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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

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

• Bezoekadres en postadres:
Raadhuisstraat 1,
7721 AX 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. 16 oktober 2020
- Om de Landskroon 2A, het kappen
van meerdere bomen rond de
middenspanningsruimte vanwege de
uitbreiding van de Hessenweg (N340).
Ontvangen, d.d. 19 oktober 2020
- Elskamp 21, het plaatsen
van een dakkapel.
- Merovingen 15, het bouwen van
een overkapping/veranda.
- Hogenkampswegje 4, het
bouwen van een berging.
Ontvangen, d.d. 20 oktober 2020
- Diezerstraat 7, het bouwen
van een opslagschuur.
Ontvangen, d.d. 21 oktober 2020
- Slagweg 7, het bouwen van
twee werktuigenbergingen.
Ontvangen, d.d. 22 oktober 2020
- De Stouwe 15,
het kappen van 2 eiken.
- Leemculeweg 7,
het kappen van meerdere bomen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 20 oktober 2020
- Vechtland 10,
het plaatsen van een dakkapel.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
Ontvangen, d.d. 15 oktober 2020
- Westerveen 36A,
het kappen van 4 eiken.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 oktober 2020
- Goldkampstraat 41A 07,
het starten van een beautyloods.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden d.d. 20 oktober 2020
- Hekmansweg 7,
het vergroten van de vakantiewoning.
Verzonden, d.d. 22 oktober 2020
- Rietmansweg 12,
het bouwen van een woning.
- Slingerlaantje 2A,
het renoveren, upgraden en
uitbreiden van een woonhuis.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 oktober 2020
- Korenweg 4, kap 1 eik en 1 els.
Verzonden, d.d. 22 oktober 2020
- Rollecate 75, het wijzigen
van de verleende vergunning
(met ons kenmerk Z/19/605039
d.d. 30-09-2019) over het bouwen
van een bedrijfshal en kantoor.
Onderstaande omgevingsvergunning
is van rechtswege verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 22 oktober 2020
- Hessenweg 60,
het tijdelijk plaatsen en
bewonen van een chalet.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag
omgevingsvergunning waarbij de
beslistermijn is 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.
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 RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 2 november, donderdag
5 november en vrijdag 6 november 2020 in een digitale omgeving.
Alle avonden starten om 19:30 uur.
AGENDA
1. Programmabegroting 2021-2024
2. Belastingverordeningen 2021
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 tijdens de vergaderingen.
Vergaderorde
Op maandag 2 november 2020 houden de fractievoorzitters hun algemene
beschouwingen en reageert het college op deze bijdragen. Op de overige
dagen wordt het debat vervolgd en wordt afgerond met besluitvorming.
Spreekrecht burgers
U kunt op maandag 2 november 2020 aan het begin van de vergadering
spreken over de punten 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. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.
Neem contact op met de grifﬁer voor mogelijkheden en ondersteuning.

RUIMTELIJKE ORDENING
Bekendmaking zakelijke inhoud
anterieure overeenkomst
recreatieterrein Op ’t Holt
(voorheen bekend als Bosvreugd)
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.
Zakelijke beschrijving
Deze overeenkomst is met
de initiatiefnemer aangegaan
voor een plan dat voorziet in
een totale herontwikkeling
van voormalig recreatieterrein
Bosvreugd. Het betreft:
• Het verplaatsen van de vijf
recreatiewoningen met object
gebonden beschikking voor
permanente woning en de
beheerderswoning, waarvan vijf
op het recreatieterrein zelf blijven
en één naar het oostelijk deel van
het plangebied en uitgevoerd zal
worden als een paalwoning.
• Het vergroten van deze in
totaal zes woningen.
• Aan deze zes woningen een
woonbestemming toekennen,
gebruikmakend van de
mogelijkheid in de provinciale
omgevingsverordening.
• Het verschuiven van de overige
negen recreatiewoningen op
het terrein, welke de recreatieve
functie blijven behouden.

• Het herstellen van een recreatieve
route over het terrein.
• Het landschappelijk herinrichten
en opwaarderen van het terrein.
• Het overdragen van de gronden
aan de Vecht aan het Waterschap
Drents Overijsselse Delta (WDOD).
Zakelijke inhoud
Hieronder staat een korte
weergave van de zakelijke
inhoud van de overeenkomst:
1. de gemeente neemt de
inspanningsverplichting op
zich om een bestemmingsplan
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 en
de inspanning benodigd in het
kader van de Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving uit te
voeren conform de afspraken
die hierover zijn gemaakt.
Geen zienswijzen,
bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen
deze overeenkomst zienswijzen,
bezwaar of beroep in te dienen.
Heeft u nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen met mevrouw
M. Gorter. U bereikt haar op
maandag tot en met donderdag
via telefoonnummer 14 0529 of
via e-mail m.gorter@dalfsen.nl
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INZAMELING OUD PAPIER NOVEMBER 2020
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 5 en vrijdag 6 november
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 27 november vanaf 16:00
uur en zaterdag 28 november 2020
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 6 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 7 november 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

COLUMN

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).

aanwezig bij de inzameling. Er is
geen huis-aan-huisinzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 14
november 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.

Waar is het feestje?
Voorlopig even nergens. Hoe teleurstellend het ook is,
het is even niet anders. Kán het niet anders. Ook niet
in onze gemeente, zeker niet in onze gemeente.

2 oktober 2020

We behoren met onze gemeente vaak tot de kopgroep. We hebben
erg lage woonlasten in verhouding met andere gemeenten, we zijn
het groenste dorp van Europa, we zijn een erg veilige gemeente
en op het gebied van duurzaamheid doen we het goed.
Maar als ik kijk naar het aantal positief geteste personen ten
opzichte van het aantal inwoners, dan moet ik constateren dat
we het bijzonder slecht doen. Dan kunnen we ons zelfs meten
met de haarden in de randstad. En dat verbaast me. De lucht
is hier schoner, we wonen hier ruimer en meer in het groen.
En ik denk dat we hier ook niet ongezonder eten en leven.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 7
november 2020 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.

LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!,
pcbs De Regenboog en
Kindcentrum Heidepark:
Brengmogelijkheid zaterdag 28
november 2020 van 9:00 tot 13:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.

Gebruik van mondkapjes

Waardoor komt het dan dat ook hier het aantal besmettingen
oploopt, dat zo veel levens gevaar lopen? Is het moeilijk
ons eigen (comfortabele) leventje tijdelijk aan te passen?
Het lijkt erop. En eerlijk gezegd, dat begrijp ik. Er zijn zoveel
leuke dingen die niet meer mogen: verjaardagsfeestjes, even
lekker uit eten, de bioscoop, lekker een potje voetballen
of kijken naar je cluppie om zo maar wat te noemen.

Deze rubriek wordt eenmaal

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd
een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
per maand gepubliceerd!
NIEUWLEUSEN
Daarnaast
zijn mondkapjes
op bepaalde
plaatsen verplicht.
Voor aanvullende informatie
over
- 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

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

Waar draag ik een mondkapje?

De uitdaging is om te kijken naar wat wel kan. Daar hoor ik mooie
voorbeelden van. Gezinnen die samen spelletjes doen, lekker thuis
uit eten met een maaltijd van onze onvolprezen horeca, genieten van
de natuur in onze mooie bossen. U kunt het lijstje vast wel aanvullen.

Zo gebruik je een mondkapje:
Ik weet het zeker. Samen kunnen

Gebruik alleen
weniet-medische
het. Samen gaat het mondkapjes.
ons lukken

WET MILIEUBEHEER
Mondkapjes zijn verplicht in:

om uit de akelige achterhoede te
kunt u op telefoonnummer 14 0529
Ontwerpbestemmingsplan
2e herziening
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
• Openbaar
vervoer
komen. Laten
we ookmet
hier de
beste handen aan.
een afspraak maken.
bestemmingsplan Recreatieterreinen
met identiﬁcatienummer Raak het mondkapje
alleen
schone
• Touringcars
zijn. Dan kunnen we weer terug
en recreatiewoningen
gemeente
NL.IMRO.0148.RterwngDlfshz2-on01.
naar normaal. Dan is er genoeg
Dalfsen, camping •Bosvreugd
De bestanden zijn beschikbaar op
Vliegtuigen Reageren?
Pak het mondkapje
alleen
vast
bij de elastieken.
reden én tijd
voor een
feestje.
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Iedereen kan van 28 oktober 2020 tot
en met 8 december 2020 via een brief
Doel besluit
Jan Uitslag
of mondeling een zienswijze geven op
Dit plan maakt een volledige herinrichting
overeenkomst Zorg dat je neus,
mond en kin bedekt zijn.
Mondkapjes worden
dringend aangeraden in: Zakelijke
Wethouder gemeente Dalfsen
het plan. Uw brief kunt u sturen naar de
van voormalig camping Bosvreugd mogeTen behoeve van het aantonen van de
• Publieke binnenruimtes,
zoals
winkels,
gemeenteraad van
de gemeente
Dalfsen,
lijk, waarbij negen recreatiewoningen
economische uitvoerbaarheid van de
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Voor
en zes woningen worden gerealiseerd.
plannen is met de betreffendeHoud
eigenaarhet mondkapje zo veel mogelijk op.
supermarkten,eenmusea,
bibliotheken, bioscopen,
mondelinge reactie kunt u contact
een anterieure overeenkomst gesloten.
opnemen met
B. Eekhof,
Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud
theaters, restaurants
enmevrouw
benzinestations.
Raak het mondkapje
zo min ORDENING
mogelijk aan.
RUIMTELIJKE
telefoon 14 0529. In de zienswijze moet
van bovengenoemde overeenkomst
Met ingang van 28 oktober 2020 tot
Meer informatie
u aangeven over welke onderdelen van
ligt gedurende dezelfde periode op deen met 8 december 2020 ligt voor
Ontwerp structuurvisie
Ook kunt u de ontwerpstructuurhet ontwerpplan uw zienswijze gaat.
zelfde locatie voor een ieder ter inzage.
iedereen het ontwerpbestemmingsplan
Dalfsen West
visie inzien via de website
Tegen de gesloten overeenkomsten
2e herziening bestemmingsplan
WasDeze
mondkapjes
stof opwww.ruimtelijkeplannen.nl
60 graden, met
Het indienen van zienswijzen via
en de zakelijke beschrijving kan geen
Recreatieterreinen en recreatiestructuurvisie geeftvan
de uitbreiidentiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
e-mail is niet mogelijk.
bezwaar of beroep worden ingediend.
dingsrichting van het dorp Dalfsen
woningen gemeente Dalfsen, camping
liefstvoor
nadeelk
gebruik.
SVDlfsnWest-on01.
komende jaren weer. Deze
Bosvreugd ter inzage bij de receptie
De bestanden zijn beschikbaar op
Meer informatie
structuurvisie vervangt de huidige
in het gemeentehuis in Dalfsen.
Dalfsen, 27 oktober 2020
• Gebruik een niet-medisch
mondkapje
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Structuurvisie Buitengebied voor wat
Voor een bezoek aan het gemeentehuis
Ook kunt u het bestemmingsplan inzien
Burgemeester en wethouders van Dalfsen
• Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te
betreft de gronden aan de westzijde
van Dalfsen en ten zuiden van Ankum.
Wegwerpmondkapje?
Gooi Vervolg
deze weg bij
maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Na 8 december 2020 zullen
het restafval.
de zienswijzen voorzien van
Ter inzage
commentaar de gemeenteraad
Met ingang van woensdag 28 oktober
worden aangeboden. Waarschijnlijk in
2020 tot en met dinsdag 8 december
februari 2021 stelt de gemeenteraad
2020 ligt de ontwerp structuurvisie
De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de tuin.
de structuurvisie vast. De vaststelling
met bijbehorende stukken voor
Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande locaties.
wordt ook bekend gemaakt. Tegen
iedereen ter inzage bij de receptie
Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.
de visie kan geen bezwaar of beroep
in het gemeentehuis in Dalfsen.
worden ingediend. De visie heeft geen
Let op! Voor snoei- en
De landelijke corona-veiligheidsregels
rechtstreekse rechtsgevolgen, maar
tuinafval moet u betalen.
zijn uiteraard van toepassing.
Hoe kunt u reageren?
vormt een leidraad en toetsingskader
Voor snoei- en tuinafval moet u
Iedereen kan van woensdag 28
voor plannen die dat wel hebben.
bijbetalen. Bijvoorbeeld blad, gras,
oktober 2020 tot en met dinsdag
Inleverlocaties
klimop, ligustertwijgen, coniferen
8 december 2020 via een brief of
• Groenrecycling Rouveen bv
en stobben. Bij de poort wordt
mondeling een zienswijze geven
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
Dalfsen, 27 oktober 2020
Heb je
dit gecontroleerd.
Hetklachten?
groenafval
op
de
visie.
Uw
brief
kunt
u
sturen
• Groenrecycling Dalfsen
bv
Burgemeester
en wethouders
Houd 1,5 meter
Vermijd
drukke
Werk thuis, tenzij
mag ook in de gft-container.
naar
de
gemeenteraad
van
de
Koelmansstraat 73, Hoonhorst
gemeente
Dalfsen
afstand.
plekken.
het niet anders kan.
Blijf thuis.
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720
• Roelofs Lemelerveld
Wanneer brengen?
AA Dalfsen. Voor een mondelinge
Statumweg 4-A, Lemelerveld
• zaterdagochtend 31 oktober 2020
reactie kunt u contact opnemen
Laat
tussen 8.00 tot 12.00
uur je testen.Meer informatie?
metin
mevrouw
B. Eekhof, telefoon Draag een mondkapje in
Hoest en nies
je
Was vaak je handen.
• zaterdagochtend 28 november 2020 Als u vragen heeft, kunt
14 0529. In de zienswijze moet u
elleboog. aangeven over welke onderdelen vanpublieke binnenruimtes.
u contact opnemen met
tussen 8.00Ben
tot je
12.00
uur
ook benauwd
en/of
de ontwerpvisie uw zienswijze gaat.
het Klantcontactcentrum
• zaterdagochtend
30 januari
heb je koorts?
Dan 2021
moeten
Het indienen van zienswijzen
tussen 8.00alle
tot huisgenoten
12.00 uur thuisblijven. van de gemeente Dalfsen,
via e-mail is niet mogelijk.
telefoonnummer 140529 of via
• zaterdagochtend 27 februari 2021
e-mail gemeente@dalfsen.nl.
tussen 8.00 tot 12.00 uur

Welke mondkapjes zijn geschikt?

Vier Takkendagen
winter 2020-2021

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Houd je altijd aan de basisregels:

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Online kofﬁe drinken met de burgemeester op
zaterdag 31 oktober of zaterdag 7 november
“Alweer twee weken onderweg in deze gedeeltelijke lockdown. En wat mis ik het: gewoon spontaan een
praatje maken. Terwijl er zoveel is om over te praten. Juist in deze tijd hebben we elkaar hard nodig.
Willen we voelen dat we deel uitmaken van een gemeenschap, willen we merken dat er zo veel is wat
ons bindt. Spontane ontmoetingen zijn helaas niet te regelen, maar een gesprek voeren met elkaar: dat
kunnen we natuurlijk wel organiseren. En daar nodig ik u graag voor uit! Om uit te wisselen hoe het met
u en mij gaat, wat ons in deze tijd inspireert, waar we ons zorgen over maken, op wie we trots zijn.”
Onze burgemeester Erica van
Lente nodigt u van harte uit voor
een online gesprek onder het genot
van een kopje zelf gezette kofﬁe.
Bent u inwoner van de gemeente
Dalfsen? Dan kunt u zich via
aanmelden@dalfsen.nl aanmelden
voor een online gesprek dat plaats

zal vinden via Zoom. U krijgt daartoe
tevoren een link toegestuurd.
U heeft hiervoor een computer/
laptop/tablet/smartphone nodig met
een camera en een microfoon.
Er zijn twee momenten gepland:
op zaterdag 31 oktober om 11.00

uur en op zaterdag 7 november om
11.00 uur. Geeft u bij uw aanmelding
aan welk moment u schikt?
Heeft u professionele hulp of
ondersteuning nodig in deze tijd?
- Saam Welzijn biedt een
luisterend oor en denkt mee om

een oplossing te zoeken op
uw (hulp)vraag. U kunt bellen
met 0529-482121 om met
hen in contact te komen.
- U kunt ook contact opnemen
met de gemeente Dalfsen.
De medewerkers van Samen
Doen in Dalfsen zijn te bereiken
via telefoonnummer 14 0529
(6 cijfers). Zij zijn op werkdagen
telefonisch bereikbaar van
8.30 uur tot 12.30 uur. U kunt
ook een e-mail sturen naar
samendoenindalfsen@
dalfsen.nl.

