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CONTACTINFORMATIE
Het gemeentehuis in Dalfsen
is minimaal tot en met 28 april
alleen op afspraak van 8.30
tot 12.30 uur geopend. U kunt
een afspraak inplannen door
te bellen met de gemeente
Dalfsen via telefoonnummer
14 0529. 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 14 0529.
De Servicepunten in
Nieuwleusen en Lemelerveld
zijn minimaal tot en met
28 april gesloten.
Vragen met betrekking
tot wonen, zorg, welzijn,
werk en geldzaken kunnen
gesteld worden aan een
medewerker van Samen Doen
in Dalfsen via telefoonnummer
140529 op werkdagen van
8.30 uur tot 12.30 uur.
Kijk voor meer informatie
op www.dalfsen.nl/corona

Gemeentehuis Dalfsen
• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35,
7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail:
gemeente@dalfsen.nl

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

OPENBARE RAADSVERGADERING

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

De gemeenteraad vergadert op maandag 20 april 2020 in een digitale
omgeving. Als de agenda niet volledig kan worden behandeld, zal deze
vergadering worden vervolgd op donderdag 23 april 2020. Beide avonden
starten om 19.30 uur. De agenda volgt hierna. Deze vergadering is te
volgen via het raadsinformatiesysteem. Daar vindt u ook de stukken.

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 april 2020
- De Stokte 12, het bouwen van een stal.
Ontvangen, d.d. 5 april 2020
- Zwarteweg 1, het plaatsen
van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 7 april 2020
- Bloemendalstraat 14,
het plaatsen van een metalen
hek om het platte dak en het
plaatsen van zonweringen.
Ontvangen, d.d. 8 april 2020
- Barnsteen 9, 11 en 13 en
Trechterbeker 76, 78 en 80,
het plaatsen van schuttingen
bij het hele huizenblok.
- Keizersteeg 1, het planten van
bomen en struiken (voedselbos).
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 april 2020
- Parallelweg 16, het bouwen
van een bedrijfshal.
Ontvangen, d.d. 8 april 2020
- Nieuwstraat 25, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- ter hoogte van Schoolstraat 11,
het plaatsen van een kunstwerk.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 april 2020
- Zwartjeslandweg 2, een tijdelijke
omgevingsvergunning voor het
kunnen wonen en het hebben
van een caravanstalling.
Ontvangen, d.d. 6 april 2020
- tussen G.W. van Marleweg en de
Dedemsvaartweg, het vervangen
van de bestaande voet- en/of
ﬁetsbrug over de Dedemsvaart.
Ontvangen, d.d. 7 april 2020
- Wieken 6, het bewonen van de woning.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 februari 2020
- Millingersteeg 1, het verbouwen
van een bijgebouw tot
tweede bedrijfswoning.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 6 april 2020
- Koestraat 1, het uitbreiden
van een woonhuis.
- Gentiaan 33, het verbouwen
van de woning.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Verzonden, d.d. 6 april 2020
- Polhaarweg 40A,
het bouwen van een
bijgebouw.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 6 april 2020
- Landweg 2A,
het bouwen van een
vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 8 april 2020
- Ruitenveen 28 (voorheen 26B),
het bouwen van een
vrijstaande woning.
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 waarschijnlijk weer vanaf
28 april 2020 een afspraak maken
via https://afspraken.dalfsen.nl

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Tijdelijke verordening digitaal vergaderen 2020 (EvL)
2. Kadernota Omgevingsvisie (AS)
3. Herontwikkeling Gruthuuske Dalfsen (AS)
4. Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2020 (RvL)
BESPREEKSTUKKEN
5. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg (AS)
6. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Zuid (AS)
7. Opiniërende discussie varianten voorplein (AS)
8. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2020 – 2023 (RvL)
9. Krediet grondaankoop Oosterdalfsen (RvL)
Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale
omgeving. De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.
Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan en over agendapunten waar niet eerder
gelegenheid voor was. Dit betreft punten 1 tot en met 4 en 7 tot en met 9
omdat daar niet eerder gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus
kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten burgers zich aanmelden
via grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk
12.00 uur. Neem contact op met de grifﬁer voor mogelijkheden en ondersteuning.

Erfcoach in de gemeente Dalfsen gestart
Ze ‘liep’ al een tijdje rond in de gemeente Dalfsen, maar nu het college
van B&W het plan van aanpak voor de inzet van de erfcoach heeft
vastgesteld, is Yvonne In ’t Veld ook formeel gestart. De erfcoach is
onafhankelijk en gaat samen met de erfbewoners van erven in het
buitengebied in gesprek om de toekomst van het hele erf te bekijken.
Wethouder André Schuurman:
“Er zijn veel ontwikkelingen en
opgaven die spelen in het landelijk
gebied, denk aan schaalvergroting
of juist leegstand, duurzaamheid
en nieuwe functies op het
platteland. Omdat eigenaren
van een erf met veel van deze
veranderingen en opgaven
te maken krijgen, willen we
erfeigenaren die hier hulp bij
nodig hebben een steun in de rug
geven. Een erfcoach denkt met
deze agrariërs en particulieren
in het buitengebied mee over
de toekomst van het erf, helpt
de kansen en mogelijkheden op
een rijtje te zetten en kijkt welke
stappen er gezet moeten worden”.

Keukentafelgesprekken
Een erfcoach werkt onafhankelijk
en er zijn geen kosten verbonden
aan een gesprek. Zo’n gesprek
kan bijvoorbeeld gaan over
het vergroenen van het erf,
duurzaamheid, bedrijfsontwikkeling
en -opvolging, asbestsanering of
sociaal emotionele vraagstukken.
Normaal gesproken komt de
erfcoach op locatie en wordt
het gesprek aan de keukentafel
gevoerd, maar vanwege de huidige
situatie rond het coronavirus
is dit nu niet mogelijk. Echter,
er zijn voldoende alternatieven
zoals telefonische gesprekken of
beeldbellen. Bent u bijvoorbeeld

een stopper die deelneemt aan
een stoppersregeling en weet u
niet zo goed wat u met uw erf wilt?
Of heeft u andere plannen in het
buitengebied van de gemeente
Dalfsen waarvoor u gebruik wilt
maken van de diensten van de
erfcoach? Dan kunt u bellen
of een mail sturen naar:
Yvonne In ’t Veld
06 - 10 98 22 76
YGW.In.t.Veld@overijssel.nl
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Raad digitaal vanaf april
Wat de wereld van morgen leek, is ineens de realiteit van vandaag.
Als u mij bij de start van dit jaar had voorspeld dat we de
vergaderingen van de gemeenteraad nog voor de zomer volledig
digitaal zouden gaan houden, zou ik u op zijn minst wat wazig
aangekeken hebben en waarschijnlijk had ik u voor gek verklaard.
Maar wat lang niet mogelijk leek, is in een paar weken tijd geregeld.
Een simpele opgave was het niet.
De gemeenteraad houdt zich
natuurlijk ook aan de maatregelen
van de regering en de richtlijnen
van het RIVM. Vermijd grote
groepen, werk thuis als het kan,
beperk sociaal contact, houd
anderhalve meter afstand… U
begrijpt dat dat slecht past bij de
rol van een raadslid en toch is
het nodig. Al vrij snel is daarom
besloten om alleen fysiek bij
elkaar te komen als dat echt
noodzakelijk is en een vergadering
dan zo kort als mogelijk te laten
zijn. Alle andere activiteiten
zijn geschrapt of uitgesteld.
Besluiten nemen is wel
noodzakelijk en dat kan alleen

in een raadsvergadering. Tot
voor kort mocht dat alleen
fysiek, voor Dalfsen in de
raadzaal. Eind maart hebben
de fractievoorzitters van de
zes partijen deze taak op zich
genomen op veilige afstand
van de voorzitter, de grifﬁer
en van elkaar. Nu regering
en parlement akkoord zijn
gegaan met wetswijzigingen,
is ook besluiten nemen in een
digitale omgeving mogelijk.
Voorwaarden zijn o.a. dat
die vergaderingen openbaar
worden uitgezonden en dat
raadsleden hoorbaar en
zichtbaar hun stem kunnen
uitbrengen. Gelukkig hebben
we ook daar een oplossing

voor kunnen vinden. In
principe staat de raad nu niets
meer in de weg om eind april
besluiten te nemen vanuit
huis. Zolang het internet het
maar blijft doen. Dat wel.
Kijk gerust op afstand mee
met uw gemeenteraad van de
toekomst. En blijf gezond.

Trots
Joost Leegwater
Raadsgrifﬁer
grifﬁe@dalfsen.nl
@GrifﬁeDalfsen
@raad_dalfsen

Regelingen en hulp voor regionale
ondernemers in coronacrisis
Ondernemers in Regio Zwolle krijgen hulp om hun bedrijven
door de coronacrisis te loodsen. De steun is gebundeld in
de Regio Zwolle Brigade en bestaat uit voorlichting over
hulpvoorzieningen, het Meldpunt onder- en overbezetting, en hulp
op maat van businessexperts (taskforce). Het doel is de werk- en
innovatiekracht in Regio Zwolle op peil te houden om samen aan
de toekomst te blijven bouwen. Daarnaast willen Regio Zwolle,
VNO-NCW, MKB Regio Zwolle, EBRZ en de 22 gemeenten in de
regio inzicht krijgen in de actuele impact van de coronacrisis op
ondernemingen. Daarom worden ondernemers opgeroepen om de
ondernemerspeiling op www.right.nl/coronamonitor in te vullen.
De website www.
samenuitdecrisisregiozwolle.nl
wijst ondernemers de weg
in landelijke, regionale en
lokale hulpvoorzieningen.
Ondernemers worden door de
Regio Zwolle Brigade geholpen
de weg te vinden. Het Economic
Board Regio Zwolle heeft dit
initiatief mede op verzoek van
de ondernemersorganisaties
VNO-NCW en MKB Nederland
Regio Zwolle genomen.’
Meldpunt onder- en
overbezetting
De coronamaatregelen, die
nodig zijn om verspreiding
van het virus in te dammen,
leiden voor veel bedrijven tot
personele overbezetting. Andere
bedrijven ervaren tegelijkertijd
juist een tekort. Het Meldpunt
onder- en overbezetting brengt
bedrijven met elkaar in contact.
Op deze manier kunnen

ze samen tot oplossingen
komen, in de vorm van in- en
uitleen van medewerkers.
Hulp op maat
Door de acute economische
omslag kampen veel ondernemers
met vragen. Professionals kunnen
op basis van kennis en ervaring
meedenken over oplossingen voor
bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen,
productieverlies,
continuïteitsvraagstukken,
overcapaciteit en
veiligheidsmaatregelen.
Nieuwe voorzieningen
Naast directe hulp signaleert
de Regio Zwolle Brigade
knelpunten en hulpvragen waar
nog geen voorzieningen voor
zijn. Dat vormt de basis voor
het verkennen van eventuele
nieuwe of aangepaste regionale
voorzieningen voor ondernemers
én voor overleg met het Rijk.

COLUMN

Deelname ondernemerspeiling
Met een korte vragenlijst willen
Regio Zwolle, VNO-NCW, MKB
Regio Zwolle, EBRZ en de
22 verschillende gemeenten
in deze regio inzicht krijgen
in de actuele impact van de
coronacrisis op ondernemingen.
De resultaten van dit onderzoek
worden gebruikt om de (lokale)
overheid te informeren over de
behoefte aan en optimalisering
van hulpmaatregelen in het kader
van de coronacrisis. Wethouder
Schuurman: “ik ben erg trots op
het feit dat de regio haar krachten
bundelt en ik hoop oprecht
dat veel ondernemers er baat
bij hebben. Daarnaast roep ik
ondernemers op om de vragenlijst
op www.right.nl/coronamonitor
in te vullen. Met de uitkomsten
kunnen wij ondernemers
nog beter ondersteunen in
deze moeilijke tijden.”
De uitkomsten van dit onderzoek
worden wekelijks gepubliceerd
op www.vno-ncwmidden.nl
en www.mkbregiozwolle.nl.
Meer informatie
Op www.dalfsen.nl/corona
is een pagina ingericht voor
ondernemers. Hierop staan
antwoorden op veel gestelde
vragen en links naar belangrijke
websites en telefoonnummers.

Sinds half maart zijn we allemaal gedwongen te wennen aan een
nieuwe realiteit. Ruim vier intensieve weken gingen sindsdien
voorbij. Voor een aantal inwoners zeer verdrietige weken omdat een
dierbare is overleden of ernstig ziek is. Voor medewerkers in de zorg
of hulpverlening zeer intensieve weken omdat zij vrijwel 24/7 onder
zware omstandigheden werken. Voor een ﬂink aantal ondernemers
heftige weken omdat zij hun omzetten onderuit zien gaan. Voor
kinderen, jongeren en ouderen eenzame weken. Voor ons allemaal
is het een bijzondere tijd, omdat niets meer gaat zoals een maand
geleden. Het lange Paasweekend kwam dan ook op het goede
moment: we waren allemaal aan bezinning en ontspanning toe.
Hartverwarmende initiatieven zagen de afgelopen periode het
daglicht rond onze verpleeg- en verzorgingshuizen en voor
ouderen in het algemeen. Ondernemers in de horeca, de
toeristische sector en de detailhandel hebben de afgelopen weken
veel veerkracht en creativiteit laten zien. En dat werd zeker ook
dit weekend beloond, doordat veel inwoners een Paasbrunch
of andere maaltijd bestelden bij één van onze restaurants en
bakkers. Inkopen werden gedaan op de markt of bij een lokale
winkel. Kleding-, schoenen-, en woonwinkels werken veelal op
afspraak en proberen zo op veilige wijze klanten te helpen.
In de hele regio IJsselland proberen we niet méér van onze
individuele vrijheden te beperken dan nodig is voor het inperken van
het coronavirus. Dat betekende dat er ook in de gemeente Dalfsen
geen locaties tot verboden gebied waren verklaard. En ook al was het
op een aantal plekken behoorlijk druk - zeker ook door het prachtige
weer- en ook al moesten er op een aantal plekken wel gesprekken
gevoerd worden door politie en handhavers: vrijwel iedereen hield
goed rekening met elkaar, en betrachtte de benodigde afstand.
Het gevoel dat bij mij overheerste na dit weekend, was dan ook
trots. Trots op ons allemaal. Op inwoners en ondernemers die een
weg proberen te vinden in deze nieuwe realiteit. Die elkaar waar
mogelijk helpen. En daarbij kwam
dit weekend nog de aanblik van
al die vlaggen in onze kernen:
om te vieren dat het 75 jaar
geleden is dat we werden bevrijd
van de Duitse overheersing. En
niet zelden werden de vlaggen
gecombineerd met beren voor
de kinderen en hartjes voor de
zorg. Symbolen van dankbaarheid
en gezamenlijkheid in deze
coronatijd. Houd moed!
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Stefﬁe legt eenvoudig uit:
wat is corona?
Wat gebeurt er nu allemaal om ons heen? Vind jij het soms
ook best lastig te snappen? Wij hebben een website gevonden
die heel goed vertelt wat het coronavirus is en waarom
er nu speciale regels zijn voor mensen en bedrijven.
Kijk er maar eens op:
www.corona.stefﬁe.nl. Dan
vertelt Stefﬁe jou alles
over het coronavirus.
Deze website is gemaakt voor
mensen met een verstandelijke

Foto: plaatjes_van_iris

beperking en voor andere
kwetsbare doelgroepen. Ook voor
kinderen is de website leerzaam.
Met plaatjes en gesproken tekst
wordt het verhaal rondom het
coronavirus duidelijk uitgelegd.
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Start preventieve bestrijding
eikenprocessierups
Nu het voorjaar is aangebroken, begint ook weer de aanpak van het
bestrijden van eikenprocessierupsen. De gemeente Dalfsen bestrijdt de
eikenprocessierups preventief en reactief. Daarnaast zet de gemeente in
op de verhoging van de biodiversiteit. Preventieve bestrijding betekent het
bestrijden van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Deze bestrijding start
na Pasen. Kijk voor een overzicht van de spuitroutes op www.dalfsenkaart.
nl. Reactieve bestrijding is het verwijderen van de nesten bij overlast.
Als na de preventieve bestrijding toch
eikenprocessierupsen verschijnen en
overlast veroorzaken, laten we de nesten
wegzuigen door een gespecialiseerd bedrijf.

Wethouder Ruud van Leeuwen legt uit wat
de preventieve bestrijding exact inhoudt.
“Zodra eiken uitlopen, komen ook de eitjes
van eikenprocessierupsen uit. Deze eitjes
zitten op de uiteinden van de eikentakjes,
hoog in de boomkroon dichtbij de uitlopende
blaadjes. Een gespecialiseerd bedrijf spuit
tot hoog in de boom met een biologisch
bestrijdingsmiddel Xen Tari dat alleen
rupsen doodt. Het middel is ongevaarlijk
voor mensen, huisdieren, vogels en planten.
Wel wordt u geadviseerd om contact met de
spuitnevel te vermijden en fruit en groente
uit eigen tuin te wassen voor u het opeet.
Maar dat is altijd een goede gewoonte.”
Prioritering en geluids- en verkeershinder
Er wordt alleen gespoten op plaatsen waar
veel eiken voorkomen, waar voorgaande
jaren sterke aantastingen waren en
waar veel mensen komen of langdurig
verblijven. Denk hierbij aan drukbezochte
plekken zoals scholen, speelplekken,
sportcomplexen en zorgcentra en ﬁetsroutes
voor schoolkinderen. Alle spuitroutes zijn te
bekijken op www.dalfsenkaart.nl. De bomen
worden twee keer preventief behandeld,
tussen de behandeling zit ongeveer twee
weken. Het spuiten kan leiden tot geluiden verkeershinder in de avond/nacht.

Verhogen biodiversiteit
De rupsen hebben op het moment te
weinig natuurlijke vijanden, waardoor
zij zich sterk kunnen uitbreiden.
Natuurlijke vijanden zijn rooﬁnsecten
en zangvogels. Het volwassen dier is
een nachtvlinder die wordt gegeten door
vleermuizen. Bloemrijke groenstroken,
minder vaak maaien en een gevarieerde
dichte begroeiing dragen bij aan een
toename aan natuurlijke vijanden.
De gemeente heeft een aantal bermen
aangepast tot bloemrijkere bermen,
bijvoorbeeld de Jagtlusterallee in
Nieuwleusen. De nestkastjes-actie van
afgelopen winter, waarmee de gemeente
1000 nestkastjes uitdeelde, was een
groot succes en draagt ook bij aan
het laten toenemen van de natuurlijke
vijanden van de rups. Ook onderzoekt
de gemeente welke aanpassingen aan
het groen mogelijk zijn met het oog op
de verhoging van de biodiversiteit.
Samenwerken
Wij vinden het belangrijk om samen met
anderen te kijken naar de mogelijkheden
om de overlast te beperken. Samen met
alle andere Overijsselse gemeenten en de
Provincie Overijssel is er een regionaal plan
van aanpak opgesteld. Daarnaast doen
wij mee aan het Topsectorenonderzoek
beheersing eikenprocessierups van
Stichting Wageningen Research.
Meer informatie
Meer informatie over eikenprocessierupsen
en wat de gemeente verder doet om
de eikenprocessierups te bestrijden is
te vinden op www.dalfsen.nl/rups.

Saam Welzijn biedt een luisterend oor
Mantelzorgondersteuning
Voor veel mantelzorgers is de impact
van de maatregelen rondom het
coronavirus groot. Naasten zijn veel
meer thuis en hebben dus veel meer
aandacht, zorg en begeleiding nodig van
de mantelzorger, of naasten zijn juist
minder of zelfs helemaal niet te bezoeken
doordat ziekenhuizen, verpleeghuizen
en woonvoorzieningen mensen weren.
Doordat scholen dicht zijn, veel
mensen thuis werken en verenigingen
gesloten zijn is de mogelijkheid om
als (jonge) mantelzorger zelf even te
ontspannen of even te ‘ontsnappen’
aan de situatie lastig geworden.
Telefonisch houdt Saam Welzijn contact
met mantelzorgers van wie ze weten
dat ze in een moeilijke situatie zitten.
Even horen hoe het gaat, adviseren wat
er misschien wel mogelijk is of laten
blijken dat ze weten dat het momenteel
lastig is, is wat ze wel kunnen doen.
Contact Mantelzorgteam:
Janny Velthuis 06 - 1127 6383 of
Ilja Bomers 06 - 1921 8070.
Ouderenwerk/advisering
Het team met ouderenwerkers van
Saam Welzijn is volop in de weer om
deelnemers aan activiteiten en de
vrijwilligers die de activiteiten begeleiden
te bellen. Naast dat de activiteiten voor
de deelnemers wegvallen ontstaat er ook
een groot gat in de dagelijkse bezigheden
van onze vrijwilligers. “Zij staan elke week
voor ons klaar, nu willen wij er ook voor
hun zijn”, aldus de ouderenwerkers.
Voor contact met de ouderenwerkers:
Alie 06 - 5198 2259 of Wendy
06 - 1250 5398.
De Compaan
De Compaan is een eenvoudige
tablet om mee te beeldbellen. Op
deze manier blijven inwoners toch
in contact met familie, naasten,
mantelzorgers en professionals.
Meer informatie via:
Xanter 06 - 5152 3195.

Jongerenwerk
Eén van de conclusies van
jongerenwerkers en jeugdagenten is
dat jongeren zich erg goed houden
aan de richtlijnen van het RIVM. “Daar
zijn wij heel blij mee”, aldus Soﬁeke,
jongerenwerker bij Saam Welzijn.
Ook jongeren vinden het moeilijk om
in deze tijd niet bij elkaar te kunnen
komen. Activiteiten zijn afgelast en alle
jongerencentra gesloten. Saam Welzijn
heeft daarom een alternatief gevonden
om in contact te kunnen blijven, zij zijn
dagelijks bereikbaar via WhatsApp.
Staphorst:
Nanda 06 - 4939 9366 /
Rik 06 - 5349 3211
Dalfsen:
Soﬁeke 06 - 3169 4804 /
Janienke 06 - 5432 0408
Nieuwleusen:
Hendrikjan 06 - 1591 9465 /
Rik 06 - 5349 3211
Lemelerveld:
Joyce 06 - 2516 7619 /
Kiona 06 - 1147 4582.
Ook staan zij jongeren graag telefonisch
te woord tijdens onze spreekuren.
Jongeren kunnen een appje sturen
of een bericht achterlaten op één van
bovenstaande nummers. Zij worden dan
teruggebeld tijdens de spreekuren:
Ochtendspreekuur
van 9.00 tot 10.00 uur.
Middagspreekuur
van 14.00 tot 15.00 uur.
Avondspreekuur
van 19.00 tot 20.00 uur.
Contact
Saam Welzijn is bereikbaar via
het algemene telefoonnummer
0529 - 482 121 of stuur een email
naar info@saamwelzijn.nl.
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