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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. 24 augustus 2020
- Zuidelijke Vechtdijk 22,
het aanbouwen van een gang en
een slaapkamer, de buitenzijde
betimmeren met verticaal bevestigd
hout en het vlonderterras aan
de achterzijde verlengen.
Ontvangen, d.d. 25 augustus 2020
- Hessenweg 60, het plaatsen en
bewonen van een chalet en het
plaatsen van een schutting.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2020
- Ruitenborghstraat 40,
het vervangen van een carport.
- Kortersweg 11, het kappen
van een boom.
- Esdoornlaan, Koezenkamp en
Irenestraat, het kappen bomen.
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2020
- De Brandt 1, het gebruiken van
het gehele pand als woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 21 augustus 2020
- Weerdhuisweg 36, het plaatsen
van 21 zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2020
- Knuvendijk 14, het plaatsen
van luchtwassers (OBM).
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2020
- Hooilanden 2, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Nieuwstraat 17B, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 25 augustus 2020
- Weth.Bijkersweg 3, het vervangen
en aanpassen van het bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2020
- Merellaan, Kievitlaan, Plevierplein en
de Meele, het kappen van bomen.
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2020
- Westeinde 37A, het bouwen
van een schuur.
Onderstaande meldingen brandveilig
gebruik zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 augustus 2020
- Heinoseweg 30, melding
brandveilig gebruik voor
Restaurant De Witte Gans.
- Zandwijkallee 6A, melding
brandveilig gebruik voor het
houden van een bruiloft.

gemeente Dalfsen
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Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 juni 2020:
- Nieuwe Uitleg 56, het plaatsen
van twee dakkappellen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 3 juni 2020:
- Omloop 4, het plaatsen van PVpanelen op luifeldragers aan de gevel.

Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 24 augustus 2020
- Haersolteweg 10, het plaatsen
van een overkapping.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 25 augustus 2020
- Kruisstraat 1, het realiseren van een
woonbestemming met beroep aan huis.
Verzonden, d.d. 26 augustus 2020
- Vilstersedijk 13, het realiseren
van zonnepanelen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 augustus 2020
- Omloop 4, het plaatsen van PVpanelen op luifeldragers aan de gevel.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvragen voor omgevingsvergunningen
waarbij de beslistermijnen zijn 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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 7 september 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Gemeentelijk energiebedrijf
2. Verordening starterslening 2020 en evaluatie 2017
OPINIËREND
3. Aanpassen beleidsregels ‘Ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied’
4. Kaderstelling inwoning en woningsplitsing
Digitale vergadering en inzage stukken
Vanwege het coronavirus wordt deze vergadering gehouden in een digitale
omgeving. De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken.
Wijze van behandeling
De agendapunten 1 en 2 worden in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor
om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen voor de
raadsvergadering van 28 september 2020.
Agendapunten 3 en 4 worden in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. De resultaten van de behandeling
worden meegenomen. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus dit
voorstel gaat niet door naar de raadsvergadering.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die op de
agenda staan. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend schriftelijk of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden via griffie@
dalfsen.nl, waarbij u een beroep kunt doen op de griffie voor ondersteuning.
Aanmelden kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Verleende omgevingsvergunning
voor het realiseren van zes
zorgappartementen binnen de
bestaande woning aan de
Den Hulst 23 in Nieuwleusen.
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Dalfsen maken bekend dat
in afwijking van het bestemmingsplan
een omgevingsvergunning is
verleend met toepassing van artikel
2.12, eerste lid, sub a, onder 3
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het realiseren van
zes zorgappartementen binnen
de bestaande woning aan de
Den Hulst 23 in Nieuwleusen.
Een verklaring van geen bedenkingen
heeft de gemeenteraad op 25 mei 2020

verleend onder voorwaarde dat er
geen zienswijze(n) op het ontwerp
zou worden ingediend. Er zijn
geen zienswijzen ingediend.
U kunt de verleende
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken van 2 september
2020 tot en met 14 oktober 2020
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening. Ook kunt u de
verleende omgevingsvergunning inzien
via www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
OmNDenHulst23-vs01. De bestanden
zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
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).
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.
Voor het indienen van een beroepschrift
en een verzoek om voorlopige
voorziening moet u griffierecht betalen.
Dalfsen, 1 september 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen van een
kleine evenement 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.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 augustus 2020
• ’t Witte Peerd, het organiseren van
een mini-concert i.s.m. Kachel FM
op de parkeerplaats bij Westeinde
5 op 18 september 2020.
Ontvangen, d.d. 24 augustus 2020
• Hervormde en Gereformeerde
Kerken Nieuwleusen, het
organiseren van een kerkdienst
in de buitenlucht op de bult in het
Palthebos achter Dommelerdijk
102 op 13 september 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2020
• Culturele commissie
basisscholen Lemelerveld,
plaatsing 'Classic Express' (truck)
voor klassiek concert t.b.v. de

basisscholen in Lemelerveld op 31
augustus en 1 september 2020.
Onderstaande aanvraag voor
een evenementenvergunning
is verleend:
HOONHORST
• Hoonhorster zomerfeest,
het evenement Hoonhorster
zomerfeest nabij Kerkstraat in
Hoonhorst op 30 augustus 2020.
Onderstaande ontheffing
van art. 35 van de Drank- en
Horecawet is verleend:
DALFSEN
• Hoonhorster zomerfeest,
het evenement Hoonhorster
zomerfeest nabij Kerkstraat in
Hoonhorst op 30 augustus 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.

Hoe tevreden bent u over
de afvalinzameling in
de gemeente Dalfsen?
Rond maandag 7 september 2020 valt bij een deel van de
inwoners in onze gemeente een vragenlijst over de tevredenheid
naar de afvalinzameling op de mat. Onderzoeksbureau Integron
voert dit onderzoek voor de gemeente en ROVA uit. Door een
steekproef wordt bepaald wie de vragenlijst ontvangt. Met
de resultaten van dit onderzoek krijgt de gemeente inzicht in
de tevredenheid over het beleid over afval en grondstoffen
en over de inzameling van de verschillende afvalstromen.
Heeft u een vragenlijst
ontvangen?
We zijn benieuwd naar uw
mening! Daarom vragen we
u even de tijd te nemen om
de vragenlijst in te vullen.

Ondernemen in coronatijden
“Op 12 maart veranderde ineens alles”

Dit kan door de papieren
versie in de bijgevoegde
envelop terug te sturen of
door de vragen digitaal te
beantwoorden. Antwoorden
worden anoniem verwerkt.

Waar de ene ondernemer omzet zag stijgen in de afgelopen maanden,
daalden de inkomsten bij andere ondernemers of viel de omzet zelfs
van de één op de andere dag volledig weg. Een plotselinge verandering
die van veel ondernemers een flinke dosis aanpassingsvermogen
vergt. Ook van de ondernemers in Nieuwleusen. Wij spraken een aantal
(bestuurs-)leden van de Ondernemersvereniging en voorzitter van
de Industriële Kring Nieuwleusen. Hoe ervaren zij de coronacrisis?
“12 maart” was een veelgenoemde
datum in de verschillende
gesprekken. De dag die de grond
deed trillen voor veel ondernemers;
waarvan de gevolgen voelbaar
waren. “Horeca moest ineens ’s
avonds de deuren sluiten, niet
wetende wat er zou gaan komen”,
geeft Dennis Kleinlugtenbeld aan.
“Gelukkig hoorden we snel daarna
dat we nog wel mochten laten
afhalen, maar feesten en partijen
waren ineens niet meer mogelijk.”
En ook in de lokale winkels in het
dorp was het stiller dan ooit.
Waar de horeca ineens de deuren
moest sluiten, hadden diverse
supermarkten en ambachtswinkels
zoals bakkerij Timmer het na die
persconferentie juist ongekend
druk: “Mensen gingen hamsteren,
producten raakten op en we konden
het qua bevoorrading gewoon niet
meer redden”, vertelt Jan de Groot.
En ook Ronald Timmer herkent
dit: “Mensen kochten massaal
brood in de eerste week. En juist
de verkoop van het gebak viel
tegen: verjaardagen en feesten
gingen niet meer door”. Laat staan
de drukte in de bouwsector. Henk
Jan Cremers van de Hubo had het

Gratis sporten uitproberen via Sports4you
Ben jij tussen de 20 en 50 jaar en lijkt het je leuk om gratis een of meerdere sporten uit te proberen
in de gemeente Dalfsen? Kijk dan nu op www.dalfsenbeweegt.nl voor het aanbod en doe mee! Het
maakt niet uit of je al sport of niet, iedereen tussen 20 en 50 jaar is welkom om zich aan te melden.
Welke sport past bij jou?
Vanaf september kun jij via
Sports4you gratis lessen volgen
in bijvoorbeeld volleybal, handbal,
tennis, korfbal, yoga, hardlopen,
sporten in een sportschool
of fysiopraktijk en meer. Op
deze manier kun je vrijblijvend
kijken welke sport het best bij
jou past en wie weet ontdek jij
jouw nieuwe sportieve hobby.

Sportaanbieders
Ben jij zelf sportaanbieder,
neem je nog geen deel aan
Sports4you en zou je dit wel
willen; neem dan contact op
met buurtsportcoach Marco
Hollak via buurtsportcoaches@
dalfsen.nl of via 06-22955669.
Dit kan ook voor meer
informatie over Sports4you.

de eerste periode in de coronatijd
ongekend druk: “Volgens mij heeft
heel Nieuwleusen de tuin weer spik
en span en zitten alle woningen
weer in de verf. Maar eigenlijk
is de aanlevering van materiaal
vanaf januari al gestagneerd toen
in China het virus al om zich heen
greep. En dat is tot op de dag van
vandaag nog merkbaar. Dat is wel
van enorme invloed op ons bedrijf”.
Impact
Hoe de ondernemers ook te
maken kregen met de crisis, het
had op iedereen impact. Ook
Arenda Brinkman, voorzitter van
de Industriële Kring Nieuwleusen,
bevestigt dat: “Door het op
verschillende manieren beperkt
worden in het zaken doen, raakt
de crisis ons allemaal. Dit is geen
normaal ondernemersrisico. Hier
kun je je niet tegen wapenen, dan
wel op voorbereid zijn. Ondanks
de financiële tegemoetkomingen
wordt de creativiteit, flexibiliteit
en daadkracht van ondernemers
en medewerkers echt op de proef
gesteld om zo goed als kwaad met
deze periode om te gaan en door
de crisis te komen”. Ook geeft ze
aan dat er bij de leden een grote
mate van positieve energie en
wilskracht is. “Onderling worden ook
ideeën en tips gedeeld, die manier
van samenwerken is erg prettig: je
schouders eronder zetten en er voor
gaan. Dit maakt dat het omgaan met
de nieuwe omstandigheden en hier
je bedrijf en je medewerkers er zo
goed mogelijk doorheen loodsen de
grootste kans van slagen heeft.”
Elkaar weten te vinden
Elke onderneming heeft “zijn eigen
pakkie an”. Maar net als bij de
Industriële Kring merken ook leden
van de Ondernemersvereniging
dat ondernemers elkaar weten te
vinden. Zo hebben Proeflokaal
Zuid en Bakkerij Timmer een
paasbrunch rondgebracht,
hebben supermarkten hun hulp

aangeboden aan horeca en komt
er in september een gezamenlijke
actie met bijna 100% van de lokale
ondernemers in Nieuwleusen.
Ondernemers zorgen
voor leefbaar dorp
Ongeacht hoe de ondernemers door
afgelopen periode zijn gekomen,
geven ze allemaal aan zich wel
zorgen te maken. Soms niet zozeer
voor hun eigen onderneming, maar
wel voor collega-ondernemers.
“Gelukkig zijn er onder de leden nog
geen directe geluiden bekend, maar
zolang het virus nog onder ons
is en er beperkende maatregelen
nodig zijn, zullen ondernemers
hier schade van ondervinden.
Dit is voor sommigen niet voor
onbepaalde tijd vol te houden”,
vertelt Arenda Brinkman.
Ook Jan de Groot benoemt dit:
“De coronaperiode heeft de
supermarktsector tot nu toe niet
negatief geraakt. Maar ik maak
me wel zorgen om bijvoorbeeld
de horeca en andere kleine
ondernemingen. En als lokale
ondernemers verdwijnen uit het
dorp, heeft dat grote gevolgen
voor ons leefbare dorp. Denk
alleen al aan sponsoring van
sportclubs”, vertelt Jan de Groot.
Dennis Kleinlugtenbeld: “Ik ben
benieuwd hoe het straks zal gaan.
De afgelopen tijd was het mooi
weer, maar hoe zal het gaan als
het kouder wordt, we de winter
tegemoet gaan? Dat wordt een
hele uitdaging. Dat geldt niet alleen
voor mijn onderneming, maar alle
horeca-ondernemers in ons dorp.”
Steun ondernemers
Hoe de coronacrisis zich verder
ontwikkeld en wat dat voor
gevolgen gaat hebben voor onze
ondernemers, dat weet niemand.
Maar wat we wel weten, is dat
grote én kleine ondernemers
enorm belangrijk zijn voor het dorp.
Aan de kreet ‘Koop lokaal’ is in
Nieuwleusen de afgelopen periode
duidelijk gehoor gegeven en blijf
dat vooral ook doen! Want hoe fijn
is het dat je kinderen in hun eigen
dorp naar de opvang kunnen, je
iedere dag je brood kunt halen bij
de bakker om de hoek, vlees kan
halen bij de slager en een terrasje
kunt pakken in je eigen dorp?

