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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35,
7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail:
gemeente@dalfsen.nl
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.

Servicepunt Nieuwleusen
(in Kulturhus De Spil)
• Bezoekadres:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen (vrije inloop):
8.30 tot 12.30 uur.
Dinsdagavond (vrije inloop):
18.00 tot 20.00 uur.

Servicepunt Lemelerveld
(in Kulturhus De Mozaïek)
• Bezoekadres:
Kulturhus De Mozaïek,
Kroonplein 62
8151 AZ Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag (vrije
inloop):15.30 tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 september 2020
- Slingerlaantje 2A,
het renoveren, upgraden en
uitbreiden van een woonhuis.
Ontvangen, d.d. 10 september 2020
- Kerkplein 29,
het vervangen van de kozijnen
en het glas in de achtergevel en
het plaatsen van zonnepanelen.
- Hoevendwarsweg 4,
het bouwen van een
vrijstaande woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 4 september 2020
- Statumweg 5,
het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan.
Ontvangen, d.d. 9 september 2020
- Blikman Kikkertweg 6,
het tijdelijk plaatsen van
een woonunit.
Ontvangen, d.d. 7 september 2020
- Lemelerveldseweg 69,
het bouwen van een wagenloods
en verbouwen van de
bestaande schuur.
- Handelsweg 28,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning voor het
bouwen van een bedrijf.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 april 2020
- Ter hoogte Stationsstraat 11,
het plaatsen van een verwijzing
naar het spoorverleden.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 juli 2020
- Parklaan 14,
het realiseren van een
kangoeroewoning.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 september 2020
- Vossersteeg 23, het aanbrengen van
een dak op een dubbele woonwagen.
Verzonden, d.d. 8 september 2020
- Ruigedoornstraat 7, het realiseren van
een nokverlegging met 2 dakkapellen.
- Tibbensteeg 9, het realiseren
van diverse aanpassingen.
Verzonden, d.d. 9 september 2020
- Ruitenborghstraat 40,
het vervangen van een carport.
- Landweg 2A, kap 14 eiken en 1 berk.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 10 september 2020
- Statumweg 5, het tijdelijk
plaatsen van een stacaravan.
Onderstaande aanvraag om
omgevingsvergunning is niet in
behandeling genomen omdat er geen
omgevingsvergunning nodig is.
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 augustus 2020
- Westerveldweg 9,
het kappen van 4 bomen.
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.

WET MILIEUBEHEER
Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer
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:

NIEUWLEUSEN
• Burg. Backxlaan 2,
het veranderen van het
horecabedrijf (Z2020-00010975).
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. 4 september 2020
• Vrouwenvereniging van de
Gereformeerde Kerk in Zwolle,
het organiseren van een openlucht
bijeenkomst bij Venneweg 3
op 19 september 2020.
Ontvangen, d.d. 7 september 2020
• Café-Restaurant Zaal Kappers,
het organiseren van live
muziek op het terras i.s.m.
Kachel FM bij Kerkstraat 7
op 18 september 2020.
Ontvangen, d.d. 8 september 2020
• Grand Café Het Oude Station,
het organiseren van live muziek op

het terras i.s.m. Kachel FM
bij Stationsweg 4
op 19 september 2020.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 september 2020
• Rijvereniging en Ponyclub
Hippisch Nieuwleusen,
het organiseren van een
springwedstrijd bij Bosmansweg 72
op 19 en 20 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.

Gratis adviesgesprek voor
duurzame ondernemers

Ook dit jaar kunnen ondernemers zich aanmelden voor hulp
bij het verduurzamen van hun bedrijf. Samen met een
onafhankelijke adviseur wordt een plan gemaakt voor bijvoorbeeld
LED-verlichting, isolatie en andere energiebesparingen.
Uiteraard wordt ook gekeken naar subsidies en financiering.
In 2019 is de gemeente Dalfsen,
samen met de Energieke Regio
en de provincie Overijssel, een
ondersteuningsprogramma
begonnen voor ondernemers.
Aanleiding was onder meer de
verplichting voor bedrijven om
rendabele energiebesparende
maatregelen te realiseren.
Veel ondernemers waren bij de
diverse bijeenkomsten aanwezig
en hebben gebruik gemaakt
van het gratis adviesgesprek.

Vanwege de positieve reacties
heeft de gemeente Dalfsen
besloten om de actie in 2020
voort te zetten. Waarschijnlijk
wordt dit najaar opnieuw een
aantal informatiebijeenkomsten
georganiseerd. De data
volgen zo snel mogelijk. Het
gratis adviesgesprek kan
nu al worden ingepland.
Aanmelden kan via
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of
door te bellen naar 14 0529.
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Campagne Senioren en Veiligheid
gevraagd om hem of haar snel te
helpen door geld over te maken of
te klikken op een betaalverzoek.

‘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.
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. Deze webinar kan
ook teruggekeken worden.

Thema deze week:
hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een
oplichter zich voor als een bekende
via bijvoorbeeld WhatsApp.
Bijvoorbeeld als uw (klein)zoon
of (klein)dochter, maar regelmatig
ook als vriend of vriendin. Er wordt

Vaak staat in het eerste bericht
dat de ‘bekende’ een nieuw
mobiel nummer heeft. Ook sturen
criminelen soms zelfs via het
WhatsApp-account van degene die
u kent, de vraag om geld. Doordat
in het bericht staat dat er grote
nood is en het geld direct nodig
is, zijn veel mensen geneigd om
het geld aan ‘deze bekende’ toch
maar snel over te maken. Vertrouw
zo’n bericht daarom niet zomaar.
Bel altijd eerst de persoon
zelf op het oude nummer en
zorg dat u deze persoon ook
daadwerkelijk spreekt.
Waar moet u op letten?
• Maak nooit zomaar geld over
zonder dat u iemand daadwerkelijk
heeft gesproken of gebeld.
controleer altijd rechtstreeks
bij de bekende door zijn/
haar oude nummer te bellen.
Niet gebeld = geen geld.
Voorkomen dat oplichters
u benaderen
• Plaats uw telefoonnummer niet
openbaar op social media, website
of online handelsplatformen;

• Om te voorkomen dat misbruik
wordt gemaakt van uw
WhatsApp-account kunt u
twee-staps-verificatie instellen.
Dat is een extra beveiliging.
Op www.veiliginternetten.nl
staat hoe u dit kunt doen.
Bent u toch slachtoffer
geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie
(ook bij een poging). Dit kan ook
digitaal. Maak een bestandje aan
van het WhatsApp gesprek,
zodat u die bij de aangifte

kunt voegen.
• Meld het zo snel mogelijk bij
uw bank (ook bij een poging)
om het rekeningnummer van de
oplichter te laten blokkeren en
zo andere slachtoffers
te voorkomen.
• Meld het bericht ook als u geen
slachtoffer bent geworden bij
de www.fraudehelpdesk.nl.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie
over hulpvraagfraude
op www.veiliginternetten.nl.

Servicepunten geopend
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.
De openingstijden van
de Servicepunten zijn:
•	Servicepunt Nieuwleusen
(in Kulturhus De Spil)
- Maandag-, woensdagen vrijdagochtend: 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)
- Woensdagmiddag:
15.30 uur tot 17.30 uur
(vrije inloop)

