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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. 7 augustus 2020
- Rosengaardeweg 17, het
kappen van 3 eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 13 augustus 2020
- Ruitenborghstraat 25,
het verbouwen en renoveren
van een woonhuis.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 augustus 2020
- Westeinde 144,
plaatsen 2 dakkapellen,
wijzigen voorgevel en het intern
verbouwen naar inwoonsituatie.
Ontvangen, d.d. 13 augustus 2020
- Vechtland 26, het vervangen
van een bestaand raam.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 10 augustus 2020:
- Merovingen 3, het bouwen
van een overkapping.
Verzonden d.d. 13 augustus 2020:
- Hamerbijl 19, het plaatsen van
een schuurtje met overkapping.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 12 augustus 2020:
- Haarweg 27B, het bouwen
van een woning.
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.
Onderstaande ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) en ontwerp verklaring
van geen bedenkingen (ontwerpvvgb) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Hoevenweg 10A,
het veranderen van de
milieu-inrichting met obm.
Vanaf 19 augustus 2020 ligt de
ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken en de ontwerp verklaring van
geen bedenkingen (ontwerp-vvgb)
gedurende 6 weken op afspraak ter
inzage bij het loket van de afdeling
Publiekdienstverlening in het
gemeentehuis. Binnen deze termijn
kan men schriftelijk zienswijzen
over de ontwerpbeschikking en
de ontwerp verklaring van geen
bedenkingen naar voren brengen
bij het college van burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Dalfsen, Postbus
35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt u
mondeling uw zienswijze indienen.
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. 11 augustus 2020
• Stichting Overijsselse Molen,
Overijsselse Molendag 2020
(voor genodigden),
jaarlijkse dag ter ondersteuning
en promotie Overijsselse
molens. Molen Massier,
Westeinde 39 op
12 september 2020.
• Buurt Geert Grotestraat/
Agnietenhof,
het organiseren van
een buurtbarbecue op
12 september 2020.
Onderstaande aanvraag voor
een evenementenvergunning
is verleend:
DALFSEN

Verzonden d.d. 12 augustus 2020
• L.R. De Heideruiters,
paardenconcours
t.o. Tolhuisweg 10 op
29 en 30 augustus.
Onderstaande onthefﬁng
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 12 augustus 2020
• L.R. De Heideruiters,
t.b.v. paardenconcours
t.o. Tolhuisweg 10 op
29 en 30 augustus.
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

DALFSEN
• Hoevenweg 10A, het wijzigen van
het bedrijf (Z2020-00005341).

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.

Doe mee aan expositie tijdens
de Week van de Amateurkunst
Een oproep aan (amateur)kunstenaars
Van zaterdag 12 t/m zaterdag 19 september vindt de Week
van de Amateurkunst (WAK) plaats. Een van de activiteiten
is een expositie met ingezonden werken van lokale (amateur)
kunstenaars, geïnspireerd door het verhaal ‘Het land van Dalfsen’.
Daarom doet de organisatie de
volgende oproep: “Ben jij een
(amateur)kunstenaar en woon
je in de gemeente Dalfsen? Dan
dagen we jou uit om iets moois te
maken over wat de gemeente of
jouw dorp zo bijzonder maakt”.
Inleveren kunstwerk
De kunstwerken kunnen tot 11
september 12.00 uur ingeleverd
worden in Kulturhus De Spil
in Nieuwleusen, in Kulturhus
De Mozaïek in Lemelerveld
of in het gemeentehuis in
Dalfsen. Vooraf inschrijven is
niet nodig. Vanaf 14 september
worden de kunstwerken
geëxposeerd in de bibliotheek
(de Ronding) in Kulturhus De

Spil in Nieuwleusen. Afhankelijk
van de maatregelen rondom
het coronavirus wordt gekeken
of de tentoonstelling ook
in Dalfsen en Lemelerveld
vertoond kan worden. Daarnaast
is het afhankelijk van het
aantal en de grootte van de
inzendingen of alle kunstwerken
getoond kunnen worden.
Winnaar
De winnaar van de expositie
wordt op 16 september tijdens
de WAK bekend gemaakt. De
jury, bestaande uit wethouder
Jan Uitslag, kunstenaar Max
Timmerman en Anke Bruggeman
(directeur bibliotheek), kiezen uit
de inzendingen een winnaar.
Het verhaal ‘Het land
van Dalfsen’
Het verhaal 'Het land van
Dalfsen' verbindt de inwoners
van Dalfsen: het gaat over
het gezamenlijke DNA van
de gemeente Dalfsen. “Wat
maakt jouw gemeente of dorp
zo bijzonder?” Met het DNA
van Dalfsen maken we het
verleden zichtbaar, voelbaar en
tastbaar voor alle mensen in
de gemeente Dalfsen. Hiermee
wordt het verleden, het heden
en de toekomst met elkaar
verbonden. Het verhaal is te
lezen op www.dalfsen.nl/landvan.
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Regeling ‘Initiatieven uit
de samenleving’ aan te
vragen tot 15 september
Wil jij in 2020 een leuke vernieuwende culturele activiteit organiseren
of heb jij een idee om de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit in
jouw buurt te verbeteren? Misschien kom jij dan in aanmerking voor
een subsidie. Tot 15 september 2020 kunnen aanvragen ingediend
worden voor de subsidieregeling ‘Initiatieven uit de samenleving’.
Meer informatie, zoals
de voorwaarden en het
aanvraagformulier staan
op www.dalfsen.nl/initiatief.
Voor ondersteuning bij het
aanvragen van een subsidie
kan men terecht bij:

12 T/M 19 SEPTEMBER

BEN JIJ ERBIJ?
HET PROGRAMMA IS BEKEND EN VIND JE
OP WAKDALFSEN.NL, VANAF NU KUN JE
JE AANMELDEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE
ANDERS-DAN-ANDERS WAK ACTIVITEITEN!

KIJK VOOR MEER INFO
OP WAKDALFSEN.NL

• Saam Welzijn
Telefoonnummer 0529 482 121
E-mail info@saamwelzijn.nl
• Cultuurcoach
Irene van der Vegte
E-mail i.vandervegte@dalfsen.nl

Test nu één week
gratis een e-bike

Speciale actie voor (potentiele) ﬁets-forenzen
Misschien herken je het wel: de twijfel of je wel of niet structureel
naar je werk gaat ﬁetsen. Stel: je woont in Dalfsen en werkt in Zwolle.
15 kilometer heen en 15 kilometer terug is een afstand die goed te
ﬁetsen is, maar je merkt ook dat iets je tegenhoudt. Is het omdat je
niet de juiste ﬁets hebt, is het de tijd die het kost, of wat anders?
Fietsen Werkt heeft een actie bedacht
die ervoor zorgt dat de drempel wat
lager wordt om uit te proberen hoe
jij het vindt om op de ﬁets naar je
werk te gaan. Dit onder het mom:
“proberen kan altijd!”. Test daarom
gratis voor een week een e-bike
bij de lokale ﬁetsenwinkel. In de
gemeente Dalfsen doet Salland
Tweewielers hieraan mee. Het is een
leuke, gezonde én laagdrempelige
manier om kennis te maken met de

elektrische ﬁets als vervoersmiddel.
En een bijkomend voordeel: je zit
nergens aan vast als je de ﬁets
weer inlevert. En zo kom je er in een
week wel achter hoe je het vindt.
De actie is bedoeld voor forenzen
die wonen en/of werken in de regio
Zwolle of Twente. Aanmelden kan via
de website van Fietsen Werkt: www.
ﬁetsenwerkt.nl/cases/proefrijden/ of
ga eens langs bij de ﬁetsenwinkel.

