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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. 19 mei 2020:
- Teunisbloem 10, het vernieuwen
van de bestaande erker.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 mei 2020:
- Ambachtsweg 20,
het realiseren van de entree.
- Handelsweg 28, het bouwen
van een bedrijfspand.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 mei 2020:
- Pr. Mauritslaan 1,
het legaliseren van een
schutting en het plaatsen
van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 17 mei 2020:
- Westeinde 37, het bouwen
van een compensatiewoning.
Ontvangen, d.d. 18 mei 2020:
- Atalanta 11, het bouwen van
de helft van een 2^1 kap woning.
- Atalanta 9, het bouwen van
de helft van een 2^1 kap woning.
- Dagpauwoog 56 en 58,
het bouwen van een
2^1 kap woning.

Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 mei 2020:
- Westeinde 144, het vervangen
van een kap bij het achterhuis
bij een woonboerderij.
- Camerlinkstraat 24,
het plaatsen van een erker.
Verzonden, d.d. 19 mei 2020:
- Marsweg 11A, het bouwen
van een loods voor de stalling
van landbouwwerktuigen.
- Millingersteeg 3,
het verbouwen van een bijgebouw
tot tweede bedrijfswoning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 mei 2020:
- Weth. Bijkersweg 1, het tijdelijk
wonen in een bedrijfswoning.
Verzonden, d.d. 20 mei 2020:
- Bouwmansweg 2, het verlengen
van een tijdelijke vergunning voor
het plaatsen van een woonunit.

Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 maart 2020:
- Van Lentestraat 72, het bouwen
van een overkapping/carport.
Ontvangen, d.d. 11 maart 2020:
- Ruitenborghstraat 11,
het vervangen van de kozijnen
en gevelkleur aanbrengen.

Tegen de verleende
omgevingsvergunningen
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, de aanvragen
omgevingsvergunningen waarbij de
beslistermijnen zijn verlengd en de
ingetrokken omgevingsvergunning,
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
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 mei 2020:
- Den Hulst 48B, het wijzigen
en vervangen van het
dak op een bestaande
loods. (Niet uitgevoerde
omgevingsvergunning uit 2014).

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

• Langsweg 45, voor het oprichten
van een kleine windtribune.
(Z2020-00004814).
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande loterijvergunning
is verleend:
Verzonden, 19 mei 2020;
• Vogelvereniging
‘de Volierevriend’, organiseren van
een loterij op 14 november 2020 in
de Maranathakerk te Nieuwleusen.

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 BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op dinsdag 2 juni 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Jaarrekening 2019
2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Zonnepark Hoevenweg
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.
Wijze van behandeling
Deze agendapunten worden in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter
voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen
voor de raadsvergadering van 15 juni 2020.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die op de
agenda staan. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden via grifﬁe@
dalfsen.nl, waarbij u een beroep kunt doen op de grifﬁe voor ondersteuning.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

Aan de slag voor een
duurzame woning
De gemeente Dalfsen zet volop in op het stimuleren
van woningeigenaren om hun woning te verduurzamen.
Wij informeren u graag over de vele mogelijkheden en
subsidies. Daarnaast helpen wij u op weg via een gratis
keukentafelgesprek van onze Energiecoach of u kunt een
verbouwplan maken via het project Energieneutraal Verbouwen.
Zelf ook aan de slag?
Het energieloket is het startpunt
voor al uw vragen over
zonnepanelen, isolatie, subsidie,
ﬁnanciering, bedrijven en meer!
Kijk voor informatie op www.
dalfsen.nl/duurzaamdalfsen.
Gratis keukentafelgesprek
Is uw dak geschikt voor
zonnepanelen? Hoe goed is uw
woning geïsoleerd? Hoe zit het
met de ventilatie van uw woning?
Wat is de beste optie voor u
op het gebied van duurzame
warmte? Onze onafhankelijke
adviseur Roelof komt gratis bij
u thuis en bespreekt met u de
beste mogelijkheden om uw
woning duurzaam te verbeteren.
Na het gesprek krijgt u een
kort verslag om rustig na te

kunnen lezen wat is besproken.
Interesse in een gratis
energiegesprek? Aanmelden kan
via duurzaamdalfsen@dalfsen.nl
of door te bellen naar 14 0529.
Energieneutraal Verbouwen
Om uw woning energieneutraal
te maken, is een goed plan
handig en verstandig. De
gemeente Dalfsen biedt u
een onafhankelijke specialist
aan die samen met u een
plan maakt voor uw woning.
Van isolatie tot warmtepomp.
U betaalt slecht de helft van
de advieskosten. Daarnaast
organiseren wij binnen dit
project regelmatig workshops en
excursies. Aanmelden kan via
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of
door te bellen naar 14 0529.
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Gemeentelijke dienstverlening
aangepast tot 1 september

COLUMN

Mondkapjes

Omdat wij nog steeds te maken hebben met maatregelen rondom het Corona virus heeft de gemeente haar
dienstverlening tot 1 september aangepast. Op maandag is het gemeentehuis alleen op afspraak geopend van
8.30 tot 19.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag is het gemeentehuis op afspraak open van 8.30 tot 12.30 uur. De
gemeente roept inwoners en ondernemers op vragen zoveel mogelijk via telefoonnummer 14 0529 te stellen.
Via dit nummer kan ook een afspraak gemaakt worden. Telefonisch is de gemeente dagelijks bereikbaar van
8.30 tot 16.30 uur en op vrijdagen tot 12.30 uur. De Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld zijn gesloten.
Alle aanpassingen tot 1
september op een rij:
• Het gemeentehuis is alleen
op afspraak geopend van
8.30 tot 12.30 uur (op
maandag tot 19.00 uur).
• Stel vragen zoveel mogelijk via
telefoonnummer 14 0529.
• Via dit nummer kan ook een
afspraak gemaakt worden.
• De Servicepunten in Nieuwleusen
en Lemelerveld zijn gesloten.
• De openingstijden van de balies
bij Burgerzaken zijn als volgt (let
op: ook alleen op afspraak):
- Maandag: 08.30 uur tot 19.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag: 08.30
uur tot 12.30 uur
• Voor de overige afdelingen in het
gemeentehuis geldt: telefonisch
contact en via beeldbellen.

• Is een bezoek aan het gemeentehuis
echt noodzakelijk? Maak dan
eerst telefonisch een afspraak
met de betreffende medewerker.
• Beleidsstukken die ter inzage
liggen kunnen uiteraard worden
ingezien. Ook hiervoor geldt: maak
eerst telefonisch een afspraak.

telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00
uur en woensdagavond van 18.30
tot 20.30 uur. Het telefoonnummer
is 0529 793013. In verband met
de coronacrisis is het fysieke
Infopunt voorlopig nog dicht.

Voor wat betreft de medewerkers
in de buitendienst: het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte
en de gemeentelijke taken op het
gebied van toezicht gaan gewoon
door. Echter wel met inachtneming
van de landelijke richtlijnen en
de inmiddels vanzelfsprekende
anderhalve meter afstand.

Zwembaden
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. Alle informatie
over de geldende maatregelen
en de richtlijnen waarbinnen
gezwommen mag worden staat
op www.dalfsen.nl/corona.

Infopunten
Vanaf 25 mei is het Infopunt

Houd uw ogen en oren open tijdens
uw wandeling in het buitengebied
Veel mensen zoeken het buitengebied op omdat daar volop
ruimte is om in alle rust te wandelen, ﬁetsen en hardlopen.
Het buitengebied is echter ook een aantrekkelijke plek voor
criminelen om drugs te produceren en illegale handelswaar op
te slaan. Ziet u tijdens uw wandeling iets vreemds? Meld dat bij
de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. #stopondermijning
Hennepteelt en productie van
synthetische drugs zijn schadelijk
voor mens, dier en natuur. Aan
de buitenkant kunt u niet altijd
zien wat er in een pand gebeurt,
maar de meest voorkomende
signalen die kunnen wijzen op een
hennepkwekerij of drugslab, zijn:
• afgeplakte ramen en deuren
die altijd dicht zijn;
• (dichte) rolluiken waar geen

COLUMN

Spanning
Binnenkort horen veel
examenkandidaten ofﬁcieel of
ze geslaagd zijn. Een aantal
scholen houdt de spanning er
in, maar volgens mij weten de
meeste leerlingen al wel waar
ze aan toe zijn. Na een periode
van hard leren en zwoegen volgt
nu niet een dag van in spanning
wachten op het verlossende
telefoontje, geen ontlading als
dat telefoontje geweest is. Ik vind
het jammer dat ze dat moeten
missen. Al zullen er genoeg
mensen zijn die de spanning van
het wachten zullen missen als
kiespijn. Als gemeente hebben
we samen met Jong!Dalfsen en
SAAM het idee opgevat om het
harde werken een beetje extra
feestelijk te belonen. Misschien

logische aanleiding voor is;
• roosters op opmerkelijke plekken
aan de gevel of het dak;
• het pand maakt een verlaten
indruk: er is zelden iemand
of slechts een korte tijd en/
of op een vast tijdstip;
• geur, stankoverlast;
• wateroverlast of vochtproblemen;
• condens op de ramen;
• kunstlicht (gloed van felle

heeft u dat ﬁlmpje al gezien op
facebook, instagram, twitter of op de
website van de gemeente. Ik hoop
op veel inzendingen en veel feest!
Binnenkort mogen de terrassen
en restaurants weer open. Het
geduld van veel mensen is stevig
op de proef gesteld, niet in de
laatste plaats dat van de cafés en
restaurants. Er is door hen hard
gewerkt om alles ‘corona-proof’ te
maken en ze staan te trappelen om
weer gasten te kunnen begroeten.
Spannend hoe alles gaat lopen.
Ook campings hebben hard gewerkt
en alles staat klaar voor hun gasten.
Ze moeten helaas een maand langer
wachten om hun sanitair open te
kunnen stellen en kunnen daardoor
maar een beperkt aantal gasten
ontvangen. Een gemiste kans; nu
is het moment om het personeel
volgens de nieuwe regels in te

De kinderen gingen al weer naar school. Intussen wordt er ook
weer gezwommen in onze gemeente. In Hart van Nederland was
er op Hemelvaartsdag een leuk item te zien over De Meule in
Nieuwleusen, met veel blije kinderen en een opgewekte badjuffrouw.
Vanaf 1 juni kunnen we weer naar een restaurant, café of
museum. Op voorwaarde dat we het virus de baas blijven en we
ons aan allerlei maatregelen houden. En dat betekent dat we 1,5
meter afstand bewaren tot anderen (tenzij we een gezamenlijke
huishouding voeren) en dat we drukte moeten mijden. Uiteraard
moeten we goed op de hygiëne letten en dat betekent nog
steeds: niezen doen we in de binnenkant van onze elleboog en
onze handen wassen we vaak. Want dit virus is niet zomaar uit
onze samenleving verdwenen. Afgelopen weekend bleek dat het
coronavirus is opgedoken in een restaurant in het Duitse Leer, niet
ver over de Gronings-Duitse grens. En in verschillende slachthuizen
in Nederland zijn ook veel medewerkers ziek geworden. Een
lokale coronahaard kan dus zomaar weer ontstaan. Het blijft de
verantwoordelijkheid van ons allemaal om het virus te beteugelen.
Vanaf 1 juni is het dragen van een mondkapje verplicht in het
openbaar vervoer. Ook in het straatbeeld van onze gemeente zien
we de laatste tijd al steeds vaker mensen met een mondkapje
lopen. Over nut en noodzaak ervan, verschilden (en verschillen) de
meningen. Maar feit is dat we vanaf 1 juni alleen nog maar met bus,
trein, tram, metro of veerboot mogen reizen als we een mondkapje
dragen. En dus heb ik er zelf intussen ook twee besteld, zodat ik in
elk geval voorbereid ben op een toekomstige reis met het openbaar
vervoer. Verschillende lokale
ondernemers en instellingen
maken ze, dus er is keuze te over.
En uiteraard maken veel mensen
ze zelf, op de naaimachine thuis.

lampen) en/of licht in een
ruimte dat altijd blijft branden;
• installatie camera’s
of beveiliging;
• zoemend of ronkend geluid
(van ventilatoren).

Het dragen van mondkapjes
voelde altijd als ver-van-ons-bed.
Iets wat mensen in Azië al wel
deden, maar wij hier in Nederland
niet. Vanaf 1 juni is ver-vanons-bed ineens heel dichtbij.

Wat kunt u doen?
Vermoedt u de aanwezigheid
van een hennepkwekerij of
drugslab in een pand in het
buitengebied of herkent u één
of meerdere signalen? Blijf
er niet mee lopen, maar meld
wat u weet bij de politie via
0900-8844 of bij Meld Misdaad
Anoniem via 0800-7000 of www.
meldmisdaadanoniem.nl.
Bij meldingen die betrekking
hebben op het milieu,
bijvoorbeeld een dumping van
drugsafval, kunt u ook melding
doen via milieuklachten.nl. Ga
er in geen geval zelf op af! Ziet
u een dumping van drugsafval
gebeuren, bel dan 1-1-2.

Erica van Lente
Burgemeester
gemeente Dalfsen

werken voordat de piek van de
zomervakantie begint. Het helpt
bovendien in het spreiden van
de bezoekersstromen, zodat
een te grote concentratie wordt
voorkomen. Samen met andere
gemeenten in het Vechtdal pleiten
we voor die eerdere openstelling.
Het is spannend of dat gaat
lukken. Ik wacht met de campings
in spanning op het verlossende
bericht en hoop dat ook hun
harde werken beloond wordt.
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

Over Burgernet
Werk samen met de gemeente Dalfsen en politie aan
veiligheid in uw buurt. Elke deelnemer maakt de buurt een
stukje veiliger. Want hoe meer mensen deelnemen, hoe
sneller een persoon of voertuig wordt gevonden.
Als Burgernetdeelnemer ontvangt
u een spraak- of sms-bericht
wanneer er iets gebeurt in uw
omgeving. Daarin krijgt u het
verzoek om naar een persoon of
voertuig uit te kijken. Iets gezien?
Dan belt u rechtstreeks met de
meldkamer. Dat doet u via het gratis
Burgernetnummer 0800-0011. Of in
de app via "Bel met de politie" knop.
In de gemeente Dalfsen maakt
Burgernet ook gebruik van e-mail
om u te informeren over een
verdachte of onveilige situatie. Of
om te vragen of u iets gezien heeft
in uw buurt. Burgernet wordt ingezet
bij onder andere diefstal of inbraak,
doorrijden na een aanrijding,
beroving, en vermiste personen.
Hoe werkt de Burgernetapp?
Blijf op de hoogte van

Burgernetacties met de gratis
Burgernetapp. De app gebruikt
de locatie van uw smartphone
om u berichten te sturen
over acties in de buurt. Ook
als u van huis bent. Om de
Burgernetapp te gebruiken hoeft
u zich niet aan te melden.
Meld u aan voor een
sms-of spraakbericht
Wilt u liever geen app op uw
telefoon? Dan kunt u zich
ook aanmelden voor sms- of
spraakbericht. Wanneer u kiest
voor sms- of spraakberichten
krijgt u meldingen op de
postcode die u instelt. Maak een
account aan zodat u later uw
gegevens aan kunt passen.
Voor meer informatie kijkt
u op www.burgernet.nl.
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19 mei 2020

Basisregels voor iedereen

Ben je ook benauwd en/of heb
je koorts? Dan moeten alle
huisgenoten thuisblijven.

.

Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

Houd 1,5 meter
afstand.

Werk zoveel
mogelijk thuis.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Stap voor stap - wat kan wanneer?
STAP 1

Contactberoepen

STAP 2

STAP 3

STAP 4

STAP 5

1 juni

1 juli

1 september

?

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en
betaald voetbal

Evenementen

Sauna’s

Discotheken

Terrassen

Buiten sporten op
1,5 meter afstand

Bioscopen
(max. 30 personen)

Bibliotheken

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Zwembaden
(Speciaal)
basisonderwijs en
kinderopvang
100% open
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen
kan alleen als het coronavirus
onder controle blijft.

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Voorzieningen
campings en
vakantieparken
Bioscopen
(max. 100 personen)
Restaurants / cafés
(max. 100 personen)
Culturele instellingen
(max. 100 personen)

Musea / monumenten
In het openbaar vervoer
is het dragen van een
niet-medisch mondkapje
verplicht.

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

18+

Sekswerkers en
coffeeshops

Casino’s

Georganiseerde
samenkomsten
(max. 100 personen)

15 juni:
Praktijklessen en
toetsing MBO

Sport- en
verenigingskantines

Tentamens en
praktijklessen
hoger onderwijs

Voorwaarden en meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Videoboodschap aan alle geslaagden
Wat vindt u ervan als we samen de geslaagden in onze gemeente verrassen met een videoboodschap?
U kent vast wel iemand die waarschijnlijk 4 juni ofﬁcieel geslaagd is. Misschien uw zoon of dochter?
Geeft u training aan jongeren die slagen? Of bent u een muziekleraar van iemand die slaagt?
En vergeet niet al die teamleiders in een supermarkt die vele bijna-geslaagden in hun midden
hebben. Wat is uw boodschap aan al die toppers die hard hebben geleerd de afgelopen jaren?
De oproep is: stuur een
heel kort, leuk ﬁlmpje op
met uw boodschap aan een
(waarschijnlijk) geslaagde.
Een compilatie met jouw
videoboodschap en die van vele
anderen wordt 4 juli verspreid
om samen alle geslaagden in de
gemeente Dalfsen te feliciteren.
Een paar belangrijke dingen:
- Het ﬁlmpje moet liggend
geﬁlmd zijn en moet goed

verstaanbaar zijn.
- Het mag max. 15
seconden duren.
- Verstuur het ﬁlmpje via
WeTransfer (www.wetransfer.
com) naar gemeente@dalfsen.nl
(i.v.m. het behouden
van ﬁlmkwaliteit).
- Vermeld in uw berichtje bij
het WeTransferbestand:
• uw/jullie eigen vooren achternaam
• de voor- en achternaam

van de geslaagde(n)
die u wilt feliciteren.
Het insturen van een ﬁlmpje
kan tot uiterlijk maandag
1 juni. Blijkt dat de geslaagde

die u feliciteert om wat voor
reden dan ook toch niet
geslaagd is, dan kunt u dit
doorgeven via m.korterink@
dalfsen.nl tot uiterlijk
donderdag 4 juni 13.00 uur.
NB: u geeft met het
inzenden van uw ﬁlmpje
toestemming om dit te ﬁlmpje
openbaar te gebruiken voor
deze geslaagd-actie.

