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CONTACTINFORMATIE
Het gemeentehuis in Dalfsen
is minimaal tot 1 juni 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 1 juni
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
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 mei 2020
- Kloosterhof 27,
het realiseren van een aanbouw.
Ontvangen, d.d. 10 mei 2020
- Barnsteen 12, 14, 16, 18, 20 en 26,
het wijzigen van de voordeur.
Ontvangen, d.d. 11 mei 2020
- Molenhoekweg 10,
een aanvraag omgevingsvergunning
beperkte milieutoets (OBM).
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 13 mei 2020
- Constructieweg 6B,
het legaliseren van een
verdiepingsvloer en deze
gebruiken als winkelfunctie.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 11 mei 2020
- Bouwmansweg 2,
het verlengen van een tijdelijke
vergunning voor het plaatsen
van een woonunit.
- Weth.Bijkersweg 1,
het tijdelijk wonen in
een bedrijfswoning tot
bestemmingsplan is gewijzigd.
Ontvangen, d.d. 12 mei 2020
- Ireneplein 13,
het opmetselen van de voorgevel.
Ontvangen, d.d. 14 mei 2020
- Westeinde 178,
het plaatsen van 36 zonnepanelen.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 maart 2020:
- Westeinde 144, het vervangen
van een kap bij het achterhuis
bij een woonboerderij.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 mei 2020:
- Schapendrift 1, het verbouwen
van de woonboerderij.
Verzonden, d.d. 14 mei 2020:
- Hessenweg 4, het bouwen van
een werktuigenberging.
- Hessenweg 8, het bouwen
van een berging.
- Esakkers 40, het bouwen van
een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 mei 2020:
- Westeinde 37, het verlengen van
de omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Verzonden, d.d. 15 mei 2020:
- Westeinde 132, het verbouwen
van de 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. Voorlopig is
het maken van een afspraak via https://
afspraken.dalfsen.nl nog niet mogelijk.

WET MILIEUBEHEER

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer
Ter voldoening aan het
bepaalde in de 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

• Hessenweg 8, voor het oprichten
van een werktuigenberging
(wagenberging) aan de
overzijde van de Hessenweg
(Z2020-00005645).
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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 mei 2020 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)
1. Intrekken beleidsregels maatschappelijke duurzaamheid
2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Middeldijk 49 – Brouwersweg 1
3. Instellen noodfonds coronamaatregelen
BESPREEKSTUKKEN
4. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Off the
grid recreatiehuisje Landschap Overijssel
5. Concept bod Regionale Energie Strategie West-Overijssel
6. Deﬁnitieve keuze voorplein gemeentehuis
7. VVGB Zorgappartementen Den Hulst 23
8. Integreren mantelzorg- en vrijwilligersbeleid in welzijnsbeleid
9. Besluit op bezwaar voorkeursrecht centrumplan
(*) onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 18 mei 2020.
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
6 tot en met 8 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.

Op donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag is er in
Dalfsen geen weekmarkt
Sluiting gemeentehuis
op 21 en 22 mei
In verband met het Hemelvaart weekeinde is het gemeentehuis
in Dalfsen gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 mei.

Openluchtzwembaden beperkt open
Vanaf woensdag 20 mei openen de openluchtzwembaden in de gemeente
Dalfsen haar deuren met beperkte openingstijden en doelgroepen per
bassin. Uiteraard met inachtneming van een aantal belangrijke richtlijnen.
De zwembaden zijn aan de hand van
het protocol van de zwembranche
voorbereid op een veilige opening
op 20 mei. Alle maatregelen met
betrekking tot hygiëne, schoonmaak
en veiligheid, die gelden volgens
de richtlijnen van het RIVM, worden
in acht genomen. De maatregelen
vragen wel om discipline en dit zal
wennen zijn voor zowel bezoekers
als het zwembadpersoneel.
Wethouder Jan Uitslag is blij dat

de zwembaden weer open gaan.
“Gelukkig kan er weer gezwommen
worden. Al zal het zwemseizoen,
door de strikte maatregelen die
gelden, anders verlopen dan
bezoekers gewend zijn. Zo mogen
er bijvoorbeeld maar een beperkt
aantal zwemmers tegelijk het water
in.” Alle informatie over de geldende
maatregelen en de richtlijnen
waarbinnen gezwommen mag worden
staat op www.dalfsen.nl/corona.
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Samen sterk
in deze tijd
Beste inwoner van onze gemeente Dalfsen,

elkaar klaar. Dank aan alle medewerkers in de zorg: u levert

In de afgelopen maanden hebben we met elkaar veel

een enorme prestatie onder moeilijke omstandigheden.

meegemaakt. Het coronavirus heeft onze wereld op zijn kop

Dank aan de mensen in alle cruciale beroepen: wat u heeft

gezet. Alles wat eerst heel vertrouwd en gewoon was, is nu

verzet is bewonderingswaardig. Dank aan iedereen die er

opeens iets bijzonders geworden. Bij alles zijn we ons ervan

op dit moment voor zorgt dat er nog veel zaken ‘gewoon’

bewust dat we afstand moeten houden om elkaar veilig en

door kunnen gaan. En dank aan alle ondernemers,

gezond te houden. Jong en oud, het raakt ons allemaal.

organisatoren en zzp’ers die ondanks alle onzekerheid
creativiteit en wilskracht laten zien.

We zijn onder de indruk van de veerkracht, daadkracht
en zorgkracht die we in de gemeente zien. We willen u

We leven mee met iedereen die een dierbare verloren heeft,

daarvoor bedanken.

ziek of herstellende is, die bezorgd is over de toekomst en
die zich eenzaam en verloren voelt in deze moeilijke tijd.

Dank aan alle inwoners: u toont een enorme inzet en

Hoe warm is het om de liefdevolle initiatieven te zien

flexibiliteit en u staat in deze roerige tijd dag en nacht voor

waarmee u steun biedt aan elkaar.

Langzaamaan mogen we weer meer naar buiten en activiteiten oppakken. We zullen echter nog langere tijd te maken
hebben met het coronavirus en de gevolgen ervan. Toch geloven wij dat we met elkaar door de crisis heen komen.
Als gemeenteraad zetten wij ons daar volop voor in en we horen graag hoe wij u daarbij kunnen helpen. We spreken daar
graag met u over. Op ris.dalfsen.nl vindt u al uw raadsleden en hoe u ons eenvoudig kunt bereiken. Want, alleen samen
krijgen we het coronavirus onder controle.
Blijf vasthouden aan alle maatregelen, voor uzelf en voor uw naaste. Houd moed!
Hartelijke groet,
De gemeenteraad van Dalfsen
Ben Schrijver - D66, Bert Ruitenberg - CDA, Betsy Ramerman - CDA, Erica van Lente - Voorzitter,
Gerard Jutten - Gemeentebelangen, Gerrit Jan Veldhuis - VVD, Hans Ellenbroek - Gemeentebelangen,
Herman Kleine Koerkamp - Gemeentebelangen, Inge Haarman - Gemeentebelangen, Ingrid Kappert - Gemeentebelangen,
Janine Schiphorst - CDA, Jolande Upper - Gemeentebelangen, Joost Leegwater - Raadsgriffier,
Jos Ramaker - Gemeentebelangen, José Eilert - PvdA, Leander Broere - PvdA, Luco Nijkamp - ChristenUnie,
Michiel Veldman - ChristenUnie, Rietje Lassche - ChristenUnie, Roel Kouwen - CDA, Wim Massier - CDA,
Wim Pessink - Gemeentebelangen, Wim van Lenthe - Gemeentebelangen

