KERNPUNTEN
Week 24 • Dinsdag 9 juni 2020 • Pagina 1

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

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.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. 29 mei 2020
- De Vesting 25, een wijziging op
een bestaande vergunning.
Ontvangen, d.d. 2 juni 2020
- Ruigedoornstraat 7,
het realiseren van een
nokverlegging met 2 dakkapellen.
- Wilhelminastraat 107,
het kappen van een zuileik.
Ontvangen, d.d. 4 juni 2020
- Hofmanssteeg 7,
het uitbreiden van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 29 mei 2020
- Oosteinde 53, het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan/chalet.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 juni 2020:
- Ruitenborghstraat 103, het bouwen
van een woning en bijgebouw.
Verzonden, d.d. 3 juni 2020:
- Kreuleweg 3, het plaatsen
van een luchtwasser.

- Veldweg 9A, het realiseren
van een boerderijkamer.
- Geerdinkserf 14,
het verbouwen van de woning.
Onderstaande aanvraag omgevingsvergunningen is ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 april 2020:
- De Stokte 12,
het bouwen van een stal.
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.

Acties duurzaam wonen
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 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.

COLUMN

Water
“Wij zijn twee eenzame cowboys
Wij zwerven langs bos en langs hei
De Veluwe is onze prairy
Daar voelen wij ons vrij en blij
Wij zoeken naar koel, helder water
Wij barsten allang van de dorst
Ons paard is van droogte bezweken
Het rust in de buurt van Staphorst”
De ouderen onder ons kennen ongetwijfeld deze beginregels
van Johnny (Kraaykamp) en Rijk (de Gooyer) uit 1957. Ik
moest er aan denken toen deze week waterleidingbedrijf
Vitens waarschuwde voor bovenmatig watergebruik. Vitens
gaf aan op een aantal plekken de druk te hebben verminderd,
om zo aan de extreme vraag naar (drink)water te kunnen
voldoen. Wij zijn het zo gewend, je draait de kraan open en het
water stroomt er uit. Dat is lang niet overal zo. Afgezien van
het feit dat er op veel plekken op de wereld geen stromend
drinkwater is, is ook in ontwikkelde landen als Canada,
U.S.A. en bijvoorbeeld Australië niet overal kraanwater van
een drinkbare kwaliteit voorradig. Flessen bronwater lossen
dit probleem dan op. Wel even iets om bij stil te staan, onze
drinkwatervoorziening staat op een eenzame hoogte vergeleken
met veel andere landen. Ons drinkwater wordt op meer dan
100 punten gecontroleerd, voor het de leiding ingepompt
wordt. Dat is allemaal netjes geregeld. Kijk bijvoorbeeld
eens op de volgende site: https://www.drinkwaterplatform.nl/
drinkwaterkwaliteit-nederland-beste-kraanwater-wereld.
Dan mogen we er ook wel eens wat beter mee omgaan!
Wist u bijvoorbeeld dat we ca. 120 liter kraanwater per persoon
per dag verbruikten in 2016? Daar zit autowassen en
tuinsproeien nog niet eens bij!
Nu we voor het derde jaar op rij met extreme droogte te maken
hebben, tijdens het voorjaar, wil ik uw aandacht vragen voor
mogelijkheden tot het besparen van kraanwater.
Enkele tips om eenvoudig water te besparen:
• Laat de kraan niet lopen tijdens het scheren, tandenpoetsen
of handen wassen.
• Probeer een minuutje korter te douchen dan je gewend bent.
• Repareer lekkende kranen en doorstromende stortbakken. Een
druppelende kraan kan jaarlijks zo'n 2.000 liter water verspillen.
• Zet een regenton of emmer onder de regenpijp en
gebruik regenwater voor tuin- en kamerplanten.
• Was alleen met een volle (vaat)wasmachine.
• Gebruik waterbesparende hulpstukken, zoals
toiletstortbakken met een spaarknop, doorstroombegrenzers/
perlators (= straalregelaar) voor kranen, thermostatische
mengkranen en waterbesparende douchekoppen.
• Let bij de aanschaf van een nieuwe (vaat)wasmachine
op het waterverbruik.
Bron: www.vitens.nl
Als we daar met zijn allen
een beetje moeite voor willen
doen, moet het lukken om
er voor te zorgen dat ons
kraanwater voor iedereen
beschikbaar is en blijft. Zuinig
zijn met energie is ons met
de paplepel ingegoten, dan
kunnen we toch ook zuinig
zijn met water of niet soms?
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen
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OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 15 juni 2020 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)
1. Onderzoek rekenkamercommissie, Effectiviteit van subsidiebeleid
2. 6e verzamelplan buitengebied
BESPREEKSTUKKEN
3. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hoevenweg
4. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, zonnepark Hooiweg
5. Jaarrekening 2019
6. 9e herziening BP Kernen, Burg. Backxlaan 370
7. Aanvraag vangnetuitkering 2019
(*) onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 8 juni 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 4, 6 en 7
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.

APV EN DRANK- EN
HORECAWET
Onderstaande meldingen
van kleine evenementen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 juni 2020
• Saam Welzijn i.sm. De Trefkoele,
het organiseren van Drive in
Bingo op een gedeelte van de
parkeerplaats bij Ruigedoornstraat
108 op 19 juni 2020
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 mei 2020
• Saam Welzijn i.s.m. De Spil,
het organiseren van Drive in
Bingo op een gedeelte van
de parkeerplaats bij Kon.
Julianalaan 10 op 12 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 12e
herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente
Dalfsen, Schoolweg 2
Doel besluit
Dit plan maakt het mogelijk om op de
locatie Schoolweg 2 bij Oudleusen
binnen de agrarische bestemming
vier vrachtwagens te parkeren en
een schuur van 185 m² te realiseren.
Ter inzage
Met ingang van 10 juni 2020 tot en
met 21 juli 2020 ligt voor iedereen het
ontwerp 12e herziening bestemmingsplan buitengebied gemeente
Dalfsen, Schoolweg 2 ter inzage bij
de receptie in het gemeentehuis in
Dalfsen. Voor een bezoek aan het
gemeentehuis kunt u op telefoonnummer 14 0529 een afspraak maken.
Reageren?
Iedereen kan van 10 juni 2020 tot
en met 21 juli 2020 via een brief of

mondeling een zienswijze geven
op het plan. Uw brief kunt u sturen
naar de gemeenteraad van de
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720
AA Dalfsen. Voor een mondelinge
reactie kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Eekhof, telefoon
14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen van
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
BgemDlfshz12-on01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 9 juni 2020
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen
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