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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:

- Kroonplein, het plaatsen van een
JOP (Jongeren Ontmoetingsplek).

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 maart 2020
- Imkerlaan 12A, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 10 maart 2020
- Mataramweg 3, het bouwen
van een woning met bijgebouw.
- Kerkstraat 24, het plaatsen van
lichtmasten bij het voetbalveld.
- Molenhoekweg 8A, een
omgevingsvergunning
beperkte milieutoets.
Ontvangen, d.d. 11 maart 2020
- Ruitenborghstraat 11,
het vervangen van de kozijnen
en gevelkleur aanbrengen.
Ontvangen, d.d. 12 maart 2020
- Acacialaan 5, het verbouwen
van de woning.
- Hessenweg 25, het vervangen
van de woonboerderij.
- De Brandt 10, het kappen
van 6 eiken en 4 esdorens.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 10 maart 2020
- Landweg 2A, het bouwen van
een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 9 maart 2020
- Dommelerdijk 102,
het uitbreiden van de kinderopvang
(uitgebreide procedure).

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 9 maart 2020:
- Trechterbeker 7, het bouwen van
een tuinhuis met overkapping.
Verzonden d.d. 10 maart 2020:
- Koninginnenplein 4,
het verlengen van de termijn
van de tijdelijke zeecontainer.
- Poppenallee 18, het plaatsen
van een dakkapel.
Verzonden d.d. 11 maart 2020:
- Westeinde 61, het uitbreiden
van de woning (wijziging op
eerder verleende vergunning).
Verzonden d.d. 13 maart 2020:
- Ganzepanweg 3, het verbouwen
van de bedrijfswoning ten behoeve
van een inwoonsituatie.
- Hessenweg 1, het plaatsen
van een kleine windmolen.
- Zwarteweg 7B, het wijzigen
van de gebruiksfunctie.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 12 maart 2020:
- Rollecate 3M, het toestaan
van een autohandel.

Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 9 maart 2020
- Haersolteweg 3,
melding brandveilig gebruik.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 november 2019
- Brinkweg 36B, het organiseren
van Living Village Festival.
Onderstaande verleende
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
LEMELERVELD
Ingetrokken, d.d. 10 maart 2020

Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvraag omgevingsvergunning
waarbij de beslistermijn is 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. 27 februari 2020
• HRO Historic Rally Organization,
verklaring van geen bezwaar voor
het verrijden van de 7e Rit om
de Hertzberger Trofee door de
gemeente op 21 en 22 mei 20.
Ontvangen, d.d. 4 maart 2020
• Plaatselijk Belang Oudleusen, het
organiseren van 75 jaar bevrijding
Oudleusen vanaf De Wiekelaar
naar het evenemententerrein
op 13 april 2020.
Ontvangen, d.d. 9 maart 2020
• Stichting tot Herstel en
Behoud van de voormalige
Synagoge, het plaatsen van
borden langs gemeentelijke
wegen om bekendheid te geven
aan een tentoonstelling die
gehouden wordt van 25 april
2020 tot en met 3 mei 2020.
Onderstaande aanvragen
voor evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 maart 2020
• Oranjevereniging Hoonhorst,
het organiseren van Oranjefeest
Hoonhorst, veld achter de molen
op 24, 25, 26 en 27 april 2020.
• Stichting Evenementen
Hoonhorst, het organiseren
van een paasvuur op het
weiland tegenover Marsweg
1A op 12 april 2020.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 maart 2020
• Ten Kate Motoren, het organiseren
van Ten Kate Pitstopdag,
Rollecate 55 op 11 april 2020.
Ontvangen, d.d. 5 maart 2020
• Stichting Molen Massier,
het organiseren van de
meimarkt Molen Massier,
Veldweg 15 op 9 mei 2020.
Onderstaande aanvragen voor
een evenementenvergunning
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 maart 2020
• Corsobuurt Dalmsholte,
paasvuur Dalmsholte, 12 april 2020
aan de Kortersweg/Vilstersedijk.
• Oranjevereniging Hoonhorst,
Oranjefeest Hoonhorst,
24 t/m 27 april 2020, veld achter
de molen; 25 april tot 01:00 uur.
Onderstaande aanvraag
voor een onthefﬁng van het
stookverbod is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 maart 2020
• Corsobuurt Dalmsholte, paasvuur
Dalmsholte, 12 april 2020 aan
de Kortersweg/Vilstersedijk.
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 23 maart 2020 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Toekomstvisie 2030, ‘Voor elkaar’
2. Extra subsidie Trefkoele+
3. 10e herziening bestemmingsplan kernen, Kerkenhoek Nieuwleusen
4. Stedenbouwkundig plan Oosterbouwlanden
BESPREEKSTUKKEN
5. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg
6. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Zuid
7. 8e herziening bestemmingsplan kernen, Nieuwstraat 17B
8. Uitbreiding formatie grifﬁe
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 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.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 9e
herziening Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Burgemeester Backxlaan 370
en Ontwerp-beschikking
Wet geluidhinder
Doel plan
Met dit plan wordt het mogelijk
gemaakt om maximaal 25
appartementen te realiseren op de
locatie van het voormalige chinees
restaurant aan Burgemeester
Backxlaan 370 in Nieuwleusen.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan
ligt van 18 maart 2020 tot en
met 28 april 2020 voor iedereen
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Het
ontwerpbestemmingsplan kunt u ook
inzien via www.ruimtelijkeplannen.
nl met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.DKernen2016hz9on01. De bestanden zijn beschikbaar
op https://digitaleplannen.nl/0148/

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 18 maart 2020 tot
en met 28 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 B. Eekhof, 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.

de ontwerp-beschikking voor het
vaststellen van hogere grenswaarde
als bedoeld in de Wet geluidhinder
voor een appartementencomplex
aan de Burgemeester Backxlaan
370 in Nieuwleusen.
Omdat de geluidsbelasting van
dit appartementencomplex boven
de voorkeursgrenswaarde van
het wegverkeersgeluid ligt, is er
hogere grenswaarde nodig als
bedoeld in de Wet geluidhinder.

Ontwerp-beschikking
Wet geluidhinder voor een
appartementencomplex aan de
Burgemeester Backxlaan 370
in Nieuwleusen

Belanghebbenden kunnen over de
ontwerp-beschikking vaststelling
hogere grenswaarden gedurende
genoemde termijn naar keuze
schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Van 18 maart 2020 tot en met
28 april 2020 ligt tevens in het
gemeentehuis in Dalfsen ter inzage

Dalfsen, 17 maart 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Takkendagen
Let op! Voor snoei- en
tuinafval moet u betalen.
Voor snoei- en tuinafval moet u
bijbetalen. Bijvoorbeeld blad, gras,
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.
Wanneer brengen?
• Vrijdagmiddag 20 en
zaterdagochtend 21 maart 2020
• Vrijdagmiddag 3 en
zaterdagochtend 4 april 2020
Openingstijden:
vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur en
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud
in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de
onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt
voor schone houtkachels.

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2,
Rouveen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73,
Dalfsen
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A,
Lemelerveld
Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum
van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Gemeentehuis alleen op afspraak
geopend vanwege coronavirus
Vanaf dinsdag 17 maart en mimimaal tot en met 6 april zijn de
Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld gesloten. Het gemeentehuis
in Dalfsen is alleen op afspraak van 8.30 tot 12.30 uur geopend. U
kunt online een afspraak maken op https://afspraken.dalfsen.nl of via
telefoonnummer 140529. Inwoners worden opgeroepen om vragen zoveel
mogelijk telefonisch te stellen. Het gemeentehuis is elke werkdag van
08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 140529.
Heeft u vragen met betrekking
tot wonen, zorg, welzijn, werk
en geldzaken? Samen Doen in
Dalfsen is elke werkdag telefonisch
bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30
uur via telefoonnummer 140529.
Stel uw bezoek zoveel
mogelijk uit
De ambtelijke organisatie werkt
in het gemeentehuis met een
minimale bezetting om de veiligheid
van medewerkers en bezoekers
zoveel mogelijk te waarborgen
en verspreiding van het virus
te voorkomen. Bijeenkomsten
zoals die van dinsdagavond over
het Centrumplan, maar ook de
boomfeestdag en de opening
van de Jagtlusterallee gaan
niet door. Zelf kunt u ook uw
steentje bijdragen. Bijvoorbeeld
door vragen aan de gemeente
telefonisch te stellen en een bezoek
aan het gemeentehuis zoveel
mogelijk uit stellen. Blijf thuis bij
klachten als neusverkoudheid,
hoesten, keelpijn of koorts en
mijd sociale contacten. Op deze
manier proberen we met elkaar
de verdere uitbreiding van het
aantal besmettingen te beperken.
Behoort u tot een risicogroep
en kan uw bezoek niet worden
uitgesteld? Neem dan telefonisch
contact met ons op via 140529.

Online regelen 24/7
Wist u dat u veel producten
online kunt bekijken en regelen?
Kijk op www.dalfsen.nl voor een
overzicht van de producten.
Informatie voor ondernemers
Heeft u als ondernemer vragen?
Kijk dan op www.dalfsen.nl/corona.
Staat uw vraag hier niet bij? Neem
contact op met de gemeente
via telefoonnummer 140529
Vragen en antwoorden over het
coronavirus aan de gemeente
Op www.dalfsen.nl/coronavirus
vindt u een overzicht met meest
gestelde vragen aan de gemeente.
Heeft u vragen over
het coronavirus?
Heeft u vragen over het coronavirus,
dan kunt u terecht op de websites van
de GGD en het RIVM. Op de websites
van GGD IJsselland en het RIVM is
veel informatie te vinden over het
coronavirus. Telefonisch kunt u met
al uw vragen terecht bij het landelijke
informatienummer 0800-1351
(dagelijks van 8.00 tot 20.00 uur).
De maatregelen zijn erop gericht
dat mensen minder contact met
elkaar hebben en dat mensen met
(milde) klachten thuisblijven. De
maatregelen duren vooralsnog
tot en met 6 april 2020.

WET MILIEUBEHEER
Ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer maken burgemeester
en wethouders van Dalfsen bekend
dat zij de volgende melding hebben
ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
DALFSEN
• Kringsloot-West 2,
voor bedrijfsbeëindiging
(Z2020-00001059).
• Westerkampen 4,
voor bedrijfsbeëindiging
(Z2020-00001077).
• Hessenweg 1, voor het
oprichten van een windturbine
(Z2020-00001217).
• Middenweg 4, voor het wijzigen

van het bedrijf (Z2020-00002516).
LEMELERVELD
• Lemelerveldseweg 44A,
voor bedrijfsbeëindiging
(Z2020-00001472).
NIEUWLEUSEN
• Ruitenveen 7, voor
bedrijfsbeëindiging
(Z2020-00001074).
• Ruitenveen 16, voor het wijzigen
van de inrichting (Z2020-00001198).
Tegen een melding op grond van artikel
1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit
milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

