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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:

Ontvangen, d.d. 12 juni 2020
- Gerstewiek 3, het bouwen van
een tuinhuisje (vergunningvrij).

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 juli 2020
- Burg.van Bruggenplein 6,
het verbouwen van een
magazijn tot appartement.
- De Bese 1, het plaatsen
van een stierenstal.
Ontvangen, d.d. 18 juli 2020
- Hofmanssteeg 7, het plaatsen
van tijdelijke woonunits.
Ontvangen, d.d. 19 juli 2020
- Ruigedoornstraat 5,
het plaatsen van een nieuw kozijn.
Ontvangen, d.d. 20 juli 2020
- Heinoseweg 35, het uitbreiden
van de recreatiewoning.
Ontvangen, d.d. 21 juli 2020
- Imkerlaan 13, een wijziging op een
verleende omgevingsvergunning
(Z/20/615501).
Ontvangen, d.d. 22 juli 2020
- Zwarteweg 5, het legaliseren
van een carport.
- Kerkplein 26, het vervangen
van handelsreclame.
Ontvangen, d.d. 23 juli 2020
- Brinkweg 4, het plaatsen
van een aanbouw aan
een bestaande schuur.
- Middeldijk 11,
het kappen van 3 eiken.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 juli 2020
- Haarweg 27A, het plaatsen
van een woning.
- Het Veen 34 en 36, het plaatsen
van een twee-onder-een-kapwoning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 juli 2020
- Parklaan 14, het realiseren
van een kangoeroewoning.
- Atalanta 6, het plaatsen
van een woning.

Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 20 juli 2020
- Kuipersweg 70,
het verbouwen van de woning.
Verzonden d.d. 21 juli 2020
- Fazantenbosweg 14, het uitbreiden
van de recreatiewoning en het
legaliseren van een overkapping.
Verzonden d.d. 22 juli 2020
- Langkamp 9, het vergroten
van de doorgang van
woonkamer naar aanbouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 21 juli 2020
- Oosteinde 53A, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Oosterveen 42, het verbouwen
van het woonhuis en bijgebouw.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 20 juli 2020
- Handelsweg 28, het bouwen
van een bedrijfspand.

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
ingetrokken op verzoek
van de aanvrager:
NIEUWLEUSEN

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
Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

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
• Oosterkampen 18,

voor het wijzigen van het
bedrijf (Z2020 00003102)
NIEUWLEUSEN
• Westeinde 198, voor het wijzigen
van het bedrijf (Z2020 00008201)
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 meldingen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 21 juli 2020
• Vriesenhof Dalfsen, het organiseren
van een buurtbarbecue nabij de
Vriesenhof 7 op 20 augustus 2020.
• Zomers tuinfeest,
het organiseren van een christelijk
tuinconcert aan de Hessenweg 91
op 22 augustus 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 juli 2020
• Muziekvereniging Polyhymnia,
een muziekrondgang door
het dorp en een concert op
het Kroonplein (afsluiting WAK)
op 13 september 2020.
Onderstaande aanvragen voor
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 juli 2020
• Landelijke Rijvereniging
“De Heideruiters”, het organiseren
van een paardenconcours

aan de Tolhuisweg 10 op
29 en 30 augustus 2020.
Ontvangen, d.d. 23 juli 2020
• Stichting Ontmoetingscentrum
Dalfsen, het organiseren
van het NK Dansen aan
de Ruigedoornstraat 108
op 3 en 4 oktober 2020.
Onderstaande ontheffing van
de schenktijd is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 21 juli 2020
• DLTC Gerner, t.b.v.
najaarscompetitie op vrijdag 11,
18, 25 september, 2, 9, 16 en 23
oktober tot 01:00 uur. Op zaterdag
12, 19 en 26 september, 3, 10,
17 en 24 oktober tot 22:00 uur.
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
Verleende omgevingsvergunning Middeldijk 49 en Brouwersweg 1 in Dalfsen
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Dalfsen maken
bekend dat zij in afwijking van
het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning hebben
verleend met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, sub a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

gemeentehuis van Dalfsen.

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. Verder wordt aan het
perceel Brouwersweg 1 in Dalfsen
een woonbestemming toegekend.

Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen beroep
instellen bij de Rechtbank Overijssel,
locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kunt u digitaal beroep instellen
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).

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. Er
zijn geen zienswijzen ingediend.

Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw beroepschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege een
spoedeisend belang of omdat het
besluit onherstelbare gevolgen heeft
voor u, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

U kunt de verleende
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 29 juli 2020
tot en met 9 september 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het

Ook kunt u de verleende
omgevingsvergunning inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
OmMiddeldBrouwersw-vs01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Voor het indienen van een beroepschrift
en een verzoek om voorlopige
voorziening moet u griffierecht betalen.
Dalfsen, 28 juli 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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INZAMELING OUD PAPIER AUGUSTUS 2020
DALFSEN
- De vrienden van de senioren
en De Vechtzangers: donderdag
30 en vrijdag 31 juli 2020.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref.
Kerk aan de Polhaarweg:
vrijdag 14:00 tot 16:30 uur en
zaterdag 8:30 tot 11:30 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: vrijdag
28 augustus vanaf 16:00 uur
en zaterdag 29 augustus 2020
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt): vrijdag
14 augustus (19:00-20:00 uur)
en zaterdag 15 augustus 2020
(10:00 tot 12:00 uur),
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).
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).
LEMELERVELD

- Basisschool Sprankel! en
P.C. basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
29 augustus 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
huis-aan-huisinzameling meer.
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
8 augustus 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
8 augustus 2020 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oud-papierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

Ondernemen in coronatijden: ‘De schouders
eronder en proberen door te gaan’

Johan Neppelenbroek met zijn vrouw Thea
Waar de ene ondernemer omzet zag stijgen in de afgelopen
maanden, daalden de inkomsten bij andere ondernemers
of viel de omzet zelfs van de een op de andere dag volledig
weg. Een plotselinge verandering die van veel ondernemers
een flinke dosis aanpassingsvermogen vergt. Ook Johan
Neppelenbroek, voorzitter van Ondernemersvereniging
Lemelerveld, ziet de impact
van de coronacrisis op de
ondernemers in Lemelerveld.
‘In Lemelerveld hebben wij
ondernemers in verschillende
branches; van detailhandel tot
horeca en industrie. In iedere
branche heeft de coronacrisis

een andere impact. De meeste
ondernemers zijn vele uren
bezig geweest met het nemen
van maatregelen, waar andere
ondernemers ineens hun deuren
moesten sluiten, zoals in de
horeca. Dat maakt veel indruk’,
aldus Johan Neppelenbroek.

Denken in mogelijkheden
Om toch omzet te blijven
genereren, zijn er verschillende
initiatieven opgezet. Maaltijden
bezorgen, online meetings met
klanten of cadeaubonnen die
later gebruikt kunnen worden.
Ook in Lemelerveld wordt er
veel gedacht in mogelijkheden:
‘Wat opvalt is een stukje
creativiteit en kansen zien onder
de lokale ondernemers. Daarbij
zie je mooie dingen voorbij
komen. Wat ik daarin bijzonder
vind, is dat mensen ondanks
dat het tegenzit er toch de
schouders onder weten te zetten
en proberen door te gaan.’
Blijf creatief
Wat de toekomst brengt, weten
we niet precies. Toch is er
een aantal lessen die je als
ondernemer kunt meenemen
uit deze tijd, vertelt Johan
Neppelenbroek: ‘Je hebt nu als
ondernemer kunnen ervaren
dat niet alles vanzelfsprekend is
en dat je soms heel snel moet
kunnen schakelen. Iets wat je
daaruit kunt meenemen, is dat je
daarbij ook dingen moet kunnen
loslaten en je snel je prioriteiten
moet kunnen bijstellen. En
daarbij vooral creatief blijven!’

