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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
15.30 tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 september 2020
- Bloemendalstraat 1B,
het verbouwen van de winkel
tot kangoeroewoning.
- Diezerstraat 1, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.
Ontvangen, d.d. 22 september 2020
- Haersolteweg 5, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Ontvangen, d.d. 23 september 2020
- Broeksweg 1, een wijziging op
een verleende vergunning voor het
plaatsen van een windturbine.
LEMELERVELD
Ontvangen, 24 september 2020
- Statumweg 4A, het plaatsen
van een overkapping.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 september 2020
- Vechtland 32, het aanpassen
van de woning.
- Rollecate 75, een wijziging op
een verleende vergunning.
Ontvangen, d.d. 23 september 2020
- Rollecate 13, het bouwen
van een bedrijfspand.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 juli 2020
- Rollecate 79, het bouwen van
een kantoor met bedrijfshal.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 24 september 2020
- Hooilanden 2A, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit(s).

- Handelsweg 28,
het wijzigen van de verleende
omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/20/618961 d.d.
20-07-2020) over het bouwen
van een bedrijfspand.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 23 september 2020
- Dagpauwoog 80,
het bouwen van een
vrijstaande woning.
Verzonden, d.d. 24 september 2020
- Pr.Bernhardlaan 3,
het wijzigen van de gevel in steen.
Onderstaande aanvraag
om een omgevingsvergunning
is geweigerd:
Verzonden, d.d. 24 september 2020
- Marsweg 15-15A,
het kappen van 5 eiken.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd, de
aanvraag omgevingsvergunning
waarbij de beslistermijn is verlengd en
de aanvraag omgevingsvergunning
die is geweigerd, 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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 21 september 2020
• Culturele commissie Dalfsen,
het plaatsen van ‘Classic Express’
(truck) op de parkeerplaats bij de
Brethouwerstraat 4 t.b.v. klassiek
concert voor leerlingen, 28 en 29
september en 1 en 2 oktober 2020.
Onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 18 september 2020
• bij Harrie, verkoop van diverse
broodjes op woensdag op de

parkeerplaats bij het zwembad
in Nieuwleusen en op zaterdag
op hoek Pleijendal/
Wilhelminastraat in Dalfsen.
Kledinginzameling:
De Nierstichting organiseert op
woensdag 21 oktober 2020 een
huis-aan-huis-kledinginzameling.
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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 5 oktober 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Doorwerkingsonderzoeken RKC grondbedrijf en samenwerking
2. Verkenning ﬁets- en looproute Welsummerweg
3. Kadernota cultuur
4. Kadernota warmte
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
Agendapunten 1 tot en met 4 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 26 oktober 2020.
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.

E-LAADPLAATS
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
een parkeerplaats uitsluitend
bedoeld voor het opladen van
elektrische voertuigen aan te
wijzen op de parkeerplaats
gelegen aan de Snoekbaars aan
achterzijde huisnummers 56/58
te Nieuwleusen en daartoe de
borden E4 van bijlage 1 van
het Reglement Verkeersregels
en Verkeerstekens 1990 te
plaatsen met onderbord “opladen
elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 29 september 2020
voor zes weken ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis
te Dalfsen. Verkeersbesluiten
worden ook bekendgemaakt
via de Staatscourant. U kunt de
verkeersbesluiten inzien via:
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice
om op verkeersbesluiten
geattendeerd te worden. Dit
besluit wordt openbaar bekend
gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar
maken. Dit doet u door een
bezwaarschrift in te dienen
binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit
besluit. In het bezwaarschrift
moet in ieder geval staan:

1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van
het besluit waartegen
u bezwaar maakt en de
redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij
u om een vermelding van het
zaaknummer van het besluit,
dan wel een kopie van het
besluit waar u bezwaar tegen
heeft mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer
of e-mailadres u te bereiken
bent. Het bezwaarschrift moet
u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA
Dalfsen. Het besluit blijft gelden
in de tijd dat uw bezwaarschrift
in behandeling is. Als u dit niet
wilt, vanwege 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).
U kunt ook digitaal het
bezwaarschrift indienen via het
“online formulier bezwaar maken"
op de website van de gemeente
Dalfsen. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
parkeerplaats schuin tegenover
Klipperstraat 37 te Lemelerveld
wordt aangewezen als individuele
gehandicaptenparkeerplaats,
door het plaatsen van het
verkeersbord E6 inclusief onderbord
(kentekenplaat aanvrager).
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
29 september 2020 voor een periode
van zes weken ter inzage bij de
receptie van het gemeentehuis te
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten inzien via:
www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven
voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te

INZAMELING OUD
PAPIER OKTOBER 2020
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 1 en vrijdag 2 oktober
2020. Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk aan
de Polhaarweg: vrijdag 14:00 tot 16:30
uur en zaterdag 8:30 tot 11:30 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 30 oktober vanaf 16:00
uur en zaterdag 31 oktober 2020
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 9 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 10 oktober 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.

worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit doet
u door een bezwaarschrift in te dienen
binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit. In het
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om
een vermelding van het zaaknummer
van het besluit, dan wel een kopie
van het besluit waar u bezwaar tegen
- 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!, pcbs
De Regenboog en Kindcentrum
Heidepark: Brengmogelijkheid
zaterdag 31 oktober 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

E-LAADPLAATS
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend een
parkeerplaats uitsluitend bedoeld
voor het opladen van elektrische
voertuigen aan te wijzen op de
parkeerplaats gelegen aan de
P. Buismanstraat aan achterzijde
huisnummer 57F te Lemelerveld
en daartoe de borden E4 van
bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen met onderbord
“opladen elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 29 september 2020 voor
zes weken ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis te Dalfsen.
Verkeersbesluiten worden ook
bekendgemaakt via de Staatscourant.
U kunt de verkeersbesluiten inzien via:
https://www.ofﬁcielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven

voor een e-mailservice om op
verkeersbesluiten geattendeerd te
worden. Dit besluit wordt openbaar
bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Dit
doet u door een bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit. In het
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om
een vermelding van het zaaknummer
van het besluit, dan wel een kopie
van het besluit waar u bezwaar

heeft mee te sturen en aan te geven op
welk telefoonnummer of e-mailadres
u te bereiken bent. Het bezwaarschrift
moet u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw
bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit
niet wilt, vanwege 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).
U kunt ook digitaal het bezwaarschrift
indienen via het “online formulier
bezwaar maken" op de website van
de gemeente Dalfsen. Daarvoor
moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD).
is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is geen
huis-aan-huisinzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas: brengmogelijkheid
zaterdag 10 oktober 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.
OUDLEUSEN
- Badmintonvereniging:
zaterdag 10 oktober 2020 (09:00
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid
container bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.

De Overijsselse
Vrijwilligersprijs 2020 on tour!
De vrijwilligerswaardering van de gemeente Dalfsen kon dit
jaar helaas niet doorgaan vanwege Covid-19. Toch wil het
Vrijwilligerspunt Dalfsen vrijwilligers en -organisaties graag
in het zonnetje zetten. Waarmee ze aan de vele vrijwilligers
in de gemeente laten weten dat hun inzet onmisbaar is en
dat al het vrijwilligerswerk heel erg gewaardeerd wordt.
Wat gaan we doen?
Het Vrijwilligerspunt sluit aan bij
de Overijsselse Vrijwilligersprijs
on tour! De provincie Overijssel, Stimuland en meerdere
Overijsselse Vrijwilligers(steun)
punten hebben de handen ineen
geslagen om zoveel mogelijk vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Hoe gaan we dat doen?
In elke deelnemende gemeente
worden drie vrijwilligers of
-organisaties gekozen die een
prijs uitgereikt krijgen uit handen
van de provincie. Vanaf nu
kan iedereen een vrijwilliger,
een groep vrijwilligers of een
vrijwilligersorganisatie aanmelden
voor deze prijs. Dat kan door vóór
10 oktober het aanmeldformulier
op www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl
in te vullen. Een onafhankelijke
jury kiest uit alle aanmeldingen de
drie winnaars. De winnaars krijgen
tussen 15 oktober en 5 december
bezoek van een provinciaal
statenlid, die de prijs komt
overhandigen. Natuurlijk laten we

Melding 8.40
Melding in het kader van
de Wet Milieubeheer

dat zij de volgende melding hebben
ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:

Ter voldoening aan het bepaalde
in de artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer maken burgemeester
en wethouders van Dalfsen bekend

DALFSEN
• Tibbensteeg 2, het veranderen
van de dierenaantallen en plaatsen
luchtwassysteem (Z2020-00010928).

Wat moet u doen?
U meldt vóór 10 oktober een vrijwilliger, een groep vrijwilligers of een
vrijwilligersorganisatie aan waarvan
u vindt dat die een prijs verdient.
Dat kan die ene vrijwilliger zijn die
zich al jaren onmisbaar maakt.
Of iemand die tijdens de corona
crisis veel voor anderen heeft
betekend. Of een groep vrijwilligers
die voor de buurt het verschil heeft
gemaakt. De keuze is aan u. In een
korte motivatie geeft u aan waarom
juist hij/zij deze prijs moet winnen.
Vragen
Neem voor vragen over
deze prijs contact op met
vrijwilligersmakelaar Ivonne
Saueressig via telefoonnummer
06-39345740 of stuur een mail
naar i.saueressig@saamwelzijn.nl

Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!

Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Beste inwoner van de gemeente Dalfsen,
Publieksdienstverlening via De Overijsselse Vrijwilligersprijs 2020 on tour!
www.dalfsen.nl/contactformulier
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of telefoonnummer: 14 0529.
De Overijsselse
Vrijwilligersprijs
2020
on tour!
tien jaar uitziet?
En wat is er voor
nodig
De Overijsselse Vrijwillig
De vrijwilligerswaardering van de gemeente
Dalfsen
kon
dit
jaar
helaas
niet doorgaan vanwege
om dit voorelkaar te krijgen? Tijdens het
Covid-19. Toch wil het Vrijwilligerspunt
Dalfsen
vrijwilligers
en mobiele
-organisaties graag in het zonnetje
‘Rondje
van Dalfsen’
is in ons
vrijwilligerswaardering
vanvrijwilligers
de gemeenteinDalfsen
kon dit jaar
helaas
niet doorgaan
vanwege
zetten. De
Waarmee
ze aan de vele
de
gemeente
laten
weten
datDe
hun
inzet
onmisbaar is
vrijwilligerswaardering
van de gemeente Dalfsen
café en op een drietal thema-avonden
Covid-19.
Toch
wil het
Dalfsen vrijwilligers
en -organisaties graag
in het zonnetje
tegen
te sturen
en aan
te Vrijwilligerspunt
enheeft
datmee
al
het
vrijwilligerswerk
heel erg
gewaardeerd
wordt.
Covid-19.
Toch
wil het Vrijwilligerspunt Dalfsen vrijw
samen met inwoners hierover nagedacht
Waarmeeofze aan de vele vrijwilligers in de gemeente laten weten dat hun
inzet Waarmee
onmisbaarzeisaan de vele vrijwilligers in de ge
geven op welkzetten.
telefoonnummer
zetten.
energ
gesproken.
Die gedachten
over de
hetbent.
vrijwilligerswerk
heel
gewaardeerd
wordt.
Wat gaan
wealdoen?
e-mailadres
uen
te dat
bereiken
Het
en dat al het vrijwilligerswerk heel erg gewaardeerd
toekomst zijn gebruikt voor het schrijven
bezwaarschrift moet u sturen naar
Wat
gaan
we
doen?
gaan weOverijssel,
doen?
Het Vrijwilligerspunt
Overijsselse
Vrijwilligersprijs
ondie
tour!
provincie
de toekomstvisie
‘Voor Elkaar',
je DeWat
het College
van burgemeester sluit
en aan bij devan
Stimuland
en
meerdere
Overijsselse
Vrijwilligers(steun)punten
hebben
de
handen
ineen
geslagen
ombij de Overijsselse Vrijw
wethouders van
Postbus sluit aan bijkunt
vinden op www.dalfseningesprek.nl.
HetDalfsen,
Vrijwilligerspunt
de Overijsselse
Vrijwilligersprijs on tour! De provincie
Overijssel,
Het Vrijwilligerspunt
sluit aan
35, 7720
AA
Dalfsen.
Het
besluit
blijft
zoveel mogelijk
het zonnetje
te zetten.
Stimulandvrijwilligers
en meerdere in
Overijsselse
Vrijwilligers(steun)punten
hebben de handen
ineen geslagen
om Overijsselse Vrijwilligers(steu
Stimuland
en meerdere
gelden in de tijd
dat uw
bezwaarschrift
zoveel
mogelijk
vrijwilligers in het
zonnetje
te zetten. nog meer tot leven te brengen,
zoveel mogelijk
vrijwilligers
Om
de toekomstvisie
gaan we
een kortein het zonnetje te zetten
Hoe gaanis.we
in behandeling
Als dat
u dit doen?
niet wilt,
animatievideo produceren. En jij kunt daarbij letterlijk
stem
Hoe gaanjewe
datlaten
doen?horen.
Hoe gaanbelang
we datofdoen?
vanwege spoedeisend
omdat
Wij zoeken
voor het inspreken
van onze animatievideo
In elke
deelnemende
gemeente worden
drie vrijwilligers
of -organisaties
gekozen die een
eengoede
prijs mix
het besluit
onherstelbare
gevolgen
In elke
deelnemende
gemeente worden drie vrijwillig
In elke deelnemende
gemeente worden drie vrijwilligers of -organisaties gekozen
die een
prijs
aan
inwonersVanaf
uit de nu
verschillende
kernen
invrijwilliger,
onze
gemeente.
Wij hebben
uitverzoek
handen
van
de
provincie.
kan
iedereen
een
een
groep
heeftuitgereikt
voor u, uitgereikt
dankrijgen
kunt u krijgen
een
uitgereikt
uit handen van de provincie. Vanaf nu kan iedereen een vrijwilliger,
eenkrijgen
groep uit handen van de provincie. Vanaf
in de animatieruimte
voor deze
ongeveer
20Dat
stemmen
(jong/oud,
man/vrouw,
om voorlopige
voorziening
vrijwilligers
of eenofindienen
vrijwilligersorganisatie
aanmelden
dezeprijs.
prijs.
door
vóór
10
oktober
vrijwilligers
een
vrijwilligersorganisatie aanmelden
vrijwilligers
een vrijwilligersorganisatie
aanmelden voor
voor
Dat
kankan
door
vóór
10 of
oktober
bij dehet
Voorzieningenrechter
van
de
oude/nieuwe
Dalfsenaren).
Je
vindt
de
tekst
die
kan
worden
ingesproken
het
aanmeldformulier
op www.vrijwilligerspuntdalfs
aanmeldformulier
op
www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl
in
te
vullen.
Een
onafhankelijke
jury
het aanmeldformulier op www.vrijwilligerspuntdalfsen.nl in te vullen. Een onafhankelijke jury kiest kiest
Rechtbank
Overijssel,
locatie
Zwolle
uit
alle
aanmeldingen
de
voor
de
animatie
op
www.dalfseningesprek.nl/animatie.
uit
alle
aanmeldingen
de
drie
winnaars.
De
winnaars
krijgen
tussen
15
oktober
en
5
december
uit alle aanmeldingen de drie winnaars. De winnaars krijgen tussen 15 oktober en 5 december drie winnaars. De winnaars
(Postbus 10067,8000
GB een
Zwolle).
vandit
een
provinciaal statenlid, die de prijs kom
bezoek van
provinciaal statenlid, die de prijs komt overhandigen. Natuurlijkbezoek
laten we
niet

bezoek van een provinciaal statenlid, die de prijs komt overhandigen. Natuurlijk laten we dit niet
ongemerkt
voorbij gaan. De pers wordt uitgenodigd
ongemerkt voorbij
De pers
wordt
uitgenodigd
om
hier
uitgebreid
verslag
van
tejouw
doen.
Daarnaast
krijg je de
kans
in je eigen
woorden
op het
ongemerkt
gaan.gaan.
De pers
wordt
uitgenodigd
om
hierom
uitgebreid
verslag
van
te visie
doen.
U kunt
ook digitaalvoorbij
het bezwaarschrift

Wat moet u doen?
Dalfsen van de toekomst in te spreken:
Wat“online
moetformulier
u doen?
indienen via het
Wat
moet
u
doen?
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deze prijsheeft
moetgemaakt.
winnen. De keuze is aan u. In een korte motivatie
vrijwilligers
voor
de buurt
het verschil
Vragen
vraag te beantwoorden en een gedeelte van de
animatie in te spreken.

geeft uVragen
aan waarom juist hij/zij deze prijs moet winnen.

WET MILIEUBEHEER

dit niet ongemerkt voorbij gaan.
De pers wordt uitgenodigd om hier
uitgebreid verslag van te doen.

Neem voor vragen over deze prijs contact op met vri

Neem voor
vragen over deze prijs
contact
via
Vragen
Geef
je opop met vrijwilligersmakelaar Ivonne Saueressig
Tegen
een melding
op grond
telefoonnummer
06-39345740 of stuur een mail naa
telefoonnummer
06-39345740 ofUiteraard
stuur eenvinden
mail naar
i.saueressig@saamwelzijn.nl
van artikel 1.10
of 1.10a van het
de audio-opnames
in het gemeentehuis geheel binnen
Neem voor vragen
over deze prijs contact op met vrijwilligersmakelaar Ivonne Saueressig via
Activiteitenbesluit
milieubeheer
de coronarichtlijnen van de overheid plaats. Daarom vragen we je om je
06-39345740 of stuur een mail naar i.saueressig@saamwelzijn.nl
kunttelefoonnummer
u geen bezwaar indienen
vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar gemeente@dalfsen.nl.
of beroep instellen.
Na aanmelding ontvang je een bevestiging en ook het tijdstip van de opname.
Heb je niet de mogelijkheid om zelfstandig naar het gemeentehuis te komen?
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Laat het ons even weten. Dan denken wij mee over een oplossing.
Houd het zaaknummer bij de hand.
We hopen je op 8 oktober te zien.
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KERNPUNTEN

Informatiemiddag energieneutrale
melkveebedrijven Dalfsen

Donderdag 8 oktober 2020 van 13.00 tot 16.00 uur

!

Vechtdal Verbinding wil
graag uw mening

Vechtdal Verbinding wil graag uw mening, als omwonende of
belanghebbende, over de uitvoering van onze werkzaamheden. Wilt
u ons daarbij helpen? Meld u aan voor het tevredenheidspanel!
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Informatiemiddag energieneutrale melkveebedrijven Dalfsen
op donderdag 8 oktober 2020rovan
13.00 tot 16.00 uur
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Een aantal keer per jaar krijgt
u een mail met enkele vragen.
Wat vindt u van de uitvoering?
Wat kan er beter? Het invullen
hiervan duurt steeds één minuut.
Op deze manier proberen
we, met uw hulp, de hinder
zoveel mogelijk te beperken.
Aanmelden kan via uwmeningtelt.
nu/vechtdalverbinding of door de
QR-code hiernaast te scannen.

Gratis adviesgesprek
voor duurzame agrariërs

h

e

ry Roet

Engbert Klei

Steeds meer
agrarische met
bedrijven
worden
energieneutraal:
zelf de 74.000
energiekWh/jaar;
opwekken
die je nodig hebt èn op de
Melkveebedrijf
120 koeien,
2 melkrobots;
stroomverbruik
aardgasverbruik
momenten3200
datm3/jaar.
die energie
is, want stroom
terugleveren
hetwindmolens
net wordtvan
minder
aantrekkelijk
omdat het
Heeftnodig
100 zonnepanelen
(= ca.30
kWp) en 2 aan
kleine
BestWatt
(10 kW/stuk).
salderen afgeschaft wordt. Ook met een kleinverbruikaansluiting is veel mogelijk, via een juiste combinatie van
technieken.
Ook
het aardgas kan vervangen worden door een duurzaam alternatief; hiervoor zijn verschillende
Jan
Kempers
mogelijkheden.
Melkveebedrijf met 100 koeien, 2x11 melkstal; stroomverbruik 60.000 kWh/jaar;
aardgasverbruik was 6.000 m3/jaar, wordt nu max 1.000 m3/jaar.

Dit jaar kunnen agrariërs zich aanmelden voor hulp
bij het verduurzamen van hun bedrijf. Samen met een
onafhankelijke adviseur worden de mogelijkheden besproken
voor bijvoorbeeld led-verlichting, warmtewisseling en
zonnepanelen of kleine windmolens. Uiteraard wordt
ook gekeken naar subsidies en ﬁnanciering.

Warmteterugwinning
88 zonnepanelen
(ca. 20
kWp).
Om een aantal
mogelijkhedenvia
inMilk2Heat.
de praktijkHeeft
te laten
zien, organiseert
Stimuland,
in samenwerking de LTO afdeling
Vechtdal en Countus, een GRATIS informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers bij drie bedrijven die ieder Dit jaar is de gemeente Dalfsen,
Arjan
Boschenergieneutraal of zelfs energieleverend zijn geworden. De bijeenkomst wordt mede mogelijk samen met Stimuland en
op hun eigen
manier
Melkveebedrijf
met 90
koeien,en2 de
melkrobots;
stroomverbruik 75.000 kWh/jaar;
de provincie Overijssel, een
gemaakt door de gemeente
Dalfsen
provincietotaal
Overijssel.
aardgasverbruik 3.000 m3/jaar (alleen voor de woning).
Heeft 224 zonnepanelen (= ca. 55 kWp) en een kleine windmolen van EAZ (10 kW).

De ondernemers en verschillende specialisten geven toelichting op de technische en economische vragen rond
energiebesparing en -opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen, kleine windmolens en warmteterugwinning.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de informatieplicht en vergunningen.

Engbert Klei

Melkveebedrijf met 120 koeien, 2 melkrobots; stroomverbruik 74.000 kWh/jaar; aardgasverbruik 3200 m3/jaar.
Heeft 100 zonnepanelen (= ca.30 kWp) en 2 kleine windmolens van BestWatt (10 kW/stuk).

Jan Kempers

Informatiemiddag energieneutrale melkveebedrijven Dalfsen

Melkveebedrijf met 100 koeien, 2x11 melkstal; stroomverbruik 60.000 kWh/jaar; aardgasverbruik was 6.000
op1.000
donderdag
8 oktober 2020
van 13.00
tot
16.00 uur
m3/jaar, wordt nu max
m3/jaar. Warmteterugwinning
via Milk2Heat.
Heeft 88
zonnepanelen
(ca. 20 kWp).

Arjan Bosch

Melkveebedrijf met 90 koeien, 2 melkrobots; totaal stroomverbruik 75.000 kWh /jaar; aardgasverbruik 3.000
m3/jaar (alleen voor de woning). Heeft 224 zonnepanelen (= ca. 55 kWp) en een kleine windmolen van EAZ (10 kW).

!

In verband met corona is het totaal aantal bezoekers beperkt tot 50. De deelnemers worden verdeeld in drie groepen die
hetzelfde programma volgen, maar ieder beginnen op een andere locatie. De reistijd tussen de verschillende locaties is
maximaal 15 minuten. U gaat met eigen vervoer (auto). Na opgave wordt u ingedeeld en ontvangt u uw startlocatie.

Steeds meer agrarische bedrijven worden energieneutraal: zelf de energie opwekken die je nodig hebt èn op de

momenten
Opgeven
via dat die energie nodig is, want stroom terugleveren aan het net wordt minder aantrekkelijk omdat het
salderen afgeschaft wordt. Ook met een kleinverbruikaansluiting is veel mogelijk, via een juiste combinatie van
www.stimuland.nl/energiedalfsen
technieken. Ook het aardgas kan vervangen worden door een duurzaam alternatief; hiervoor zijn verschillende
mogelijkheden.

Nog vragen?

Om een aantal mogelijkheden in de praktijk te laten zien, organiseert Stimuland, in samenwerking de LTO afdeling

Bel of mail
Harryen
Roetert,
projectmanager
bij Stimuland, hroetert@stimuland.nl
of 06-13489110.
Vechtdal
Countus,
een GRATIS informatiebijeenkomst
voor agrarische ondernemers
bij drie bedrijven die ieder

op hun eigen manier energieneutraal of zelfs energieleverend zijn geworden. De bijeenkomst wordt mede mogelijk
gemaakt door de gemeente Dalfsen en de provincie Overijssel.
De ondernemers en verschillende specialisten geven toelichting op de technische en economische vragen rond
energiebesparing en -opwekking door bijvoorbeeld zonnepanelen, kleine windmolens en warmteterugwinning.
Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de informatieplicht en vergunningen.

Engbert Klei

Melkveebedrijf met 120 koeien, 2 melkrobots; stroomverbruik 74.000 kWh/jaar; aardgasverbruik 3200 m3/jaar.
Heeft 100 zonnepanelen (= ca.30 kWp) en 2 kleine windmolens van BestWatt (10 kW/stuk).

ondersteuningsprogramma
begonnen voor agrariërs.
Aanleiding was onder meer de
verplichting voor bedrijven om
rendabele energiebesparende
maatregelen te realiseren.
Dit najaar wordt een excursie

georganiseerd naar een aantal
aansprekende voorbeelden. De
datum voor deze excursie wordt
op een later moment gepubliceerd.
Het gratis adviesgesprek kan
nu al worden ingepland.
Aanmelden kan via
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl of
door te bellen naar 14 0529.

