.
Verzonden d.d. 24 februari 2020
- Kampendwarsweg 5,

het bouwen van een woonhuis
met een bijgebouw.
Verzonden d.d. 25 februari 2020
- Ganzepanweg 1, het verbouwen
van een bijgebouw tot twee
woonappartementen.
Verzonden d.d. 26 februari 2020
- Hoevenweg 2, het vervangen
van twee bestaande schuren
voor één nieuwe schuur.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d 26 februari 2020
- Meeleweg 103, kap 1 eik.
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

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbeschikking voor het bouwen van een dierenverblijf
en hooiberg op het perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen maken
bekend dat zij van plan zijn om in
afwijking van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning te
verlenen met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, sub a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het bouwen van een
dierenverblijf en hooiberg op het
perceel Knuvendijk 1 in Lemelerveld.
De gemeenteraad heeft in de
vergadering van 24 februari 2020
besloten om naar aanleiding van
deze aanvraag omgevingsvergunning
een ontwerp Verklaring van Geen
Bedenkingen te verlenen. Daarbij
is verder besloten dat wanneer er
geen zienswijzen tegen de verklaring
worden ingediend, deze verklaring
als deﬁnitief wordt beschouwd.

U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 4 maart
2020 tot en met 14 april 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen.
Indienen zienswijze
Iedereen kan gedurende de
genoemde periode via een brief of
mondeling een zienswijze geven
over de ontwerpbeschikking.
Een brief kunt u sturen naar
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA
Dalfsen. Voor het inbrengen van
uw mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met mevrouw
M. Gorter van de eenheid Ruimtelijke
Ontwikkeling, telefoon 14 0529.
Dalfsen, 3 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 februari 2020.
• Ericalogo NO.10 van de Odd
Fellows, het organiseren
van een autotoertocht annex
gezelligheidsrit binnen de
gemeente Dalfsen op 17 mei 2020.
Onderstaande collectevergunning
is ingetrokken:
Verzonden, d.d. 24 februari 2020
• Bartiméus Fonds, collecte in de
periode 19 t/m 24 oktober 2020.
Onderstaande aanvragen voor
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 19 februari 2020
• MC De Zweef, het organiseren
van 25-jarig Jubileum
MC De Zweef bij Bouwhuisweg
18 op 16 mei 2020.
Ontvangen, d.d. 25 februari 2020
• De Viersprong B.V.,
het organiseren van een
bevrijdingsfestival Nieuwleusen bij
Burg.Backxlaan 2 op 13 april 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 BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 9 maart 2020
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg
2. Stedenbouwkundig plan Oosterbouwlanden
OPINIËREND
3. JOP Lemelerveld, locatie Kroonplein
4. Startnotitie evenementenbeleid
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
23 maart 2020.
Agendapunten 3 en 4 worden 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.
Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken
worden over punten die op de agenda staan, met uitzondering van agendapunt
3. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de grifﬁe via grifﬁe@dalfsen.nl tot uiterlijk
12.00 uur op de dag van de vergadering.

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. 15 januari 2020
- Molenhoekweg 8A,
het beëindigen van het houden
van varkens op 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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Recht op vergoeding eventuele
schade door Lelystad Airport
Het Rijk is van plan om in Lelystad een luchthaven te openen.
De procedures daarvoor lopen al jaren. De gemeenteraad
van Dalfsen maakt zich zorgen over deze ontwikkeling
en de mogelijke gevolgen voor de gezondheid, lokale
economie, toeristische sector en de effecten op de natuur. De
aanvliegroute naar Lelystad Airport loopt van Lemelerveld,
tussen Hoonhorst en Dalfsen door richting Zwolle.
Persoonlijke schade
Ook u kunt mogelijk persoonlijk
schade ondervinden van het
besluit tot opening van vliegveld
Lelystad, door mogelijke
waardevermindering van
uw woning of bijvoorbeeld
inkomstenderving van uw
camping. U kunt voor een
vergoeding van deze schade

bij het ministerie een verzoek
indienen. De termijn hiervoor
sluit op 31 maart 2020. Omdat
er momenteel nog niet gevlogen
wordt, is echter nog niet vast
te stellen of er daadwerkelijk
sprake van schade is.
Om toch de mogelijkheid tot
aanvragen van schadevergoeding

College B&W op 10 maart
op bezoek in Oudleusen
Ieder jaar bezoeken
burgemeester en wethouders
de kernen in de gemeente
Dalfsen. Op dinsdag 10
maart 2020 komen we op
bezoek bij de inwoners
van Oudleusen.
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 Oudleusen.
De avond begint om 20.00
uur en wordt gehouden in
De Wiekelaar. Namens het
college van burgemeester en
wethouders en het bestuur van
Plaatselijk Belang Oudleusen
bent u van harte welkom!

open te houden, kunt u een
zogenaamde stuitingsbrief naar
het ministerie sturen. Hierbij
houdt u in de toekomst het recht
om mogelijke schade te claimen.
Stuitingsbrief versturen
Wilt u als belanghebbende
dit recht claimen? De
samenwerkende actiegroepen
tegen Laagvliegen (SATL)
hebben een modelbrief
opgesteld. Deze vindt u op
de website van SATL:
satl-lelystad.nl/doen/schade/.
Deze voorbeeldbrief kunt u
gebruiken en zelf versturen naar
het adres dat vermeld staat.
U bent zelf verantwoordelijk
voor de tijdige verzending,
waarbij SATL u aanraadt dit
aangetekend te doen.

COLUMN

Verbinding
Op maandag 2 maart staat bij de raadscommissie de nieuwe
toekomstvisie van de gemeente Dalfsen op de agenda. Een visie
waarbij het stimuleren, koesteren en benutten van de onderlinge
verbondenheid centraal staat. Een visie die ontstaan is door
gesprekken aan te gaan met vele inwoners van onze gemeente.
Kijkend naar het carnaval van eind februari blijkt dat
verbondenheid soms heel vanzelfsprekend centraal staat.
Vooral in Sprokkeldorp en Hakkersdonk. Als we een feest
te vieren hebben, doen we dat graag samen. Prachtig!
Waar we als mensen en als samenleving vaak wat meer moeite mee
hebben, is om verbondenheid te blijven voelen en te tonen als het
leven zijn andere kant toont. Als sprake is van ziekte, verlies of rouw.
Hoe gaan we daar mee om? Hoe gaan we dan met elkaar om?
Afgelopen dinsdag mocht ik als ambassadeur spreken bij de
startbijeenkomst van de Samenloop voor Hoop. Op 18 en 19 september
kan een ieder zich inzetten om tijdens dit wandelevenement geld in
te zamelen voor de strijd tegen kanker. Meld je team aan, of sponsor
deze wandelestafette. Tijdens de Samenloop voor Hoop staan we stil
bij al diegenen die strijden tegen kanker. En dat zijn er helaas velen.
Mijn wens is dat we niet wachten tot september. Dat we ook nú het
moment te baat nemen om naast iemand te staan die het moeilijk heeft.
Aarzel je om dat kaartje te sturen, dat
telefoontje te plegen of dat pannetje
soep langs te brengen? Aarzel niet
langer, en doe het. En als dat best
lastig voelt, heb het daar dan vooral ook
over. Maar laat iemand in een lastige
situatie er niet alleen voor staan. Laten
we onderling verbonden zijn. In goede
maar vooral ook in slechte tijden.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

