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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. 27 augustus 2020
- Westerveldweg 9,
het kappen 4 bomen.
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2020
- Slingerlaantje 1, het moderniseren
en verduurzamen van de woning.
- Goldkampstraat 41A 07,
het starten van een beautyloods.
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2020
- Marsweg 15,
het kappen van 5 eiken.
Ontvangen, d.d. 2 september 2020
- Wilhelminastraat 17, het
verbouwen van het kantoorpand.
Ontvangen, d.d. 3 september 2020
- Wilhelminastraat 41,
het plaatsen van een
erfafscheiding op de erfgrens.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2020
- Meentjesweg, het plaatsen
van een inkoopstation ten
behoeve van windtribunes.
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2020
- Pr. Bernhardlaan 3,
het wijzigen van de gevel in steen.
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2020
- Staphorsterweg 12,
het bouwen van een schuur.
Ontvangen, d.d. 1 september 2020
- Dagpauwoog 80, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 3 september 2020
- Pr. Mauritslaan 15,
het verbouwen en isoleren dak
+ 2 dakkapellen en 2 dakramen
overkapping garage.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 augustus 2020
- Goldkampstraat 3,
het plaatsen van een erker.
Verzonden, d.d. 2 september 2020
- Rosengaardeweg 17, kap 3 eiken.
Verzonden, d.d. 3 september 2020
- Middeldijk 11, kap 2 eiken
en kap 1 eik weigeren.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 augustus 2020
- Kon. Julianalaan 40,
het plaatsen van een overkapping.
Verzonden, d.d. 2 september 2020
- Zwartjeslandweg 2, een tijdelijke
omgevingsvergunning voor het
kunnen wonen en het hebben
van een caravanstalling.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben 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.
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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 14 september 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
OPINIËREND
1. Jaarwisseling gemeente Dalfsen
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
2. Ontwerp verklaring van geen bedenkingen, Den Hulst 110A en 114
3. Verzoek versterken eigen vermogen Enexis
INFORMEREND
4. Inrichting infopunten en verhuizing consultatiebureau Lemelerveld
5. Uitvoeringsplan 2020-2021 Kerngezond Dalfsen
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
Agendapunt 1 wordt 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.
Agendapunten 2 en 3 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 4 en 5 worden in één informerende ronde besproken,
waarbij desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Er wordt 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.

Week van de Amateurkunst Dalfen

BEKENDMAKING ZAKELIJKE INHOUD
ANTERIEURE OVEREENKOMST
DEN HULST 110A EN 114, NIEUWLEUSEN

Van 12 t/m 19 september 2020 is de Week van de Amateurkunst (WAK)
in de gemeente Dalfsen. Het thema dit jaar is: Anders dan Anders!
Door de situatie rondom het coronavirus is
de opzet van de week veranderd. Tijdens
deze week kun je workshops en open lessen
volgen, een cigarbox-gitaar of lamp maken,
tentoonstellingen bekijken en nog veel meer!
Ook wordt 5x een online programma gestreamd.

Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen maken bekend
dat zij een anterieure overeenkomst
zijn aangegaan. Deze overeenkomst
gaat over grondexploitatie zoals
bedoeld in artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening en artikel 6.2.12
van het Besluit ruimtelijke ordening.

Er is weer een leuk en divers
programma voor jong en oud! Naast
kleine activiteiten en diverse online
activiteiten worden conform de
geldende RIVM-maatregelen
kleinschalige publieksactiviteiten
georganiseerd.
Kijk op www.wakdalfsen.nl voor
het hele programma, meld je aan
voor leuke activiteiten en houd
je aan de coronamaatregelen!
Expositie en wedstrijd
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. Heb
jij bijvoorbeeld een mooi schilderij,
foto, gedicht of beeldje over jouw
prachtige dorp? Doe dan mee aan de
wedstrijd! Kijk op www.wakdalfsen.nl
voor meer informatie. De kunstwerken
kunnen tot 11 september om 12.00
uur ingeleverd worden in Kulturhus
De Spil in Nieuwleusen, Kulturhus
De Mozaïek in Lemelerveld en in
het gemeentehuis in Dalfsen. De
inzendingen worden samengevoegd
in de expositie ‘Het DNA van Dalfsen’.
Op 16 september kiest een jury
de winnaar uit alle inzendingen.

Zakelijke beschrijving
Deze overeenkomst is met de initiatiefnemer aangegaan voor een plan
dat voorziet in het uitbreiden van het
huidige opslagterrein, inclusief waterberging, de bouw van een kapschuur
op het perceel Den Hulst 114 en het
toestaan van bedrijfsmatige activiteiten
op een deel van het perceel Den
Hulst 110A dat nu nog de bestemming
‘Wonen” heeft en het wijzigen van de
bestemming “Wonen” in “Bedrijf”.
Zakelijke inhoud
Hieronder staat een korte weergave

van de zakelijke inhoud van
de overeenkomst:
1. de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een
omgevingsvergunning uitgebreide
procedure (projectafwijkingsbesluit) in procedure te brengen;
2. initiatiefnemer verplicht zich om een
bijdrage te leveren aan de kosten
die de gemeente moet maken
in verband met de ambtelijke
uren, advieskosten en mogelijke planschade. Initiatiefnemer
verplicht zich bovendien om het
plan landschappelijk in te passen.
Geen zienswijzen,
bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen deze
overeenkomst zienswijzen, bezwaar
of beroep in te dienen. Vragen? Heeft
u nog vragen? Dan kunt u contact
opnemen met de gemeente Dalfsen
via telefoonnummer 14 0529.
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APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen
van een kleine evenement
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2020
• Gereformeerde Kerk Dalfsen,
het organiseren van een
openlucht sing-in op het
evenemententerrein bij
Raadhuisstraat op
20 september 2020.
Ontvangen, d.d. 1 september 2020
• V.O.F. Zalencentrum Mansier,
het organiseren van live muziek
op het terras in samenwerking
met Kachel FM op het terras
bij Parallelstraat 2 op
20 september 2020.
• Stichting Dalfser Bierfestival,
het organiseren van een
afhaalpunt voor het ophalen
van een “alternatieve

festival-thuis-box”
op het Kerkplein op
12 september 2020.
• Pop Up de Molen,
het organiseren van een
mini lifestyle beurs/fair
bij Molenstraat 16 op
18 en 19 september 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2020
• Buurt Burg. Bosch
Bruiststraat,
het organiseren van
een buurtbarbecue op
12 september 2020.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2020
• Kindcentrum Lemelerveld,
het organiseren van
ANWB Streetwise in de
Ds. A.J.W. Vogelaarstraat
op 25 september 2020.

COLUMN
Onderstaande aanvragen voor
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2020
• Willy Seggers VOF,
het houden van een kermis op het
evenemententerrein bij Vilstersedijk
1 van 23 september 2020 tot
en met 27 september 2020.
• Team Mud Mania,
het organiseren van een
testdag autoblubberen
bij Hoenderweg 12 op
19 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.

INZAMELING OUD PAPIER SEPTEMBER 2020
DALFSEN
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 25 september vanaf 16:00
uur en zaterdag 26 september 2020
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 11 september
(19:00-20:00 uur) en zaterdag
12 september 2020 (10:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
parkeerplaats bij Geref. Kerk
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19;
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de
container bij de Welkoop aan
De Vesting 15, maandag t/m
donderdag tussen 9:00 en 18:00 uur,
vrijdag tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur;
- Kringloopbedrijf
“Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).

HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en
dan de eerste weg rechts).
LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel! en
pcbs De Regenboog en
obs Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
26 september 2020 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij het
clubgebouw De Bombardon aan de
Burg. Backxlaan 181. Iedere zaterdag
is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is
geen huis-aan-huisinzameling meer;

Thema deze week: babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar
over. Ze bellen bij u aan, spreken
u op straat aan of bellen u op.

In juli sprak ik met de comités in onze gemeente die altijd op zo
feestelijke wijze zorg dragen voor de ontvangst van Sinterklaas in
onze kernen. Een mooie gelegenheid om hen, alle vrijwilligers en
de betrokken ondernemers te bedanken voor alle tijd en energie
die zij er in steken om er elk jaar een feest van te maken.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag
12 september 2020 (09:00 tot
12:00 uur) brengmogelijkheid
container bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.

Ik hoop in elk geval dat we corona de
komende tijd dusdanig onder controle
houden, dat we de Sint en zijn gevolg
eind november op welke manier dan
ook weer kunnen verwelkomen in
de kernen van onze gemeente!

Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

Voor aanvullende informatie over de
oudpapierinzameling kunt u contact opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening via www.dalfsen.nl/contactformulier of telefoonnummer: 14 0529.

Ook proberen oplichters mensen
aan de deur te laten pinnen. Als
ze de pincode af kunnen kijken
en u vervolgens van uw pas
kunnen beroven, halen ze zoveel
mogelijk geld van uw rekening.

webinar kunt u ook terugzien
op bovengenoemde website.

Dat de zomer zo goed als voorbij is, merk je aan van alles. De
zon gaat weer écht merkbaar vroeger onder. De natuur wordt
herfstig (paddestoelen!). En, jawel: de pepernoten liggen weer
in de winkel. Een vooruitwijzing naar een gezellige tijd in het
jaar: Sinterklaas. Er wordt al weer druk overlegd met ‘Spanje’
over de aankomst van de Sint. Corona speelt namelijk ook de
Sint parten. Of we Sinterklaas op de gebruikelijke manier zullen
ontvangen, is de vraag. Maar hij slaat ons vast niet over!

In dat gesprek merkte ik dat de vraag over de kleur van de Pieten
ook in onze gemeente speelt. We hebben met elkaar besproken
welke gedachten en ideeën hierover leven. Ik vind het logisch
dat ook in onze gemeenschappen wordt meebewogen met de
bredere maatschappelijke trend en het eerdere besluit van de
NTR om Sinterklaas niet langer te laten vergezellen door Zwarte
Pieten, maar door roetveegpieten, regenboogpieten of welk
andere typen Pieten dan ook. De comités in onze gemeente
hebben uiteraard de ruimte om voor zichzelf te bepalen óf
en hóe ze meebewegen met de
maatschappelijke ontwikkelingen.

Zogenaamd namens de bank,
de thuiszorg of zelfs om een
toiletbezoek voor hun kind.
Eenmaal binnen worden op die
manier elk jaar vele mensen
van hun bezittingen beroofd.

Elke dinsdag om 10.30 uur vindt op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
een rechtstreeks te volgen
webinar plaats, gepresenteerd
door Catherine Keyl. Een panel
van inhoudelijk experts bespreekt
dan het thema van die week. De

Het is weer voorbij, die mooie zomer. Begin juli wenste ik u allen
in een videoboodschap een heel goede zomer, met de nodige
rust en ontspanning na het zo bijzonder verlopen eerste half
jaar van 2020. Ik hoop ook dat de zomer op die manier heeft
uitgepakt voor u. Voor mij in elk geval wel. Sinds een week ben
ik weer aan het werk. En is het plots toch echt begin september.

- C.B.S. Het Kompas: brengmogelijkheid
zaterdag 12 september 2020
naar de container bij de school,
Petersweg 2. Op de betreffende
zaterdag zijn er twee ouders
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele:
elke eerste zaterdag van de
maand brengmogelijkheid bij
de school, Meeleweg 120.

Campagne Senioren en Veiligheid

‘Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont.’ Daarom start
vanaf 1 september vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid
in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en
Veiligheid. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat
ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel
gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’
wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende
vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs,
hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Pepernoten

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur
open voor een onbekende.
Of gebruik bijvoorbeeld een
kierstandhouder om de deur
op een kier te kunnen zetten;
• Laat nooit een onbekende
binnen en sluit de deur als
u binnen iets gaat halen;
• Pin nooit zomaar aan de deur als u
niet zelf iets heeft besteld waarvan
u weet dat u het moet afrekenen;
• Geef uw pinpas nooit uit handen.
Ook niet als iemand u op die
manier aanbiedt om te helpen
bij het pinnen. Pin ook niet
wanneer iemand anders de
betaalautomaat wil vasthouden.
Op die manier kan iemand mogelijk
meekijken met uw pincode.

Gemeente roept inwoners op
vragenlijst Ggz in te vullen
Uitkomsten dragen bij aan het verbeteren van de zorg
Gemeente Dalfsen vindt het belangrijk dat de Geestelijke
Gezondheidszorg (Ggz) om mensen blijft draaien. Juist nu de
zorg verandert. Met een online vragenlijst kunnen (ex)cliënten
en mantelzorgers aangeven wat er goed gaat en wat er
beter kan. De gemeente Dalfsen gebruikt de uitkomsten om
nog beter aan te sluiten op de wensen van inwoners.
De vragenlijst kan ingevuld
worden op www.zorgbelangoverijssel.nl/ggz. Meedoen kan tot
20 september 2020. Elk verhaal
telt en hoe meer verhalen, hoe
sterker de boodschap. Daarom is
Telefonische babbeltruc
Ook via de telefoon benaderen
oplichters mensen, bijvoorbeeld
om een bezoek aan te kondigen.
Of ze doen zich voor als de bank
en proberen u te overtuigen om
overboekingen te maken, in te
loggen of uw gegevens, pincodes
of beveiligingscodes te geven.
Soms wordt zelfs gevraagd om
direct toegang te geven tot uw
computer. Banken vragen dit nooit.
Waar moet u op letten?
• Vertrouwt u het niet helemaal?
Bel de organisatie die het betreft
zelf om het te controleren. Zoek
zelf het telefoonnummer op;
• Banken vragen nooit via de
telefoon of sms om uw gegevens,

het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen meedoen. Door de
vragenlijst in te vullen, helpen de
deelnemers niet alleen zichzelf,
maar dragen ze ook bij aan
betere zorg voor anderen.
pin- of beveiligingscode of om
overboekingen te doen. Ook
vragen banken u niet om directe
toegang tot uw computer te krijgen.
Bent u toch slachtoffer
geworden?
• Doe altijd aangifte bij de
politie via 0900-8844;
• Meld het direct bij uw bank
en laat uw pas blokkeren;
• Is de oplichter nog in de
buurt? Bel direct 112.
Meer hulp
Slachtofferhulp Nederland biedt
gratis emotionele ondersteuning
of praktische hulp. Kijk voor meer
informatie op de website van
Slachtofferhulp Nederland.

