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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. 20 mei 2020
- Kringsloot-West 34,
het realiseren van een boerderijkamer
in de bestaande stenen schuur.
- Markeweg 9,
het plaatsen van 40 zonnepanelen
aan de voorzijde van de woning.
- Dalmsholterweg 11,
het kappen van een eik en een els.
Ontvangen, d.d. 23 mei 2020
- Fabiushof 9, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 25 mei 2020
- Heinoseweg 7A,
het bouwen van een vaste mestplaat.
- Dennenkamp 5,
het plaatsen van een
zonvolgend PV-systeem.
Ontvangen, d.d. 26 mei 2020
- Ankummer Es 11,
het realiseren van een pop-up
restaurant in de tuinkas.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 20 mei 2020
- Den Hulst 76,
het verbouwen van het woonhuis.
Ontvangen, d.d. 23 mei 2020
- Patrijslaan 2,
het plaatsen van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 25 mei 2020
- Atalanta 5 en 7, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Bosmansweg 55, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 27 mei 2020
- Weth. Reuverslaan 19,
het kappen van berken.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 20 mei 2020
- Langsweg 45, het plaatsen
van een kleine windturbine.
Verzonden, d.d. 26 mei 2020

- Herfterweg 2-2A,
het bouwen van een bijgebouw.
- Middeleeuwen 69,
het plaatsen van een overkapping.
Verzonden, d.d. 27 mei 2020
- Markeweg 3, het bouwen van een
vrijstaande woning met bijgebouw.
- Barnsteen 9, 11 en 13 en
Trechterbeker 76, 78 en 80,
het plaatsen van erfafscheidingen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 20 mei 2020
- Weerdhuisweg 1,
het wijzigen van de gevel.
Verzonden, d.d. 26 mei 2020
- Het Veen 38,
het bouwen van een woning.
Verzonden, d.d. 28 mei 2020
- Constructieweg 6B, het legaliseren
van een verdiepingsvloer en deze
gebruiken als winkelfunctie.
Verzonden, d.d. 29 mei 2020
- Nieuwstraat 25 en 27, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 mei 2020
- Ireneplein 13, het opmetselen
van de voorgevel.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd, 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
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
• Haverland 4A,
voor het aanleggen van een
gesloten bodemenergiesysteem
(Z2020-00004094).
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 maandag 8 juni 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. 6e verzamelplan buitengebied
2. Onderzoek rekenkamercommissie, Effectiviteit van het subsidiebeleid
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning
Middeldijk 49 en Brouwersweg 1
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen maken
bekend dat zij van plan zijn om in
afwijking van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning te
verlenen met toepassing van
artikel 2.12 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het realiseren
van een compensatiewoning
op het perceel Middeldijk 49.
Dit wordt mogelijk gemaakt met
toepassing van de beleidsregels
Ontwikkelen met kwaliteit in het
Buitengebied gemeente Dalfsen,
onderdeel Sloop voor Kansen.
De gemeenteraad heeft
in de vergadering van 25
mei 2020 besloten om naar
aanleiding van deze aanvraag
omgevingsvergunning een ontwerp
Verklaring van Geen Bedenkingen
te verlenen. Daarbij is verder
besloten dat wanneer er geen
zienswijzen tegen de verklaring

worden ingediend, deze verklaring
als deﬁnitief wordt beschouwd.
U kunt de ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning, de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen
met bijbehorende stukken van 4
juni 2020 tot en met 15 juli 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen. Het
gemeentehuis is alleen op afspraak
geopend van 8.30 tot 12.30 uur.
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 4 juni 2020 tot
en met 15 juli 2020 via een brief of
mondeling een zienswijze geven
over de ontwerpbeschikking.
Een brief kunt u sturen naar
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA
Dalfsen. Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze of het inzien
van de stukken kunt u een afspraak
maken met de heer J. Flentge van
de eenheid Publieksdienstverlening,
telefoon (14) 0529.
Dalfsen, 3 juni 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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GEMEENTE DALFSEN
Intrekken voorkeursrecht
perceel gelegen aan en nabij de
Oosterdalfsersteeg te Dalfsen
(op basis van artikel 8 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten)
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen maken op
grond van artikel 7, lid 1 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) bekend dat zij op 26 mei
2020 (op grond van het bepaalde
in artikel 8 van de Wvg) hebben
besloten om het gevestigde
voorkeursrecht, in te trekken.
Het betreft het perceel kadastraal
bekend gemeente Dalfsen,
Sectie Q, nummer 2061.
Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester
en wethouders d.d. 26 mei 2020
ligt samen met de bijbehorende
stukken, bevattende de lijst met
daarop de kadastrale aanduiding
van het perceel, de grootte, alsmede
de naam van de eigenaar, en
overige relevante gegevens, met
ingang van 3 juni 2020 gedurende
zes weken voor een ieder kosteloos

COLUMN
ter inzage in het gemeentehuis
te Dalfsen. Tevens kunnen de
stukken worden geraadpleegd
via de gemeentelijke website:
www.dalfsen.nl, onder
Bekendmakingen > Projecten/Wvg.
U kunt ook telefonisch een
afspraak maken via de heer
D. Roemers (0529-488 240).Tegen
betaling zijn kopieën of afdrukken
van de stukken verkrijgbaar.
Gevolgen
Het besluit van burgemeester
en wethouders treedt in werking
één dag na publicatie in de
Staatscourant; te weten vanaf 3 juni
2020. Het besluit van burgemeester
en wethouders heeft onder andere
tot gevolg dat de aanbiedingsplicht
niet meer van toepassing is
waardoor de eigenaren en/
of beperkt gerechtigden vrij zijn
hun perceel te verkopen.
Bezwaar, beroep,
voorlopige voorziening
Ingevolge de (Awb) kunnen
belanghebbenden gedurende een
termijn van zes weken ingaande op
3 juni 2020 (is de dag na publicatie

in de Staatscourant) bezwaar
indienen tegen het besluit van
burgemeester en wethouders. In het
ondertekende bezwaarschrift moet
worden opgenomen: de naam en
het adres van de belanghebbende,
de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het
bezwaarschrift (de motivering).
Het bezwaarschrift dient te worden
gericht aan de gemeenteraad
van de gemeente Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend, kan tevens een
verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Overijssel, afdeling
Bestuursrecht, Postbus 9030, 8000
GB Zwolle. De voorzieningenrechter
zal de verzoeker alleen
ontvankelijk verklaren, indien
daarbij een spoedeisend belang
kan worden aangetoond.
Dalfsen, 26 mei 2020.
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen

Op een mooie Pinksterdag
De datum van 1 juni kwam steeds dichterbij en ineens was het
echt zo ver: Tweede Pinksterdag 2020 werd een bijzondere dag.
“Onze” ondernemers in de horeca hebben vanaf 19 mei keihard
gewerkt om ons vanaf 1 juni weer te kunnen ontvangen in de
cafés en restaurants die we sinds medio maart niet meer konden
bezoeken. Er werd het nodige van ze gevraagd: hun zaak inrichten
zodat 1,5 meter afstand gehouden kan worden, hun personeel
opleiden om volgens de regels te kunnen werken en overleggen
met de gemeente over een eventuele uitbreiding van het terras.
Maar ja, dat was de theorie. Hoe zou de praktijk uitpakken?
Eén van de ondernemers liet afgelopen weekend optekenen
dat hij het gevoel had dat hij vandaag examen moest doen.
En er waren meer ondernemers die dat gevoel herkenden.
Op 1 juni had ik de gelegenheid om bij een aantal horecazaken
langs te gaan in onze gemeente. Dankzij het stralende weer zaten
de terrassen vol. Overal waren blije gezichten te zien: van zowel
de bezoekers, als van het personeel en van de uitbaters. Het was
wennen aan de regels: formulier invullen bij binnenkomst, afstand
houden, andere in- en uitgangen gebruiken dan we gewend
waren, lopen volgens de looproute. De theorie bleek in praktijk
behoorlijk goed te werken en vrijwel alle bezoekers hielden zich
zonder morren aan de richtlijnen. Dat hebben we ook nodig.
Het succes van de versoepeling van de maatregelen ligt namelijk
niet alleen in handen van onze ondernemers, maar vooral ook in die
van onszelf. Zijn wij in staat om ons aan ‘de 1,5 meter’ te houden,
ook als we een glas (of meer)
gedronken hebben? En durven
we elkaar daar ook op aan te
spreken? Ik wens ons toe dat
het ons blijft lukken: omdat
het gezellig is om mensen te
treffen, juist ook voor spontane
gesprekken en ontmoetingen,
omdat erop uit gaan heerlijk
is bij dit mooie weer en omdat
onze ondernemers (niet alleen
in de horeca; koop lokaal!) onze
steun goed kunnen gebruiken.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Deuren en terrassen
horeca open onder
bepaalde voorwaarden

12 T/M 19 SEPTEMBER

MELD JE NU AAN!

KIJK VOOR MEER INFO
OP WAKDALFSEN.NL

De horeca mag vanaf 1 juni 2020, onder bepaalde voorwaarden,
de deuren weer openen en ook bezoekers ontvangen op het terras.
Vanwege de 1,5 meter norm
betekent dit dat er op bestaande
terrassen onvoldoende ruimte
is. Ondernemers hebben de
mogelijkheid gekregen om het
terras, waar mogelijk, tijdelijk
uit te breiden. Op www.dalfsen.
nl/terras is te zien welke
horecagelegenheden hier
gebruik van maken. De tijdelijke
uitbreiding van het terras geldt
tot 31 oktober 2020 of eerder
wanneer de coronamaatregelen
landelijk worden versoepeld.
Maatregelen
Zowel horecagelegenheden als
gasten moeten zich houden aan
een aantal maatregelen die,
aan de hand van de regionale
richtlijn, zijn opgesteld met
omliggende gemeenten:
- Aan een tafel mogen maximaal
4 personen met inachtneming
van 1,5 meter afstand zitten
(tenzij het gaat om een
gezamenlijke huishouding
die uit meerdere personen
bestaat). De horecaondernemer
zorgt dat, nadat de gasten

zijn vertrokken, de tafels,
stoelen en menukaarten
grondig worden gereinigd;
- Looproutes en de in- en
uitgang(en) van het terras
moeten duidelijk aangegeven
zijn. Maar ook moet er
aandacht zijn besteed aan de
bereikbaarheid van hulpdiensten
en het vrijhouden van looproutes
van winkelend publiek;
- De ondernemer moet toezicht
houden op de terrassen.
Het draaien of afspelen van
muziek, zowel mechanisch als
live, is niet toegestaan, en
- Ondernemers moeten
toestemming hebben van
eventuele grondeigenaren
en de directe omgeving
moet geïnformeerd zijn.
Zowel ondernemers als
bezoekers van de terrassen/
horecagelegenheden die
vragen hebben kunnen hiermee
terecht bij de gemeente via
telefoonnummer 140529 of
kunnen een mail sturen naar
gemeente@dalfsen.nl.
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Gemeente raadt alternatieve
bestrijding tegen processierups af
Plaatsen van plastic folie of plakstrips om stammen
van eiken heeft een negatief effect
In het hele land, en ook in de gemeente Dalfsen, zit om sommige stammen van eikenbomen plastic folie
of plakstrips (lijmbanden), om de eikenprocessierups te bestrijden. Beide manieren van bestrijden
raadt de gemeente nadrukkelijk af. De plastic folie blijkt geen enkel effect te hebben en de lijmbanden
werken averechts en zijn schadelijk voor andere dieren. Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij verkrijgbaar
bij groenbedrijven, maar: het gebruik ervan is verboden! De gemeente roept daarom ook op om
het plastic folie of de lijmbanden zo snel mogelijk te verwijderen.
Het Kennisplatform Processierups
heeft onderzocht dat het plaatsen
van plastic folie om de stam van
eiken geen enkel effect heeft. De
rupsen komen uit eitjes die eerder
dit jaar hoog in de eikenboom
zijn gelegd. Daar eten ze van de
bladeren. Ze hoeven dus niet in
of uit de boom. Daarnaast ziet
de gemeente dat het plastic folie
om sommige bomen loslaat en
vervolgens in de natuur terecht
komt. Het idee achter het plastic
folie is dat, door de aanwezigheid

van het folie, de looproute
van de rupsen zou blokkeren.
Dat is dus niet het geval. In
sommige gevallen maken de
rupsen zelfs nesten onder
het plastic, wat de bestrijding
(wegzuigen van nesten) alleen
maar moeilijker maakt.
Lijmbanden en lijmvallen zijn vrij
verkrijgbaar bij groenbedrijven.
Maar: het gebruik ervan is
verboden! En ze zorgen juist
voor méér overlast, omdat de

processie verstoord wordt en de
rupsen gestrest raken. De rupsen
schieten dan hun brandharen af
die verwaaien in de omgeving.
Daarnaast zorgen lijmbanden
ervoor dat anderen insecten
en bijvoorbeeld vogels en
vleermuizen vast komen te zitten
en op ellendige wijze sterven.
De gemeente bestrijdt de
rupsen proactief en reactief.
Meer informatie hierover staat op
www.dalfsen.nl/rups.

Een steuntje in de rug voor
jonge mantelzorgers
In de week van 1 tot en met 7 juni is het de week van de jonge
mantelzorger. Een week waarin speciale aandacht wordt
geschonken aan de inzet van de vele kinderen en jongeren die een
ander helpen als mantelzorger. Dit jaar een week zonder activiteiten
vanwege het coronavirus. Wel kunnen jonge mantelzorgers
met vragen terecht bij het mantelzorgteam van Saam Welzijn.
Van hulp bieden aan een buurman of buurvrouw tot intensieve zorg
voor een broer, zusje of ouder. Enerzijds een dankbare taak en
anderzijds een vaak pittige klus naast school, werk en een sociaal
leven. Om jonge mantelzorgers uit de gemeente Dalfsen te helpen
en steunen, heeft SAAM Welzijn een speciaal mantelzorgteam.
Jongeren en kinderen kunnen vragen stellen en ondersteuning en
individuele begeleiding krijgen. Daarnaast worden er (zodra het weer
kan) leuke activiteiten en bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze
activiteiten komen jonge mantelzorgers met elkaar in contact, kunnen
zij ervaringen delen en komen zij even los van de zorgen thuis.
Wil jij meer informatie, heb je vragen of kom je graag in contact
met de jonge mantelzorgconsulent? Neem dan gerust contact
op via: s.luiken@saamwelzijn.nl of bel naar: 06 31 69 48 04.

Gratis adviesgesprek voor duurzame ondernemers
Ook dit jaar kunnen ondernemers zich aanmelden voor hulp bij het verduurzamen van hun bedrijf.
Samen met een onafhankelijke adviseur wordt een plan gemaakt voor bijvoorbeeld LED-verlichting,
isolatie en andere energiebesparingen. Uiteraard wordt ook gekeken naar subsidies en ﬁnanciering.
In 2019 is de gemeente Dalfsen,
samen met de Energieke Regio
en de provincie Overijssel een
ondersteuningsprogramma
begonnen voor ondernemers.
Aanleiding was onder meer de
verplichting voor bedrijven om
rendabele energiebesparende
maatregelen te realiseren.

Veel ondernemers waren bij de
diverse bijeenkomsten aanwezig
en hebben gebruik gemaakt
van het gratis adviesgesprek.
Vanwege de positieve reacties
heeft de gemeente Dalfsen
besloten om de actie in 2020
voort te zetten. Waarschijnlijk
worden dit najaar opnieuw een

aantal informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De data volgen
zo snel mogelijk. Het gratis
adviesgesprek kan nu al
worden ingepland.
Aanmelden kan via
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of
door te bellen naar 14 0529.

NL-Alert controlebericht 8 juni
Maandag 8 juni rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert
controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht
ontvang je op je mobiel. Daarnaast is het NL-Alert controlebericht
te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale
vertrekborden van bus, tram en metro en vanaf nu ook op
digitale vertrekborden van de NS.
Met het landelijke NL-Alert
controlebericht kun jij ervaren
hoe het is om een NL-Alert te
ontvangen. Zie je een NLAlert? Lees meteen het bericht,
kom in actie en help anderen
daarbij. Dinsdag 2 juni start een
landelijke publiekscampagne
voor het NL-Alert controlebericht.
Wanneer NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en
informeert je over noodsituaties
zoals een grote brand,
terroristische aanslag, epidemie
of onverwacht noodweer. In
een NL-Alert staat wat er aan
de hand is, wat je moet doen
en waar je meer informatie kunt
vinden. Zie je een NL-Alert?
Lees meteen het bericht, kom in
actie en help anderen daarbij.
Zo ontvang je NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je
mobiel. Daarvoor hoef je
niets te doen. Wanneer je
een NL-Alert op je mobiel
ontvangt, laat je telefoon
een luid en doordringend
alarmgeluid horen. Let op: het
NL-Alert controlebericht kan
luid binnenkomen als je een
koptelefoon of oortjes gebruikt.

Bereik controlebericht
Het vorige controlebericht
dat op 2 december 2019 is
verzonden, werd door ruim 12,9
miljoen mensen van 12 jaar en
ouder op de mobiele telefoon
ontvangen (85%). Ongeveer
300.000 mensen van 12 jaar
en ouder zagen het NL-Alert
controlebericht op digitale
vertrekborden van het openbaar
vervoer en 150.000 mensen
op digitale reclameschermen.

Ondernemerspeiling
i.v.m. coronacrisis
Regio Zwolle wil graag inzicht krijgen in de impact van de
coronacrisis op ondernemingen. Dit doen ze met hulp van
een wekelijkse ondernemerspeiling in Regio Zwolle.
Deze kan ingevuld worden op
www.samenuitdecrisisregiozwolle.
nl/ondernemerspeiling, de
rapportages zijn daar ook
te bekijken. De website is
een initiatief vanuit onder
meer Economic Board Regio
Zwolle en VNO NCW Regio

Zwolle. De resultaten van
het onderzoek helpen, onder
andere de gemeente Dalfsen,
om meer inzicht te krijgen in de
behoefte aan hulpmaatregelen
en de optimalisering van de
maatregelen in het belang
van ondernemers.
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29 mei 2020

Testen bij klachten passend bij het coronavirus:
Hoe maak je een afspraak?
Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen op het coronavirus.
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar.
Je hebt milde klachten die passen bij het coronavirus.
Verkoudheidsklachten, zoals neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging,
of plotseling verlies van reuk of smaak.

Stap 1:
Maak een
afspraak

Maak een afspraak om je te laten testen bij jou in de buurt. Bel 0800-1202
Houd je burgerservicenummer (BSN) bij de hand.
Je vindt je BSN op je paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs of loonstrook.
Je krijgt eerst een korte uitleg en vervolgens een medewerker aan de lijn.
De telefonisch medewerker is geen arts. Hij of zij geeft geen medisch advies en beantwoordt
geen medische vragen.
Geef je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en burgerservicenummer.
De medewerker helpt je om een afspraak te maken.
Je krijgt een afspraakbevestiging via SMS en e-mail.
Blijf thuis tot je naar de testafspraak gaat.

Stap 2:
Laat je testen

Kom op de afgesproken tijd naar de testlocatie.
Neem je identiteitsbewijs en de afspraakbevestiging mee.
Volg de aanwijzingen van het personeel op.
Met een wattenstaafje wordt er wat slijm achter uit je keel en neus gehaald.
Je hoeft niet te betalen voor deze test.

Stap 3:
De uitslag

Na de test ga je direct naar huis. Ga niet naar buiten, tot je de uitslag hebt ontvangen.
Je wordt zo snel mogelijk gebeld over het resultaat van de test.
Worden je klachten erger?
Neem dan contact op met je huisarts.

Behoor je tot een risicogroep of ben je ernstig ziek?
Heb je bijvoorbeeld hoge koorts of ben je benauwd?
Bel je huisarts, behandelende arts of de huisartsenpost.
Bel bij een levensbedreigende situatie altijd 112.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronatest

