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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. 14 augustus 2020
- Haersolteweg 19, het verbouwen van
het pand tot 1 groepsaccommodatie.
- Vossersteeg 74, het intern verbouwen
in een huidig gebouw met zorgfunctie.
- Hamerbijl 21, het plaatsen
van een tuinhuis.
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2020
- De Hooigraven 2, het verplaatsen en
herbouwen van een bestaande schuur.
- Haersolteweg 19, aanvraag
brandveilig gebruik van het pand.
Ontvangen, d.d. 19 augustus 2020
- Venneweg 1, het plaatsen
van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 20 augustus 2020
- Rietmansweg 12, het bouwen
van een woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2020
- Landweg 2A, het kappen
van 14 eiken en 1 berk.
Ontvangen, d.d. 18 augustus 2020
- Langsweg 45, een wijziging
op een verleende vergunning
(Z616979) voor het plaatsen
van een kleine windturbine.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 19 augustus 2020
- Westeinde 3, het uitbreiden
van Museum Palthehof.
- Kon.Julianalaan 40, het plaatsen
van een overkapping.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 10 augustus 2020
- Voetsteeg 10, het plaatsen
van een ooievaarspaal.
Verzonden d.d. 17 augustus 2020
- Trechterbeker 5, het bouwen van
een bijgebouw met overkapping.
Verzonden d.d. 19 augustus 2020
- Imkerlaan 13, het wijzigen van de
verleende omgevingsvergunning
Z/20/615501 d.d. 30-04-2020 voor het
bouwen van een vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 20 augustus 2020

- Middenweg 2A, het verlengen van
een tijdelijke omgevingsvergunning
(met ons kenmerk Z32062 d.d.
15-06-2016) voor het plaatsen van
(woon-)units tot uiterlijk 31 juli 2021.
- Brinkweg 4, het legaliseren van een
aanbouw aan een bestaande schuur.
Verzonden d.d. 21 augustus 2020
- Van Hauwestraat 9,
het wijzigen van de gevel.
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) ligt ter inzage:
LEMELERVELD
- Haarweg 37 en 39, het realiseren
van een nieuwe emissiearme
vleesvarkensstal.
Vanaf 26 augustus 2020 ligt de
ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken 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 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.

WET MILIEUBEHEER

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer

DALFSEN
• Hofmanssteeg 7, het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00008986)

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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 augustus 2020
• Buurtvereniging Tempelhof,
het organiseren van acht
Bingoavond in Zaal Kappers,
Kerkstraat 7 in Hoonhorst.
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2020
• Decohof ‘Kwekerij Overgoor’,
het organiseren van een
dorsdemonstratie (oude ambacht)
op 5 september 2020.
• Culturele Commissie
Basisscholen Dalfsen,
het plaatsen van een Classis
Express (truck) op de parkeerplaats
bij De Trefkoele van 25 september
2020 t/m 2 oktober 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2020

• Buurt Mr.Gorisstraat en
Ds.C.Keersstraat, het organiseren
van een buurtbarbecue
burendag tussen Mr. Gorisstraat
en Ds.C.Keersstraat op
26 september 2020.
• Culturele Commissie
Basisscholen Lemelerveld,
het plaatsen van een Classic
Express (truck) op de
parkeerplaats bij Basisschool
Sprankel van 28 augustus
2020 t/m 2 september 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.

Veilig buitengebied
Woont u in het buitengebied van de gemeente Dalfsen? Dan heeft
u als het goed is een enquête ontvangen over ‘Veilig Buitengebied’.
Wij werken als gemeente, politie en andere samenwerkende partners
aan een buitengebied waar u veilig kunt wonen en werken. Dit is
niet zomaar een gegeven. Wist u bijvoorbeeld dat circa 15% van de
agrariërs in het buitengebied van Oost-Nederland benaderd wordt
door criminelen? Bijvoorbeeld om onder valse voorwendselen
een pand te huren om er hennep te telen of XTC te maken.
De enquête
Via een brief hebben we u
uitgenodigd om een online
enquête in te vullen over
veiligheid in het buitengebied.
Zo krijgen wij een beter
beeld over criminaliteit in het
buitengebied. De uitkomsten
worden gebruikt om criminaliteit
in het buitengebied tegen te gaan
en de leefbaarheid te behouden
en, waar nodig, te verbeteren.
U kunt de enquête nog invullen
tot 1 september 2020. In de brief
staat de link naar het onderzoek.
Heeft u deze brief niet (meer)?
Dan kunt u een mail sturen naar
ondermijning@dalfsen.nl, om

alsnog de link te ontvangen.
Meer informatie over het
project Veilig Buitengebied kunt
u vinden op www.dalfsen.nl/
veiligbuitengebied.

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:
• Saam Welzijn
Telefoonnummer 0529 482 121
E-mail info@saamwelzijn.nl
• Cultuurcoach Irene van der Vegte
E-mail i.vandervegte@dalfsen.nl
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Doe mee aan de Overijsselse
praktijktest van CoronaMelder
Het coronavirus is er nog steeds, ook in Overijssel. Om de kans op
verspreiding te beperken, startte afgelopen week de praktijktest
van CoronaMelder. Als Overijsselaar kun je meedoen aan de
praktijktest. Ga naar de appstore op je telefoon, download de
CoronaMelder app en help te testen hoe CoronaMelder werkt.
Zo doe je mee aan de praktijktest
Inwoners en bezoekers van
Overijssel kunnen vanaf 17
augustus eenvoudig meedoen
aan de praktijktest van
CoronaMelder. Dit doe je zo:
1. Download de app. Als je een
Android-telefoon hebt, vind je de
app in Google Play Store. Mensen
met een iPhone kunnen de app
in de App Store downloaden.
2. Installeer de app. Op de
schermen staat hoe dit
moet. Belangrijk is dat je
toestemming geeft voor het
veilig uitwisselen van unieke
anonieme nummers en het
sturen van een melding als je
besmettingsgevaar hebt gelopen.
3. Ook is het belangrijk dat je
je bluetooth aanzet én aan
laat staan. Alleen dan kan de
app meten of je bij andere
appgebruikers in de buurt bent.
4. Ben je minstens 15 minuten
dicht bij iemand geweest die
later corona blijkt te hebben?
En heeft deze persoon de

CoronaMelder app? Dan krijg
je als deze persoon zijn codes
met de GGD deelt een melding
met het advies thuis te blijven
en je 7 dagen na het contact
te laten testen op corona. Ook
als je geen klachten hebt.
5. Krijg je geen melding? Dan
hoef je niets te doen. Als
CoronaMelder landelijk ingevoerd
wordt, kun je deze app blijven
gebruiken. Je kunt de app
gewoon op je telefoon laten staan.
Als je het installeren van de app
lastig vindt, vraag dan een familielid
of bekende dit te doen. Dit duurt
hooguit enkele minuten. Of neem
contact op met de helpdesk via 0800
1280. Daar kun je ook terecht met
technische vragen over de app.

Waarom meedoen?
Alleen als nieuwe besmettingen
met het coronavirus snel worden
ontdekt, kunnen we elkaar
beschermen. CoronaMelder helpt
hierbij. Tijdens de praktijktest
wordt gekeken hoe CoronaMelder
werkt in aanvulling op het reguliere
bron- en contactonderzoek van
de GGD. Ook wordt onderzocht
of het werkproces van de GGD’en
goed aansluit bij de app.
Met de resultaten van de
praktijktest worden de app en
het werkproces geoptimaliseerd.
Deelname aan de praktijktest en
gebruik van de app is vrijwillig.

Servicepunten Lemelerveld
en Nieuwleusen open
vanaf 1 september
Omdat de kulturhusen in de gemeente Dalfsen haar deuren
hebben geopend, heeft de gemeente Dalfsen besloten om
ook de Servicepunten in Nieuwleusen en Lemelerveld te
openen per 1 september. Daarmee komt een einde aan een
periode van sluiting in verband met het coronavirus.
De kulturhusen hebben
maatregelingen getroffen om
verspreiding van het coronavirus
tegen te gaan. Uiteraard
vraagt de gemeente ook aan
bezoekers om de richtlijnen van
het RIVM in acht te nemen.

- Dinsdag t/m vrijdag 8.30 uur
tot 12.30 uur
Bezoekers kunnen een
afspraak maken door te
bellen met 140529.

De openingstijden van de
Servicepunten zijn nu als volgt:
- Servicepunt Nieuwleusen
(in Kulturhus De Spil)
• Maandag, woensdag
en vrijdag 8.30 uur tot
12.30 uur (vrije inloop)
• Dinsdagavond 18.00 uur
tot 20.00 uur (vrije inloop)
- Servicepunt Lemelerveld
(in kulturhus de Mozaïek)
• Woensdag 15.30 uur tot
17.30 uur (vrije inloop)

Maatregelen RIVM
Een overzicht van de
maatregelen van het RIVM om
verspreiding te voorkomen:
- Was vaak je handen met
water en zeep, daarna
handen goed drogen.
- Hoest en nies in de
binnenkant van je elleboog.
- Gebruik papieren zakdoekjes
om je neus te snuiten en
gooi deze daarna weg.
- Schud geen handen.
- Houd 1,5 meter afstand (2
armlengtes) van anderen.

Het gemeentehuis blijft
uitsluitend op afspraak geopend
op de volgende tijden:
- Maandag 8.30 uur tot 19.00 uur

Kijk voor meer informatie
over het coronavirus op
www.rivm.nl/coronavirus of
www.dalfsen.nl/corona.
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MAANDAG - 14 SEPTEMBER

12 T/M 19 SEPTEMBER 2020

ANDERS DAN ANDERS
Het programma van de Week van de Amateurkunst 2020
in Dalfsen is af! En je ziet het hier voor je! Van 12 tot en met
19 september 2020 is het alweer tijd voor de achtste editie
van de WAK in Dalfsen. Het thema dit jaar is ‘Anders dan
Anders’. Door de situatie rondom het coronavirus is de
opzet van de unieke week anders, maar nog steeds met
hetzelfde enthousiasme vanaf de werkgroep! Kom je ook?
Meld je aan voor de leuke online en offline activiteiten op
wakdalfsen.nl!

ZATERDAG - 12 SEPTEMBER
08.00 tot 17.00 uur:

HET VERHAAL ‘HET LAND
VAN DALFSEN’ VERBEELD

13.30 tot 17.00 uur:

MUSEUM PALTHEHOF
EXTRA OPEN!

16.00 tot 17.00 uur:

DICHTERLIEBE VAN ROBERT
SCHUMANN

18.00 tot 19.00 uur:

STREAMEN,
HOE WERKT DAT?

19.45 tot 20.15 uur:
20.30 tot 21.15 uur:

14.30 tot 16.30 uur:

SCHILDERWORKSHOP EN
EXPOSITIE JANNY DE GROOT

15.00 tot 16.00 uur:

BOUW JE EIGEN CIGARBOX
LAMP

17.30 tot 19.00 uur:

OPEN TAFEL MET MEVROUW
VLINDER

DINSDAG - 15 SEPTEMBER
14.00 tot 18.00 uur:

EXPOSITIE IN ATELIER KLIMOP!

20.00 tot 22.00 uur:

AANSCHUIF REPETITIE
SALONORKEST SPOOM

WOENSDAG - 16 SEPTEMBER
13.30 tot 16.30 uur:

KUNSTGREEP DALFSEN EN
NIEUWLEUSEN

15.00 tot 16.00 uur:

BOUW JE EIGEN CIGARBOX
LAMP

19.00 tot 20.00 uur:

DRUMMEN VOOR IEDEREEN

19.15 tot 21.45 uur:

BOUW JE EIGEN CIGARBOX
GITAAR

20.30 tot 21.15 uur:

WAK LIVE IN DE STOOMFABRIEK

DONDERDAG - 17 SEPTEMBER
09.45 tot 12.15 uur:

KLEUREXPLOSIE DOOR JANNY
DE JONG

DRUM DEMONSTRATIE

19.15 tot 21.45 uur:

BOUW JE EIGEN CIGARBOX
GITAAR

WAK LIVE IN DE SPIL

20.30 tot 21.15 uur:

WAK LIVE IN DE STOOMFABRIEK

ZONDAG - 13 SEPTEMBER
14.00 tot 19.30 uur:

n.n.b

WAKPUNTENDAG IN
LEMELERVELD
VOICES – ZANG EN KUNST
IN DE TUIN

10.00 tot 17.00 uur:

KERAMIEK ACHTER DE SCHUURE

14.00 tot 17.00 uur:

EXPOSITIE + WORKSHOP
ANNEKE SMIT

14.00 tot 17.00 uur:

EXPOSITIE FOTOWEDSTRIJD
SUKERBIET.NL

16.00 tot 19.30 uur:

MUZIEK VAN POLYHYMNIA

20.30 tot 21.15 uur:

WAK LIVE IN DE MOZAÏEK

VRIJDAG - 18 SEPTEMBER
15.00 tot 19.00 uur:

KUNSTGREEP LEMELERVELD

15.45 tot 17.15 uur:

KENNISMAKINGSLES JEUGDTHEATERSCHOOL DALFSEN

19.00 tot 21.00 uur:

TEKENEN EN SCHILDEREN
VOOR 12+

20.30 tot 21.15 uur:

WAK LIVE IN DE TREFKOELE+

ZATERDAG - 19 SEPTEMBER
11.00 tot 17.00 uur:

EEN PROJECT ANDERS DAN
ANDERS

17.00 uur:

OFFICIËLE OPENING
ATELIER KLIMOP!
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