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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 augustus 2020
- Voetsteeg 10, het plaatsen
van een ooievaarspaal.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 2 augustus 2020
- Bosmansweg 55, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 16 april 2020:
− Dorpsstraat 12, het verbouwen
van bestaande winkel tot dubbele
woning en drie appartementen.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 3 augustus 2020:
- Bloemendalstraat 14, het plaatsen
van zonwering aan de serre en het
plaatsen van een balkonhek.
- Bosrandweg ongenummerd,
het plaatsen van een afrastering
om een gelegen mestzak.
- Prins Bernhardstaat 2B, het
verbouwen van de bestaande woning.
Verzonden d.d. 6 augustus 2020:
- Hofmanssteeg 7, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit
(tot uiterlijk 7 augustus 2021).
- Ruigedoornstraat 5, het plaatsen
van een nieuw kozijn.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 6 augustus 2020:
- Westeinde 37, het bouwen van
een compensatiewoning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de

aanvraag omgevingsvergunning
waarbij de beslistermijn is verlengd,
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.
Onderstaande omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure heeft
gevolgd, is verleend en ligt ter inzage:
DALFSEN
- Molenhoekweg 8A, het veranderen
van de milieu-inrichting met obm.
Vanaf 12 augustus 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, 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 meldingen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 augustus 2020
• Responsabel Young Drivers,
het tijdelijk plaatsen van een
3D-aﬂeiding car simulator, op
het Kerkplein op 5 september
2020 van 10.00 t/m 18.00 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.

WM – MAATWERKVOORSCHRIFTEN
REGULIERE PROCEDURE
Maatwerkvoorschriften
Activiteitenbesluit milieubeheer
reguliere voorbereidingsprocedure
Bosrandweg ong. in Dalfsen
(zaaknummer: Z2020-00008242)
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen hebben een
maatwerkvoorschrift in het kader
van het Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer (het
Activiteitenbesluit) opgelegd voor de
mestzak gelegen op het perceel:
Bosrandweg ong. in Dalfsen
Het maatwerkvoorschrift heeft
betrekking op het toestaan van een
mestzak binnen 150 meter tot een
zeer kwetsbaar gebied in het kader
van de Wet ammoniak en veehouderij.
Verzonden op 3 augustus 2020.
Het besluit ligt ter inzage
in het gemeentehuis van
de gemeente Dalfsen.
Wanneer u de documenten wilt
inzien, kunt u de documenten
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt
u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van
zaaknummer Z 2020-00008242.
Bezwaarclausule
Tegen deze omgevingsvergunning
kunt u bezwaar maken. Dit doet
u door een bezwaarschrift in
te dienen binnen zes weken
na de dag van verzending van
deze omgevingsvergunning.
In het bezwaarschrift moet
in ieder geval staan:

• uw naam en adres;
• de datum;
• een omschrijving en het
zaaknummer van deze
omgevingsvergunning 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 waar u bezwaar
tegen 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 de gemeente 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 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).
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking met
ingang van de dag na bekendmaking.
Het indienen van een bezwaarschrift
schorst de werking niet op. Indien
binnen de termijn voor het indienen
van een bezwaarschrift een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt het besluit niet in werking
voordat op dat verzoek is beslist.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

