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CONTACTINFORMATIE
Stel uw vragen aan de
gemeente Dalfsen zoveel
mogelijk telefonisch via
14 0529. Wij zijn op
werkdagen bereikbaar
van 8.30 tot 16.30 uur.
Het gemeentehuis in Dalfsen
is momenteel alleen op
afspraak geopend op
maandag van 8.30 tot 19.00
uur en op dinsdag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur. U kunt uw afspraak
telefonisch inplannen.
De Servicepunten in
Nieuwleusen en Lemelerveld
zijn tot 1 september gesloten.
Uw vragen over wonen,
zorg, welzijn, werk en
geldzaken stelt u aan de
medewerkers 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. 5 juni 2020
- Hamerbijl 17, het bouwen
van een klein schuurtje.
Ontvangen, d.d. 8 juni 2020
- Oude Oever 4, het verbouwen
van de recreatiewoning.
Ontvangen, d.d. 10 juni 2020
- Merovingen 13, het bouwen
van een veranda/berging.
- Poppenallee 31A, een wijziging
op een verleende vergunning voor
het bouwen van een bijgebouw.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 juni 2020
- Omloop 4, het plaatsen
van PV-panelen op
luifeldragers aan de gevel.
Ontvangen, d.d. 9 juni 2020
- Burg.Backxlaan 287, het
plaatsen van een overkapping
met bergruimten en een schutting
van betongaas met Hedera.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 5 juni 2020:
- Ankummer Es 11, het tijdelijk
realiseren van een pop-up
restaurant in de tuinkas.
Verzonden, d.d. 8 juni 2020:
- Dalmsholterweg 11,
kap 1 eik en 1 es.
Lemelerveld
Verzonden, d.d. 9 juni 2020:
- Ambachtsweg 20, het
realiseren van een entree.
Verzonden d.d. 10 juni 2020:
- Parallelweg 16, het bouwen
van een bedrijfshal.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 8 juni 2020:
- Atalanta 26, het bouwen van een
tuinschuur met overkapping.
Verzonden, d.d. 10 juni 2020:
- Atalanta 9, het bouwen
van een helft van een tweeonder-een-kapwoning.
- Atalanta 11, het bouwen
van een helft van een tweeonder-een-kapwoning.
- Den Hulst 76, het verbouwen
van het woonhuis.

- Westeinde 178, het plaatsen
van 36 zonnepanelen.
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.
Onderstaande omgevingsvergunning, die de uitgebreide
procedure heeft gevolgd, is
verleend en ligt ter inzage:
NIEUWLEUSEN
- Burg. Mulderlaan 2, het realiseren
van een kinderdagverblijf.
Vanaf 17 juni 2020 ligt de verleende
omgevingsvergunning, die de
uitgebreide procedure heeft gevolgd,
gedurende 6 weken op afspraak ter
inzage bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis. Hiertegen kan door
belanghebbenden, die tijdig een
zienswijze hebben ingediend, of door
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen, binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging
van het besluit rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank
Overijssel, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kan, onder voorwaarde dat
een beroepschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 22 juni, donderdag 25 juni
en maandag 29 juni 2020 in een digitale omgeving.
Alle avonden starten om 19:30 uur.
AGENDA
1. Perspectiefnota 2021-2024, Investeringsplan 2021-2024 en
1e Bestuursrapportage 2020
2. Stand van zaken bestuursprogramma 2018-2022
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.
Vergaderorde
Op maandag 22 juni 2020 houden de fractievoorzitters hun
algemene beschouwingen en reageert het college op deze
bijdragen. Op de overige dagen wordt het debat vervolgd en wordt
afgerond met besluitvorming.
Spreekrecht burgers
U kunt op maandag 22 juni 2020 aan het begin van de vergadering
spreken over de punten 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. 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 5 juni 2020 heeft de
burgemeester van Dalfsen
onderstaande drank- en
horecavergunning op grond van
de drank- en horecawet verleend
aan: Brass Boer Zwolle B.V. hodn
Brass Boer Thuis te Zwolle voor het
realiseren van een popup restaurant
in de tuinkas van Eef Stel aan de

Ankummer Es 11 in Dalfsen.
De vergunning staat geregistreerd
onder nummer Z/20/619324.
Heeft u vragen of opmerkingen
over dit besluit?
Neem dan contact op met
eenheid Publieksdienstverlening
via telefoonnummer 14 0529.

WET MILIEUBEHEER
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
• Prinsenstraat 33, voor het
uitbreiden van het bedrijf
(Z2020-00003108).
• Kampendwarsweg 1,
voor het beëindigen van de
inrichting (Z2020-00006532).

• Slagweg 8, voor het
wijzigen van de inrichting
(Z2020-00006729).
NIEUWLEUSEN
• Den Hulst 7, voor het
beëindigen van de inrichting
(Z2020-00006185).
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.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 14e
herziening Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen,
woningbouw noordzijde Wieken
en Beeldkwaliteitsplan
Doel besluit
Dit plan maakt het mogelijk om
op de locatie Noordzijde van
Wieken in Nieuwleusen maximaal
22 appartementen en circa 20
grondgebonden woningen te realiseren.
Ter inzage
Met ingang van 17 juni 2020 tot en
met 28 juli 2020 ligt voor iedereen
het ontwerp 14e herziening Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente

COLUMN
Dalfsen, woningbouw noordzijde
Wieken en het beeldkwaliteitsplan
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 17 juni 2020 tot
en met 28 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. De bestanden
zijn beschikbaar op https://
digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 16 juni 2020
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend de volgende
verkeersmaatregelen te nemen in de
omgeving van De Spil Nieuwleusen:
1. Met het verwijderen van verkeersbord
E6 (gehandicaptenparkeerplaats),
volgens bijlage 1 van het RVV 1990,
twee parkeerplaatsen ter hoogte van
de inrit aan zuidzijde van de Prinses
Beatrixlaan bij De Spil op te heffen
als gehandicaptenparkeerplaats.
2. Door plaatsing van verkeersbord E8d
(parkeergelegenheid alleen bestemd
voor bussen), volgens Bijlage 1
van het RVV 1990, ter hoogte van
De Spil en Tennisvereniging een
parkeergelegenheid aan te wijzen
alleen bestemd voor bussen.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
16 juni 2020 voor zes weken ter inzage

bij de receptie van het gemeentehuis te
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten inzien via:
https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te
worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Dit
doet u door een bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit. In het
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij
u om een vermelding van het
zaaknummer van het besluit
waartegen u bezwaar heeft,
mee te sturen en aan te geven
op welk telefoonnummer of
e-mailadres u te bereiken bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen
naar het College van burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw bezwaarschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen voor
u heeft, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle (Postbus 10067,
8000 GB Zwolle).

De afgelopen weken is over de hele wereld - ook in onze omgeving
(bijvoorbeeld in Zwolle en Deventer) - gedemonstreerd. Na het geweld
van de politie waardoor George Floyd in Minneapolis op 25 mei j.l. om
het leven kwam, gaan mensen de straat op om te protesteren tegen
ongelijke behandeling en om op te komen voor gelijke rechten en kansen.
Wanneer je de kranten van afgelopen zaterdag leest, wordt uit
interviews duidelijk dat er ook in Nederland nog een hele wereld
te winnen is. Racisme en discriminatie zijn ook onder ons. 27%
van de Nederlanders zegt te maken te hebben met discriminatie.
Het gaat dan bijvoorbeeld om ongelijke behandeling, negatieve
bejegening, vernieling, bedreiging en geweld. Ouderen en
autochtone Nederlanders maken weinig melding van discriminatie.
Jongeren, mensen met een migratieachtergrond, LHBTI’ers en
mensen met een beperking ervaren relatief veel discriminatie.
Uit de monitor Discriminatie Oost-Nederland 2019 wordt duidelijk
dat er ook meldingen gedaan worden door inwoners in de gemeente
Dalfsen. Het lijkt te gaan om lage aantallen, maar deze zullen geen
getrouw beeld vormen van de werkelijkheid. Veelal wordt namelijk
geen melding gedaan van discriminatie. Als we ervan uitgaan dat
ook in Dalfsen ca. een kwart van de inwoners te maken heeft met
discriminatie, dan gaat het om hele grote aantallen. Dan hebben zo’n
7.000 inwoners van de gemeente Dalfsen te maken met discriminatie.
Onbewust hebben we allemaal
vooroordelen. De kunst is om onze
oordelen daar niet van af te laten
hangen. Om onszelf juist open te stellen
voor iemand die heel anders lijkt dan we
zelf (denken te) zijn, en om nieuwsgierig
te zijn naar het verschil, naar die
andere kwaliteiten. Zoals een quote
op een poster van Loesje ooit luidde
“Mensen verschillen, rechten niet”.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Samen houden we het veilig en
netjes, ook als we verkoeling
zoeken langs het water

INZAMELING OUD PAPIER JUNI 2020
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers:
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref.
Kerk aan de Polhaarweg:
vrijdag 14:30 tot 16:45 uur en
zaterdag 9:00 tot 11:45 uur;
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 26 juni vanaf 16:00 uur
en zaterdag 27 juni 2020 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- O.B.S. Het Avontuur:
woensdag 17 juni 2020
brengmogelijkheid container
school Van Tydencampstraat.
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt): vrijdag 12
juni(19:00-20:00 uur) en
zaterdag 13 juni 2020 (10:00
tot 12:00 uur) zo ook 26 en 27
juni 2020 brengmogelijkheid
container parkeerplaats bij
Geref. Kerk (vrijgemaakt)
Brethouwerstraat 19;
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de
container bij de Welkoop aan
De Vesting 15, maandag t/m
donderdag tussen 9:00 en
18:00 uur, vrijdag tussen 9:00
en 21:00 uur en zaterdag
van 9:00 tot 17:00 uur;
- Kringloopbedrijf
“Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar
De Singel 19-23. Maandag
(13:00-17:00 uur), dinsdag
t/m vrijdag (09:00 tot
17:00 uur), zaterdag
(9:00-16:00 uur).

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen
gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook,
is niet toegestaan.” Zo luidt artikel 1 van onze Grondwet.

De zomer komt er aan. Het is dan ﬁjn om verkoeling te zoeken bij
het water. Ook in de gemeente Dalfsen wordt er door jong en oud
gepicknickt, gevist en gerelaxt langs de waterkant. Fijn dat we in
deze coronatijd op de meeste plekken in onze gemeente de ruimte te
hebben om op gepaste afstand te kunnen genieten van het buiten zijn.
Laten we daarbij op elkaar en op onze omgeving blijven letten.

HOONHORST
- Baron van Dedemschool
Dalfsen: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij
de fam. Weideman, Diezerstraat 7
(tegenover kasteel Rechteren
over het spoor en dan de
eerste weg rechts) en bij fam.
Pierik, Poppenallee 26
(niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en P.C.
basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
27 juni 2020 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar
door brengmogelijkheid
container bij het clubgebouw
de Bombardon aan de Burg.
Backxlaan 181. Iedere zaterdag

is er tussen 11:00 en 12:00
uur hulp aanwezig bij de
inzameling. Er is geen huisaan-huis inzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 13 juni
2020 naar de container bij de school,
Petersweg 2. Op de betreffende
zaterdag zijn er twee ouders
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele: elke eerste
zaterdag van de maand
brengmogelijkheid bij de
school, Meeleweg 120.
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag
13 juni 2020 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

Houd 1,5 meter afstand,
ook langs het water
Ook als we buiten zijn geven we
elkaar de ruimte om op 1,5 meter
afstand van elkaar te kunnen blijven.
Dus ook tijdens je picknick met de
buren of visuitje met je vrienden let je
erop dat je voldoende afstand houdt.
Wij worden blij van een
schone en nette omgeving
Als het ergens schoon en
netjes is, kun je nog meer van
de omgeving genieten. Helaas
kregen wij in de afgelopen periode
verschillende meldingen binnen van

geluidsoverlast en zwerfafval. Zo zijn
er onlangs vernielingen aangebracht
aan de steiger van Hiawatha in de
Vecht bij Bellingeweer, waar het niet
toegestaan is deze te betreden. Dit
is erg jammer. Laten we er samen
voor zorgen dat we verantwoord
blijven omgaan met onze omgeving.
Zo kan iedereen blijven genieten!
Merkt u iets op in uw leefomgeving
waarvan u hinder ondervindt,
zoals zwerfafval of vandalisme,
dan kunt u een melding sturen
naar de gemeente via
www.dalfsen.nl/melding.
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Blauwalg in Hulsterplas
Nieuwleusen

Infopunt
voor als je het even niet weet

Het Infopunt is er om mensen te helpen met allerlei vragen.
Je kunt er terecht voor betrouwbare informatie over wonen,
werk, zorg, welzijn en nog veel meer.

Openingstijden & bereikbaarheid
Het Infopunt is telefonisch bereikbaar op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
en woensdagavond van 18.30 - 20.30 uur. Het telefoonnummer
is 0529 793 013. In verband met de coronacrisis is het fysieke
Infopunt voorlopig nog dicht, wel is het mogelijk om via het
telefoonnummer een persoonlijke afspraak te maken.

Meer informatie over het Infopunt staat op
www.bibliotheekdalfsen.nl/infopunt.

In de Hulsterplas tussen de H.J. Eshuisweg, Zandspeur,
Hulsterpad en de Parklaan in Nieuwleusen is blauwalg
geconstateerd. Dit is uit onderzoek van een watermonster door
het Zwolse waterlaboratorium Aqualysis gebleken. Waterschap
Drents Overijsselse Delta en de gemeente Dalfsen raden
aan contact met dit water te vermijden. Ook voor huisdieren
(zwemmende honden) kan blauwalg gevaarlijk zijn. De
gemeente Dalfsen plaatst waarschuwingsborden bij de plas.
Blauwalgen
Blauwalgen zijn bacteriën die van
nature overal ter wereld in het
water voorkomen, zowel in zoet als
in zout water. Ze komen met vooral
tot bloei in warme perioden als de
temperatuur van het water stijgt.
Blauwalgen kunnen niet direct
worden bestreden en verdwijnen
vanzelf. Dit proces wordt versneld
wanneer de watertemperatuur
terugloopt en het gaat regenen.
Blauwalg herkennen en risico’s
Blauwalgen zijn meestal vrij snel

te zien. Het water ziet er niet
meer helder uit, maar er ligt een
blauwgroene drijﬂaag op het water.
De drijﬂaag bestaat uit kapotte
algen. Hieruit komen giftige stoffen
vrij, die gezondheidsklachten
kunnen veroorzaken zoals: maagen darmklachten, hoofdpijn, jeuk
en oorpijn. Bij gezondheidsklachten
is het verstandig contact op te
nemen met de huisarts of de GGD.
De Hulsterplas is geen ofﬁcieel
zwemwater en hier zwemmen
is voor eigen risico.

