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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 AZ 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. 28 februari 2020
- Geert Grotestraat 11, het plaatsen
van een zijraam in de badkamer.
Ontvangen, d.d. 1 maart 2020
- Maneweg 3, het realiseren van
een aanbouw aan de woning.
Ontvangen, d.d. 2 maart 2020
- Marsweg 11A, het bouwen van een
loods voor stalling landbouwwerktuigen.
- in de singel bij Klaverkampsweg 8,
het kappen van 10 eiken en 1 esdoorn.
Ontvangen, d.d. 3 maart 2020
- Gentiaan 33, het verbouwen
van de woning.
Ontvangen, d.d. 4 maart 2020
- Kringsloot-Oost 1, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.
- Marshoekersteeg 21A,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning voor de
bouw van een ligboxenstal.
- Hessenweg 49, een wijziging op
een verleende omgevingsvergunning
voor de bouw van een woning.
- Slennebroekerweg 13A, het
uitbreiden van de werktuigenberging.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 1 maart 2020
- Zwembadlaantje 8, het realiseren van
een klimbos bij Natuurlijk Heidepark.
Ontvangen, d.d. 2 maart 2020
- Zwembadlaantje 8, het plaatsen
van een houten badmeestertoren.
Ontvangen, d.d. 5 maart 2020
- Woeste Grond 15, het bouwen van de
rechterhelft van een 2^1 kap woning.
- Woeste Grond 17, het bouwen van de
linkerhelft van een 2^1 kap woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2020
- Burg.Baron van Dedemstraat 1G,
het wijzigen van het kantoorpand.
Ontvangen, d.d. 5 maart 2020
- Rollecate 3M, het toestaan
van een autohandel.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 2 maart 2020
- Kon. Julianalaan 97,
het plaatsen van een dakkapel.
Verzonden, d.d. 3 maart 2020
- Snoekbaars 14,
het plaatsen van een dakkapel.
- De Grift 36, het bouwen van
een bedrijfshal met kantoor
(wijziging op verleende vergunning).
Verzonden, d.d. 4 maart 2020
- Meeleweg 63, kap 1 es.
Verzonden, d.d. 5 maart 2020
- Molenpad 7, het plaatsen
van twee dakkapellen.
Verzonden, d.d. 6 maart 2020
- Oosterveen 73A,
het uitbreiden van de woning.
Onderstaande meldingen
brandveilig gebruik
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 februari 2020
- Prinsenstraat 16,
melding brandveilig gebruik.
Ontvangen, d.d. 5 maart 2020
- Haersolteweg 3,
melding brandveilig gebruik.
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. 27 februari 2020
• Basisschool De Regenboog, het
organiseren van Streetwise ANWB
op de parkeerplaats tegenover
Verbindingsweg 1A op 3 april 2020.
Ontvangen, d.d. 2 maart 2020
• Ouderraad IKC Het
Natuurrijk, het organiseren
van een oudijzeractie bij de
Vlierhoekweg 9 op 4 april 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2020
• Verkeersoudercoördinator
Dalfsen, het organiseren van
Streetwise ANWB op een gedeelte
van de Weth. Zonnenbergstraat
op 11 maart 2020.
Onderstaande aanvraag voor
een evenementenvergunning
is ontvangen:
LEMELERVELD
• Stichting Koningsdag
Lemelerveld, het organiseren
van “presentatie verenigingen”
en Koningsdag op het Kroonplein
op 26 en 27 april 2020.
Onderstaande aanvraag voor
een evenementenvergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
• Oranjevereniging Nieuwleusen
e.o., Koningsdag; voormiddag
nabij ’t Olde Gemientehuus en
namiddag in het Palthebos.
Verkeersmaatregelen
In verband met Koningsdag
is het Westeinde tussen de
Burg. Backxlaan en de inrit
naar de Plus afgesloten tussen
9:00 en 11:00 uur op 27 april
2020. Tussen 9:00 en 19:00
uur geldt er een dubbelzijdig
parkeerverbod aan de Middeldijk
tussen de Dommelerdijk
en de Arendnevenweg.
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.
Kennisgeving verleende
exploitatievergunning
Beslissing op
bezwaarschrift Sephora
De burgemeester van de gemeente
Dalfsen maakt bekend dat op
3 maart 2020 (verzonden: 5
maart 2020) heeft besloten
om (bij beslissing op bezwaar)
een exploitatievergunning te
verlenen voor Pizzeria Sephora,
gevestigd aan de Wethouder
Nijboerstraat 1 A in Nieuwleusen.
Beroep
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden binnen zes
weken, nadat het besluit is
verzonden, een beroepschrift
indienen bij de rechtbank
Overijssel, locatie Zwolle, Sector
bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle, telefoon 038-8884110.
Een beroepschrift dient
ondertekend te zijn en in ieder
geval te bevatten de naam en
het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen
het beroep is gericht en de
gronden van het beroep.
Verder kan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Overijssel, locatie Zwolle, Sector
bestuursrecht, verzocht worden
een voorlopige voorziening te
treffen, als u door de onmiddellijke
tenuitvoerlegging van het besluit
onevenredig in uw belangen wordt
geschaad. Het vragen van een
voorlopige voorziening is mogelijk,
als u ook een beroepschrift indient.
Inzien besluit
Tijdens de openingstijden van
het gemeentehuis kunt u een
exemplaar van dit besluit inzien.
Dit besluit kunt u inzien bij de
receptie van het gemeentehuis
in Dalfsen. De openingstijden
vindt u op de website via de
volgende link: www.dalfsen.nl

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. 19 februari 2020
- Hagenweg 10,
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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RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststellen 5e herziening
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016, Zwaluwlaan 23
Doel van het plan
Dit plan maakt het mogelijk dat op de
locatie Zwaluwlaan 23 in Nieuwleusen
12 woningen in de vorm van 6 dubbele
woningen en 6 vrijstaande woningen
gerealiseerd kunnen worden.
Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de
bijbehorende stukken van 11 maart
2020 tot en met 22 april 2020 voor
iedereen ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis in Dalfsen.
Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen
kan bij de Afdeling bestuurs-

COLUMN
rechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Dit is gedurende
bovengenoemde termijn mogelijk
voor belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tijdig een zienswijze
in te dienen.

de werking van plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn aﬂoopt.
Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen
heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt

Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
NKernen2016hz5-vs01 ook
inzien via www.dalfsen.nl of
www.ruimtelijkeplannen.nl. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/

Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
grifﬁerecht verschuldigd.

Dalfsen, 10 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend twee
parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld voor
het opladen van elektrische voertuigen
aan te wijzen op de parkeerplaats
gelegen tegenover Esakkers 21 te
Hoonhorst 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 10
maart 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure) voor
regulier bewonen en restaureren
van een bestaande monumentale
agrarische bedrijfswoning op
Tolhuisweg 8 in Dalfsen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dalfsen maken bekend dat
in afwijking van het bestemmingsplan een omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van artikel
2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op regulier bewonen
en restaureren van een bestaande
monumentale agrarische bedrijfswoning op Tolhuisweg 8 in Dalfsen.
U kunt de verleende omgevingsvergunning met bijbehorende stukken
van 11 maart 2020 tot en met 21
april 2020 inzien bij het loket van de
eenheid Publieksdienstverlening. Ook
kunt u de verleende omgevingsvergunning inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.OmTolhuisweg8-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn
kunnen belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest tijdig een zienswijze in
te dienen beroep instellen bij de
Rechtbank Overijssel, locatie
Zwolle, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle. Ook kunt u digitaal
beroep instellen via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht
(alleen met een DigiD).
Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw beroepschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege een
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen heeft
voor u, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Overijssel, locatie
Zwolle, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle. Voor het indienen
van een beroepschrift en een
verzoek om voorlopige voorziening
moet u grifﬁerecht betalen.
Dalfsen, 10 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om
een vermelding van het zaaknummer
van het besluit waar u bezwaar tegen
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 heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
(Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

Politici van de toekomst
Als raadsgrifﬁer ben ik aanwezig bij alle vergaderingen van de
gemeenteraad en de verschillende raadscommissies. Soms zijn
we snel klaar, soms duurt het wat langer, maar altijd staat het
nemen van een goed besluit en het voeren van een goed debat
voorop. Tussen u en mij gezegd: niet alle onderwerpen zijn even
spannend. Technische aanpassingen in een gemeenschappelijke
regeling vanwege een landelijke wetsaanpassing vragen wel om
het nemen van een besluit, maar ik denk dat er weinig raadsleden
zijn die voor dat soort besluiten de politiek ingegaan zijn.
Gelukkig gaat het meestal wel over zaken die ook voor u van belang
zijn. De aanblik van de buurt, het onderhoud van het openbaar groen,
de mogelijkheden om langer thuis te blijven wonen en de hoogte van
de gemeentelijke belastingen. Dit zijn enkele voorbeelden waarover
je het prima met elkaar kunt hebben en waar je ook ﬂink van mening
over kunt verschillen. Aan het einde van de avond volgt er dan een
besluit, waarbij de meerderheid bepaalt. Zo werkt het nu eenmaal.
Voorbereiden, debatteren, besluiten nemen: het vraagt heel veel
tijd. En toch is het ontzettend leuk om te doen. Examenleerlingen
TL4 van het Agnieten College uit Nieuwleusen hebben dat op 4
maart zelf ervaren in de raadzaal van de gemeente, toen zij vol vuur
discussieerden over de (grenzen aan de) vrijheid van meningsuiting en
de vrijheid van onderwijs. Allemaal vonden ze het een leuk onderdeel
van hun campagnes van de ‘verkiezingen van de vrijheid’ die het
Agnieten organiseert. Misschien smaakt
het naar meer en heb ik de politici van
de toekomst nu al in actie gezien. Het
komt wel goed met onze democratie.
Joost Leegwater
Raadsgrifﬁer
grifﬁe@dalfsen.nl
Twitter: @GrifﬁeDalfsen
Instagram: @raad_dalfsen

Tijdelijk afsluiting Raadhuisstraat vanaf 16 maart
Het einde van de realisatie van het Waterfront is in zicht. Als laatste
wordt het straatwerk in de Raadhuisstraat aangepakt. Dat betreft het
deel dat loopt vanaf de Eshuisstraat richting de Vechtdijk. Voor het
behouden van een veilige werkomgeving en een snelle doorlooptijd
wordt de Raadhuisstraat vanaf 16 maart tijdelijk afgesloten.
Vanuit het oogpunt van veiligheid
en voor een snelle doorlooptijd van
de werkzaamheden hebben de
ontwikkelaar OCW en de gemeente
Dalfsen er voor gekozen om vanaf
16 maart 2020 een week lang de
Raadhuisstraat deels af te sluiten. Deze afsluiting geldt voor het
gemotoriseerd verkeer dat van en
naar de Vechtdijk rijdt. Het is niet
mogelijk om via de Raadhuisstraat
de Prinsenstraat in te rijden. Het

gemotoriseerde verkeer wordt
daarom omgeleid. Fietsers kunnen
door af te stappen en de ﬁets aan
de hand te nemen, wandelend
gebruik maken van de voetpaden
en zo hun route vervolgen in de
Raadhuisstraat. Fietsers die gebruik
maken van de route Prinsenstraat
richting station Dalfsen en andersom worden bij de afsluiting begeleid
door verkeersbegeleiders en
kunnen deze route blijven volgen.

Extra inloop en informatieavond
Centrumplan Dalfsen op 17 maart
Wegens grote belangstelling extra mogelijkheid
om te reageren op de schetsen Centrumplan
Op dinsdag 17 maart wordt om 19:30 uur in het gemeentehuis
van Dalfsen een extra informatieavond gehouden over het
centrumplan van Dalfsen. Deze avond wordt de presentatie
die op 12 februari is gehouden, herhaald en verder uitgelegd.
Voorafgaand aan de presentatie houdt de gemeente vanaf 15:00 uur
een inloopmoment in het gemeentehuis, samen met buro MA.AN
en BONO Trafﬁcs. Hier kunnen belangstellenden de schetsen
bekijken, een reactie geven en vragen stellen. Voor zowel de
middag als avond kunt u zich aanmelden via www.dalfsblauw.nl.
Aanmelden voor 17 maart
Het inloopmoment start vanaf
15:00 uur en is opgedeeld in 3 uren
waarop kan worden ingeschreven
via www.dalfsblauw.nl. Via deze
website kunt zich ook aanmelden

voor de presentatie vanaf 19.30 uur.
Reageren op de schetsen
De eerste informatieavond was
met circa 250 bezoekers een groot
succes. Veel bezoekers reageerden
op de schetsen. Door de grote

De omleiding wordt aangeduid
door een bewegwijzerde route.
Tijdelijke maatregel
De afsluiting gaat in op maandag
16 maart vanaf 6:00 uur en loopt
door tot en met vrijdag 20 maart
2020. Mochten de werkzaamheden uitlopen en een vervolg krijgen
in de week van 23 maart dan
wordt er een tijdelijke maatregel
ingesteld om de Raadhuisstraat en
Prinsenstraat gedurende het
weekeind open te stellen.
Bij vragen over de werkzaamheden
aan de Raadhuisstraat kan contact
worden opgenomen met dhr. J. Roelofs van KWS, telefoonnummer: 0650226317 of mail: JRoelofs@kws.nl.
opkomst was het echter niet voor
iedereen mogelijk om na aﬂoop er
persoonlijk over in gesprek te gaan.
We willen belangstellenden daarom
nogmaals de gelegenheid geven
om de presentatie mee te maken en
een persoonlijke toelichting op de
schetsen te geven. Dat bieden wij
tijdens de bijeenkomst op 17 maart
waarop iedereen de schetsen kan
bekijken en direct kan reageren.
De presentatie op de avond is
dezelfde als op 12 februari.
Online kunt u nog tot eind
maart reageren op de schetsen
via www.dalfsblauw.nl. Ook
staan de schetsen opgesteld in
het gemeentehuis tot in ieder
geval 17 maart. Hier kunt u
tijdens openingstijden van het
gemeentehuis een reactie achter
laten in een speciale brievenbus.
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Nieuwleusen: Vervanging gasleiding
in de Burg. Backxlaan
In opdracht van Enexis Netbeheer voert aannemer BAM Infra Energie & Water B.V. werkzaamheden
uit aan de gasleidingen. Het gasleidingnet aan de Burg. Backxlaan is grotendeels in 1966
aangelegd en daarom aan vernieuwing toe. Vanaf maandag 16 maart 2020 starten zij met
de werkzaamheden in de Burg. Backxlaan, tussen de kruising met het Molenpad en de
rotonde Pr. Beatrixlaan. In totaal wordt ongeveer 350 meter aan leidingen vernieuwd.
De werkzaamheden bestaan uit twee
verschillende delen: aanleggen van een nieuwe
hoofdleiding voor gas en het overzetten van
de gasaansluiting naar uw huis. In beide
gevallen bestaan de werkzaamheden vooral
uit graven, vervangen van leidingen en het
herstellen van de bestrating en/of beplanting.
De werkzaamheden nemen in totaal vijf
weken in beslag (medio april 2020) en
zijn afgestemd met de gemeente Dalfsen.
Alle direct aanwonenden hebben een
brief ontvangen waarin bovengenoemde
werkzaamheden worden aangekondigd.
Door deze werkzaamheden kan er (geluids-)
overlast en verkeershinder ontstaan. Uiteraard
proberen wordt geprobeerd dit tot een minimum
te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Tijdens de werkzaamheden blijft de toegang tot
uw woning en/of bedrijfspand gegarandeerd.
Het doorgaande ﬁetsverkeer wordt door
middel van een tijdelijke afzetting omgeleid.
De bushalte wordt voor de duur van een week
verplaatst. Het vervangen van de leidingen
wordt in verschillende fasen uitgevoerd,
zodat de weg maximaal toegankelijk blijft.
U kunt actuele informatie lezen op deze
pagina (www.enexis.nl/actueel).
Heeft u nog vragen dan kunt u contact
opnemen met de klantenservice op het speciaal
telefoonnummer: 088-857 70 00. Bereikbaar
op werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Loden waterleidingen
Hoe kan het dat er de laatste tijd zoveel aandacht is
voor loden waterleidingen? Dat heeft te maken met een
advies van de Gezondheidsraad van afgelopen november.
Daarin stond dat Nederlanders de afgelopen decennia
weliswaar veel minder met lood in aanraking zijn gekomen
dan vroeger, maar dat een lage blootstelling aan lood
schadelijker is dan aanvankelijk werd gedacht (NOS.nl).
Huis gebouwd voor 1960
Loden waterleidingen werden
tot de jaren ‘60 gebruikt bij de
bouw. Sinds die tijd zijn veel
leidingen vervangen. Toch kan
het zijn dat uw woning nog loden
binnenwaterleidingen heeft..
Advies
Het belangrijkste advies blijft
om loden waterleidingen te
vervangen, hoe verborgen
ze soms ook zitten. Dus
woont u in een woning die
gebouwd is voor 1960? Dan
is het zeker verstandig om uw
waterleidingen te controleren.
Waar vind ik de
waterleidingen?
Woont u in een huis dat vóór
1960 gebouwd is? Dan kunnen
er nog loden waterleidingen in
uw huis zitten. Het grootste deel
van de waterleidingen zit vaak
onder de vloer of in de muur.
GGD Leefomgeving heeft een
‘stroomschema’ gemaakt, zodat
u kunt bepalen of u misschien
nog loden leidingen heeft:
www.ggdleefomgeving.nl
en ga dan naar > Schadelijke
stoffen > Lood.

De huiseigenaar is
verantwoordelijk voor
(het vervangen van) de
waterleidingen in het huis.
Woont u in een huurhuis?
Dan is het de taak van
de verhuurder om loden
leidingen te vervangen.
Wilt u meer informatie
over dit onderwerp?
Bekijk dan de site van GGD
Leefomgeving of www.vitens.nl/
service/loden-leidingen.
Nieuwbouwhuis
Ook weten veel mensen niet
dat bij nieuwbouwwoningen
de eerste maanden na
oplevering van de woning
lood in het kraanwater
kan zitten. Dit komt
omdat nieuwe leidingen,
koppelingen en kranen lood
afgeven. Dus bij een nieuwe
kraan of drinkwaterinstallatie
is goed doorspoelen het
advies. Bij een nieuwe
kraan kunt u het beste de
eerste 3 maanden bij elk
gebruik voor consumptie
eerst het water 10 seconden
laten doorlopen.

