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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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 juli 2020
- Hofmanssteeg 7,
het legaliseren oppervlakte
bebouwing Kinderopvang.
- Vossersteeg 23,
het aanbrengen van een dak
op een dubbele woonwagen.
- Kuipersweg 70,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 6 juli 2020
- Voetsteeg 2,
het uitbreiden van de woning.
- Goldkampstraat 3,
het plaatsen van een erker.
- Hekmansweg 7, het vergroten
van een vakantiewoning.
Ontvangen, d.d. 9 juli 2020
- Esschingstraat 64,
wijziging op een verleende
vergunning voor het uitbreiden
van het woonhuis.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 juli 2020
- Rollecate 79, het bouwen van
een kantoor met bedrijfshal.
Ontvangen, d.d. 9 juli 2020
- Burg. Backxlaan 2, het vervangen
van het huidige restaurant en het
bouwen van appartementen.
Ontvangen, d.d. 8 juli 2020
- Zwartjeslandweg 2, een tijdelijke
omgevingsvergunning voor het
kunnen wonen en het hebben
van een caravanstalling.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is op verzoek van de
aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 juli 2020
- Ankummerdijk 1A, kap 4 eiken.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 6 juli 2020
- Welsummerweg 36, kap 1 els.
- Fabiushof 9, het plaatsen
van een dakkapel.

- Imkerlaan 13,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Verzonden d.d. 7 juli 2020
- Merovingen 13,
het bouwen van een veranda/berging.
- Barnsteen 12, 14, 16, 18, 20 en 26,
het wijzigen van de voordeur.
- Merovingen 17,
het wijzigen van een verleende
omgevingsvergunning
(met kenmerk Z/19/611370 d.d.
23-12-2019) voor het wijzigen van
de voorgevel van de woning.
Verzonden d.d. 9 juli 2020
- Poppenallee 31A,
het aanleggen van een nutstracé.
- Teunisbloem 10, het vernieuwen
van een bestaande erker.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 8 juli 2020
- Pr. Mauritslaan 1, het plaatsen
van een overkapping.
- Grote Vos 8, het plaatsen van
een overkapping en schutting.
Verzonden d.d. 9 juli 2020
- Patrijslaan 2, het plaatsen
van een overkapping.
Verzonden d.d. 10 juli 2020
- Atalanta 5 en 7, het bouwen van
een twee-onder-één-kap woning.
- Dagpauwoog 56 en 58,
het bouwen van een
twee-onder-één-kap woning.
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.
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Onderstaande onthefﬁng
recreatief nachtverblijf buiten
kampeerterreinen is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 9 juli 2020
• Voetbalvereniging ASC’62,
t.b.v. trainingskamp van 21
t/m 23 augustus 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.

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
• Schaapskooiweg 10-12,
voor het uitbreiden van de bestaande
ligboxenstal (Z2019-000018830).

• Heinoseweg 17, het wijzigen van
de inrichting (Z2020-00003275)
LEMELERVELD
• Langsweg 35, voor het wijzigen
van de inrichting (Z2020-00007212).
• Handelsweg 30, voor het
oprichten van een inrichting
(Z2019-00005148).
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.

Upgrade jezelf:
Meld je nu aan voor een
gratis opleiding of bijscholing
Wil jij solliciteren naar een nieuwe baan? Maar mis je bepaalde
kennis? Of ben je gelukkig in je werk maar wil je groeien
in je rol? Dan is dit het moment om door te leren! Via het
Ontwikkelfonds Regio Zwolle uit de campagne Upgrade Jezelf
kun jij 100% ﬁnanciering krijgen van maximaal € 5.000,- voor
een opleiding. En weet je dát je wilt leren, maar weet je nog niet
precies wat? Dan kun je samen met de gratis loopbaancoach
van Leren en Werken onderzoeken waar jouw kansen liggen.
Heb jij belangstelling in om- herof bijscholing? Dan kun je kiezen
voor cursussen, trainingen en
opleidingen die aansluiten bij
de behoeften van de huidige
arbeidsmarkt en werkgevers
in onze regio. Hierbij kun je
denken aan een cursus digitale
vaardigheden of een omscholing
tot leraar, verzorgende, logistiek
medewerker of een opleiding
voor een baan in de ICT.
Aanvragen en voorwaarden
Aan de ﬁnanciering van
cursussen, trainingen
en opleidingen door het
Ontwikkelfonds Regio Zwolle
zijn voorwaarden verbonden:
• De aanvrager woont in een van
de negentien regiogemeenten
van Regio Zwolle;
• De aanvrager heeft
voorafgaand een gesprek
met een loopbaancoach
van Leren en Werken;
• De opleiding wordt aangeboden
door een erkende opleider en
de aanvraag bedraagt maximaal
€ 5.000,- en wordt voor de start
van de scholing ingediend.

Nieuwsgierig geworden naar
alle voorwaarden van het gratis
omscholen en bijscholen? Kijk op
www.upgradejezelfregiozwolle.nl.
Ook voor werkgevers
Ook werkgevers kunnen
gebruik maken van de
mogelijkheden voor opleiding
van hun medewerkers. Vanaf
juli is daarbij de regeling
voor werkgevers gunstiger
gemaakt, zodat zij nu voor een
onbeperkt aantal medewerkers
een aanvraag kunnen
indienen, met een langere
scholingstermijn en met een
onbegrensd opleidingsniveau.
Regio Zwolle
Regio Zwolle is een
netwerksamenwerking van 22
gemeenten, vier provincies,
onderwijsinstellingen,
het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties.
Human Capital is één van
de vijf regionale opgaven.
Belangrijk onderdeel is het
Ontwikkelfonds uit de Campagne
Upgrade Jezelf, waarmee
concrete scholingstrajecten
geﬁnancierd worden.
De andere regionale opgaven
zijn Economie, Bereikbaarheid,
Leefomgeving en Energie.
Meer informatie zie
www.regiozwolle.info.

