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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis alleen
op afspraak geopend
vanwege coronavirus

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

Servicepunten Nieuwleusen
en Lemelerveld gesloten
Het gemeentehuis in Dalfsen is minimaal tot
en met 6 april alleen op afspraak van 8.30
tot 12.30 uur geopend. De Servicepunten
in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn
minimaal tot en met 6 april gesloten.
Bereikbaarheid
Het gemeentehuis is elke werkdag van
08.30 tot 16.30 uur telefonisch bereikbaar.
Vragen met betrekking tot wonen, zorg,
welzijn, werk en geldzaken kunnen
gesteld worden aan een medewerker
van Samen Doen in Dalfsen via
telefoonnummer 140529. Samen doen
in Dalfsen is elke werkdag van 8.30 tot
12.30 uur telefonische bereikbaar.
Eerst een afspraak maken
We merken dat inwoners nog met
enige regelmaat zonder afspraak en
zonder urgentie het gemeentehuis in
Dalfsen bezoeken. Hierbij doen wij
de oproep om zonder afspraak niet
naar het gemeentehuis te komen.
Komt u aangifte doen van geboorte of
overlijden of verloopt uw reisdocument of
rijbewijs voor 1 mei 2020, dan kunt u een
afspraak maken voor april. Voor andere
zaken kunt u een afspraak maken na
6 april. Neem voor het maken van een
afspraak contact op met de gemeente
Dalfsen via het telefoonnummer 140529.
Heeft u een afspraak op het
gemeentehuis? Dan vragen we u om
tijdens uw bezoek, als dit mogelijk is, alleen
te komen. Vermijd in het gemeentehuis
verdere sociale contacten en houd een
gepaste afstand van 1,5 meter aan.
Wat kan ik vanuit huis regelen?
Veel producten, waaronder het doorgeven
van een verhuizing of het aanvragen van
een uittreksel kunt
u vanuit huis aanvragen. Kijk op
www.dalfsen.nl voor alle onderwerpen.
Stel uw bezoek zoveel mogelijk uit
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.
Vragen en antwoorden over het
coronavirus aan de gemeente
Op www.dalfsen.nl/corona staat
een overzicht met meest gestelde
vragen aan de gemeente.

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 maart 2020:
- Herfterweg 2, het bouwen
van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 17 januari 2020:
- Dedemsweg 5, het kappen
van 2 eiken.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 maart 2020:
- Haarweg 35, het bouwen van een
werktuigenberging en het overkappen
van de vaste mestopslag.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 maart 2020:
- Westeinde 144, het vervangen
van een kap bij het achterhuis
bij een woonboerderij.
Ontvangen, d.d. 18 maart 2020:
- Weth.Reuverslaan 28, het plaatsen
van een extra raam in de voorgevel.

bouw van een ligboxenstal.
Verzonden d.d. 18 maart 2020:
- Heinoseweg 3A t/m 7B,
het aanleggen van
een elektrakabel (door
monumentaal- en archeologisch
hooggewaardeerde gronden).
- Kringsloot-oost 1, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 16 maart 2020:
- Kerkstraat 39, het uitbreiden
van de woning.
- Landweg 2, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 16 maart 2020:
- Burg.Baron van Dedemstraat 1G,
het wijzigen van het kantoorpand.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 december 2019:
- Kampmansweg 4,
een wijzigingsaanvraag voor het
bouwen van een bedrijfspand.

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.

Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 17 maart 2020:
- Marshoekersteeg 21A,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning voor de

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

COLUMN

Houd afstand, blijf in contact
en houd moed!
Dit is de tweede week waarin de scholen dicht zijn
en thuis werken de norm is. Voor velen is er naast
het thuiswerken een extra taak bij gekomen om
de kinderen ook te motiveren aan de slag te gaan
met hun schoolwerk. En dat gaat bij sommigen
heel goed en bij anderen minder. Veel sterkte met
de week die komt! Hopelijk lukt het om met elkaar
in dat ene huis een nieuwe routine op te bouwen.
En hopelijk vindt iedereen een goede uitlaatklep
voor de emoties, want die zijn er deze weken in
overvloed. Probeer elkaar (ook ﬁguurlijk) wat ruimte
te geven en steun elkaar in deze lastige tijd.
De cafés en restaurants blijven de komende
weken nog dicht, net als de sportaccommodaties,
er zijn vrijwel geen evenementen en de scholen
en kinderopvang zijn dicht. En dat terwijl we als
mensen elkaar zo graag opzoeken. Ook in onze
gemeente heeft de politie al gesproken met de
'uitbaters' van keten om ze te wijzen op hun
verantwoordelijkheid. Het is niet verstandig om met
groepen samen te komen. En ook in onze gemeente
heeft de politie een horecagelegenheid al moeten
wijzen op de noodverordening. De deuren moeten
dicht. Een hard gelag. Maar wel noodzakelijk.
We moeten dit echt samen doen. Alleen zo houden we
het aantal besmettingen in toom. Afgelopen weekend
zagen we dat het ons in Nederland nog niet makkelijk
lukt afstand te nemen en op 1,5 meter van elkaar te
blijven. En dat moet toch! Blijf zo veel mogelijk thuis
en houd (als je de deur uit
moet) genoeg afstand van
elkaar. Blijf in contact met
je omgeving, en kijk of er
mensen in je omgeving zijn
die hulp of ondersteuning
nodig hebben. En ten
slotte: houd moed. We
kunnen dit samen!
Erica van Lente
Burgemeester
gemeente Dalfsen

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2020
• Topdesign.online,
het organiseren van 2x per
maand een Design Markt bij
De Stokte 17 van 11 april 2020
tot en met 15 augustus 2020.
• Historische Kring Dalfsen,
het organiseren van een Open
Monumentendag bij Kasteel
Rechteren, Rechterensdijk
8 op 12 september 2020.
Ontvangen, d.d. 18 maart 2020
• Actiegroep Lemelerveld, World
Servants, het organiseren van een
Leliebollenverkoop op 4 april 2020.
Onderstaande aanvragen
voor evenementenvergunning
zijn ontvangen:

DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 november 2019
• Samenloop voor Hoop
KWF Kankerbestrijding, het
organiseren van Samenloop voor
Hoop op het Evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1 op
18 en 19 september 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2020
• Rijvereniging en Ponyclub
Hippisch Nieuwleusen, het
organiseren van een Paarden- en
Ponyconcours bij Bosmansweg 72
van 11 tot en met 14 juni 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.

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
• Marshoekersteeg 21A, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00002970).
• Kampmansweg 4, voor het uitbreiden van de bestaande
drukkerij die reeds is gevestigd op het perceel Wannestraat 28
en het perceel Kampmansweg 2 (Z2020-00002964).
NIEUWLEUSEN
• G.W. van Marleweg 14, voor het beëindigen
van de inrichting (Z2020-00003024).
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.
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Dalfsen, 23 maart 2020

Beste inwoners, ondernemers,
bestuurders van kerken,
verenigingen en instellingen,
Sinds vorige week staat de wereld op zijn kop. Ook
in de gemeente Dalfsen. Scholen, kinderopvang,
sportaccommodaties en eet- en drinkgelegenheden zijn
gesloten. Bedrijven en instellingen nemen hun eigen
maatregelen. Kerkdiensten zijn op afstand te volgen. De
Kulturhusen in onze kernen zijn zo goed als gesloten.
We worden allemaal opgeroepen zo veel mogelijk thuis
te blijven, ons sociale leven te beperken en afstand te
houden tot elkaar. En dat op dit moment: nu we elkaar
zo nodig hebben en we elkaar het liefst op zouden
willen zoeken, worden we geacht afstand te houden.
Ik leef mee met degenen die door het coronavirus
zelf worden getroffen. Ik wens hun een goed herstel
toe. Ik leef mee met allen die door de maatregelen
geraakt worden. Want er worden grote offers van ons
gevraagd. In menselijk opzicht. Inwoners kunnen niet
meer naar hun vertrouwde dagbesteding. Bezoek
aan verpleeghuizen is niet meer toegestaan en de
aanwezigheid op uitvaarten is beperkt tot een minimum.
Ook economisch zijn de gevolgen ingrijpend. Ondernemers
en werknemers merken direct dat de economie vertraagt
of tot stilstand komt. Vorige week heeft het kabinet een
steunpakket aangekondigd voor verschillende sectoren
en voor onder andere ZZP’ers. Ook de gemeente Dalfsen
treft maatregelen. Ondernemers en zzp’ ers kunnen
uitstel krijgen voor betalingen aan de gemeente.
Veel evenementen gaan helaas niet door. Voor
april stond er dankzij vele vrijwilligers een prachtig
programma in de steigers rond de viering van 75 jaar
vrijheid. Het programma is afgeblazen en we hopen
dat het later dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

NIEUWE
CORONAVIRUS
COVID-19

12 maart 2020

Het nieuwe coronavirus
(COVID-19) in Nederland
Wat moet je doen?
Heb je geen
klachten?

Heb je (milde)
verkoudheidsklachten?
Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn,
loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden.
Dan gelden de volgende extra maatregelen:

Vermijd grote
groepen (meer dan
100 personen)

Werk thuis
als het kan

Dankbaar ben ik voor al die mensen die hun uiterste best
doen om de zorg te leveren die nodig is, om onze kinderen en
jongeren op vernieuwende manieren onderwijs te geven. Voor
de medewerkers van politie, brandweer en ambulancediensten
die veel voor de kiezen krijgen. Voor het personeel in en rond
de winkels dat ongekend hard werkt om de schappen te vullen.
Daar zit ook mijn vertrouwen: in deze gemeente zijn
we er voor elkaar. Het is onze saamhorigheid en
betrokkenheid die ons er doorheen gaat helpen!
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
Een eerdere versie van deze brief, gedagtekend 18 maart 2020,
verscheen op de website van de gemeente Dalfsen en
op de social media-kanalen van de gemeente,
twitter @gem_dalfsen, facebook @gemdalfsen, instagram gem_dalfsen.
In Kernpunten zullen we u wekelijks informeren over de stand
van zaken. Maar we adviseren u bovenal om de richtlijnen van de
rijksoverheid op te volgen. De ontwikkelingen
rond corona gaan snel. Via www.rijksoverheid.nl/coronavirus
blijft u op de hoogte. Heeft u algemene vragen over corona?
Bel dan 0800-1351 (dagelijks tussen 8 en 22 uur).

Beperk (sociale)
contacten

Vergeet niet:

Was je handen
regelmatig

De noodzakelijke maatregelen hebben veel gevolgen.
Maar het is écht nodig om de landelijke maatregelen en
richtlijnen te volgen. Die zijn: blijf zo veel mogelijk thuis,
houd afstand van anderen (minstens 1,5 meter) en denk
om uw hygiëne (gebruik papieren zakdoekjes, was uw
handen extra vaak, nies en hoest in uw elleboog). Ik
reken ook op uw medewerking. Alleen zo kunnen we de
groei van het aantal patiënten afremmen en de zorgsector
overeind houden. Op www.dalfsen.nl/corona vindt u meer
informatie, antwoorden op veel gestelde vragen en links
naar websites met informatie van het RIVM en de GGD.
In al deze onzekerheid en te midden van veel zorgen,
ben ik als burgemeester trots en dankbaar, en heb ik
vertrouwen. Ik ben trots op ons allen dat we al goed
gehoor geven aan de landelijke richtlijnen en maatregelen
(maar het kan en moet nog beter!). Trots op de vele
initiatieven die ontstaan om elkaar te helpen bij het doen
van boodschappen of het verzorgen van oppas voor de
kinderen. Trots op de creativiteit van ondernemers die
nieuwe wegen zoeken om hun bedrijf overeind te houden.

Blijf thuis

Hoest en nies in de
binnenkant van je
elleboog

Schud geen handen

Voor meer informatie:
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel naar 0800-1351

Gebruik papieren
zakdoekjes

Het RIVM adviseert de
overheid bij de bestrijding
van het nieuwe coronavirus.

Informatie voor ondernemers
We begrijpen dat de maatregelen die getroffen zijn in verband met
het coronavirus grote gevolgen hebben voor ondernemers in de
gemeente Dalfsen. Door het kabinet is besloten om uitzonderlijke
economische maatregelen te nemen. Zij willen daarmee naast onze
gezondheid ook onze banen en inkomens beschermen en de gevolgen
voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven opvangen.
Deze steunmaatregelen staan vermeld op www.rijksoverheid.nl.
Ook de gemeente Dalfsen
onderzoekt op lokaal niveau hoe
we onze eigen ondernemers
kunnen steunen.
Op www.dalfsen.nl is een pagina
‘coronavirus ondernemers’
ingericht. Daar proberen we
u zoveel mogelijk (op weg) te
helpen. Zo vindt u antwoorden
op veel gestelde vragen en links
naar belangrijke telefoonnummers
en websites. Heeft u nog een
vraag, maar staat het antwoord
er niet bij? Neem dan contact
op met de gemeente via
telefoonnummer 140529.
Als gemeente spannen we ons
maximaal in voor ondernemers,
bedrijven en verenigingen en
zoeken we naar handreikingen
en oplossingen om bij te dragen
in deze moeilijke periode. Daarbij
is onder meer gekeken naar of
er mogelijkheden zijn voor het

opschorten van het betalen van
belastingen. Zo heeft het GLBT
bekend gemaakt dat zij hiertoe
een aantal oplossingen biedt.
Een ondernemer of zzp'er die
om uitstel vraagt krijgt standaard
uitstel van betalen tot uiterlijk
31 augustus 2020. Betaalt de

aanvrager de belastingaanslag
in termijnen via automatische
incasso, dan stopt dit proces
ook. Na 31 augustus verlengt
het incassoschema met de niet
geïncasseerde termijnen en
geplande belastingaanslagen
2020 voor de precariobelasting,
reclamebelasting en
toeristenbelasting stuurt GBLT pas
in september 2020. Kijk voor meer
informatie op www.GBLT.nl
Zodra er meer ondersteunende
maatregelen bekend zijn die wij
kunnen bieden plaatsen wij deze
op onze website www.dalfsen.nl .
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20 maart 2020

Vragen over het Coronavirus

Welke informatie vind je waar
en wie kan je daarvoor bellen?
Algemeen
Over o.a. onderwijs, werk en
maatregelen

Gezondheid
Voor gezondheidsgerelateerde
vragen en antwoorden
Kijk op RIVM.nl

Gezondheid in je
eigen regio
Over lokale voorzieningen,
opvang, dienstverlening per
gemeente/ dorp/stad. Wat
betekenen deze maatregelen
voor je dorp of stad?

Rijksoverheid.nl/coronavirus
Bel 0800-1351 (08:00 – 22:00)

Ziekten in je regio

Ernstige klachten

Over infectieziekten,
besmetting(sgevaar) en
gezondheid in de regio

Vragen over ernstige klachten,
zoals koorts (meer dan 38
graden Celcius) en je hoest of
ademt moeilijk

Bel de regionale GGD

Bel je eigen huisarts

Bel je eigen gemeente

Over reisadviezen per land

Specifieke vragen
over reizen

Kijk op
Nederlandwereldwijd.nl

Over hulpvragen in het
buitenland. 24 uur per dag,
7 dagen per week

Reizen

Download Reisapp
Buitenlandse Zaken

Bel het ministerie van
Buitenlandse Zaken:
+31 247 247 247

Ondernemers

Luisterend oor

De Kamer van Koophandel
helpt ondernemers via het
KvK Coronaloket

Voor kwetsbare ouderen die
in quarantaine of
thuisisolatie zitten: Rode
Kruis Hulplijn

Kijk op kvk.nl
of bel het KvK-loket:
0800-2117

Bij acuut gevaar of spoed bel je het alarmnummer 112

Bel het Rode Kruis:
070 – 44 55 888

