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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. 25 juli 2020
- Zwarteweg 5, het kappen van
een bosperceel ﬁjnsparren.
Ontvangen, d.d. 28 juli 2020
- Nieuwe Kreuleweg 2,
het bouwen van een stal en het
veranderen van de inrichting.
- Morovingen 3, het plaatsen
van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 29 juli 2020
- Nieuwe Kreuleweg 2, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Onvangen, d.d. 30 juli 2020
- Middenweg 2A, het verlengen
van een tijdelijke vergunning voor
het plaatsen van woonunits.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 juli 2020
- De Grift 25, het plaatsen van
een magazijnstelling en het
aanbrengen van reclame.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 juli 2020

- De Grift 25,
melding brandveilig gebruik.

Ondernemen in coronatijden:
‘Samen kijken naar wat wél kan’

Onderstaande omgevingsvergunning,
die de reguliere procedure
heeft gevolgd, is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 31 juli 2020:
- Rollecate 3K,
het wijzigen van de voorgevel.

Ineens minder klanten in je winkel, de deuren van je restaurant
moeten sluiten, medewerkers die thuiswerken, terugloop
in opdrachten en omzet; de economische gevolgen van de
coronacrisis zijn vanaf dag één voelbaar voor de ondernemers
in onze gemeente. Deze plotselinge gevolgen maakten ook op
wethouder economische zaken André Schuurman enorme indruk,
maar ook zag hij de veerkracht van de lokale ondernemers.

Tegen de verleende omgevingsvergunning die de reguliere procedure
heeft 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.

‘Aan het begin van de coronacrisis liep ik een week lang rond met de
gedachte, welke maatschappelijke en economische impact gaat dit
alles hebben? Wat betekent dit voor onze ondernemers en hoe kunnen
we ondernemers vanuit de gemeente verder helpen? Het besef kwam
snel dat we met elkaar moesten zorgen dat zaken zoveel mogelijk
door konden gaan en dat we hier als gemeente in ieder geval geen
vertragende factor in moesten zijn’, aldus wethouder Schuurman.

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.

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 15
augustus 2020 (rectiﬁcatie).
• Buurtborrel Middeleeuwen 2020,
het organiseren van een
buurtborrel, nabij Middeleeuwen
69 op 5 september 2020.
NIEUWLEUSEN
• Hippisch Nieuwleusen, het
organiseren van een springwedstrijd
voor paarden en pony’s op eigen
terrein van 7 t/m 9 augustus 2020.
• Hippisch Nieuwleusen,
het organiseren van een
bixie-wedstrijd op eigen
terrein op 23 augustus 2020.
Onderstaande aanvragen voor
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 juli 2020
• Stichting Duurzaam Hoonhorst,
het organiseren van het
Hoonhorster zomerfeest nabij het
Dorpsplein, Kerkstraat en Lage
Weide op 30 augustus 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 26 juli 2020
• Oranjevereniging Nieuwleusen,
het organiseren van het Oranjefeest

INTERVIEW

2020 op het evenemententerrein aan
de Bosmansweg van
3 t/m 5 september 2020.
Onderstaande aanvraag voor
een evenementenvergunning
is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 30 juli 2020
• St. Festiviteiten Lemelerveld,
Sukerbietenfeest Lemelerveld
op 7, 8 en 9 augustus 2020.
Onderstaande onthefﬁng
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 29 juli 2020
• Café-restaurant Reimink B.V., t.b.v.
Sukerbietenfeest Lemelerveld op 7
en 8 augustus 2020 tot 01:00 uur en
op 9 augustus 2020 tot 22:00 uur.
Verkeersmaatregelen
In verband met de braderie op
8 augustus 2020 is de Dorpsstraat
in Lemelerveld tussen 6:00 en 17:00
uur afgesloten voor al het verkeer.
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.

In contact blijven
Om te horen waar lokale ondernemers tegenaan liepen, zocht
wethouder Schuurman regelmatig contact. ‘Ik vind het belangrijk
te horen waar ondernemers tegenaan lopen en waar wij als
gemeente een luisterend oor of een helpende hand kunnen
bieden, helemaal in deze lastige tijd. En daarbij besef ik me dat
de impact van alles zo groot is dat je niet alles kunt oplossen.
Ik probeer dan ook samen te kijken naar wat wél kan, zoals de
mogelijkheid voor het tijdelijk verruimen van terrassen, waardoor
de horeca letterlijk meer ruimte kreeg om te blijven ondernemen.’
Om goed te kunnen aansluiten bij de behoefte en vragen van
lokale ondernemers deden de gemeenten Ommen en Dalfsen
samen onderzoek naar de impact van de coronacrisis op lokale
retailondernemers. Hieruit bleek dat 56,3% van de retailondernemers
in Ommen en Dalfsen ziet dat de omzet, vanwege de coronacrisis,
gedaald is met gemiddeld 51,5% en dat de kosten gestegen zijn.
Hard werkende Sallandse mentaliteit
Ondanks dat veel ondernemers hun omzet zagen dalen, blijven zij
veelal denken in kansen voor de toekomst. ‘Ik heb veel verhalen
gehoord van ondernemers die het echt zwaar hebben. Wat me
opvalt is dat men vaak nuchter blijft en doorgaat. Daaruit blijkt
wel de hardwerkende Sallandse mentaliteit.’ Ondernemers weten
elkaar in coronatijd goed te vinden en werken samen, ook over
de grenzen van de dorpskernen heen. ‘Ik heb gesproken met
bedrijven die elkaars producten zijn gaan verkopen en bedrijven die
personeel met elkaar uitwisselen om mensen aan het werk te kunnen
houden. Heel mooi om deze samenwerkingen te zien ontstaan.’
Toekomstbestendige kernen
Vanaf het begin van de crisis brachten veel inwoners de leus ‘koop
lokaal!’ in de praktijk door meer producten en diensten binnen de
gemeentegrenzen af te nemen. Een positieve ontwikkeling, die
bijdraagt aan het voortbestaan van onze lokale ondernemingen.
Het hebben van aantrekkelijk winkelgebied, dat ook uitnodigt om lokaal
te kopen, kwam als een van de aandachtpunten uit het onderzoek
onder de retailers. Wethouder Schuurman vertelt: ‘Dit resultaat is een
duidelijk signaal. Voor de kern Dalfsen werken we hieraan met het
Centrumplan. Daarbij wisten we al dat dit Centrumplan voor Dalfsen
urgent was, maar door de coronacrisis
weten we dat we hier samen nóg meer
de schouders onder moeten gaan
zetten. Alles om eraan bij te dragen de
kernen in de gemeente Dalfsen levendig
en vitaal te houden, ook voor wanneer
de coronatijd straks achter ons ligt.
Want die lokale binding door vooral
hier te kopen, die houden we vast.’
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen
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Brandweer IJsselland:
kosteloze voorlichting
brandveiligheid
Brandweer IJsselland kan verenigingen en instellingen
(kosteloos) voorlichten over brandveiligheid in en om de
woning. Er wordt ingegaan op verschillende aspecten
van brandveiligheid, toegespitst op uw organisatie.
Geïnteresseerd in een
voorlichtingsbijeenkomst?

Aanmelden kan via https://www.
brandweer.nl/ijsselland/contact/
voorlichting-brandveiligheid.
Ook is het mogelijk om via
WhatsApp vragen te stellen
over brandveiligheid in en om
het huis. Het telefoonnummer
hiervoor is 06-251 45 093.

WET MILIEUBEHEER
Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer

NIEUWLEUSEN
• Westerveen 38, beëindiging van
het bedrijf (Z2020-00009498).

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:

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.

Up-grade jezelf
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-,
her- of 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.

