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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. 23 oktober 2020
- bij uitkijktoren De Stokte, het realiseren
van een natuurlijke speelaanleiding.
Ontvangen, d.d. 24 oktober 2020
- Poppenallee 9,
het kappen van 1 kastanjeboom.
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2020
- kruising Wannestraat/De Vesting,
het kappen van 3 eiken.
- verschillende locaties binnen de
kern, het kappen van 13 bomen.
- Westerveldweg 9,
het bouwen van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 29 oktober 2020
- Marsweg 14,
het verbouwen van de woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 oktober 2020
- Ds.C.Keersstraat 89,
het bouwen van een carport.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 oktober 2020
- Atalanta 4, het bouwen van
een vrijstaande woning.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2020
- Ruitenborghstraat 2A01 t/m 2A21,
melding brandveilig gebruik.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 oktober 2020:
- Wilhelminastraat 17,
het verbouwen van het kantoorpand.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 27 oktober 2020:
- Westeinde 37A,
het bouwen van een schuur.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 oktober 2020
- Broeksweg 1, het wijzigen van een
verleende omgevingsvergunning
(kenmerk: Z/20/616246 d.d.
23-04-2020) voor het plaatsen
van een kleine windmolen.
Verzonden, d.d. 27 oktober 2020
- Hoevendwarsweg 4C, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Verzonden, d.d. 28 oktober 2020
- Zwarteweg 5, het legaliseren
van een carport en het verruimen
van het hoofdgebouw.
Verzonden, d.d. 29 oktober 2020
- Diezerstraat 1, het tijdelijk plaatsen van
een woonunit (tot uiterlijk 1 mei 2022).
- Hessenweg 115,
het herbouwen van een berging.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 26 oktober 2020
- Waterinkweg 43,
het uitbreiden van de entree en
het splitsen naar twee woningen.
Verzonden, d.d. 29 oktober 2020
- Statumweg 4A, het deﬁnitief vergunnen
van een tijdelijke vergunde overkapping.
- Nieuwstraat 17D, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 27 oktober 2020
- Vechtland 32,
het aanpassen van de woning.
Verzonden, d.d. 30 oktober 2020:
- Vijverlaan 5,
het verbouwen van de woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvragen
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.
Onderstaande omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure
heeft gevolgd, is verleend
en ligt ter inzage:
DALFSEN
- Haarweg 37 en 39,
het realiseren van een nieuwe
emissiearme vleesvarkensstal.
Vanaf 4 november 2020 ligt de
verleende omgevingsvergunning,
die de uitgebreide procedure heeft
gevolgd, gedurende 6 weken op
afspraak ter inzage bij het loket van
de eenheid Publieksdienstverlening
in het gemeentehuis. Hiertegen kan
door belanghebbenden, die tijdig een
zienswijze hebben ingediend, of door
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen, binnen zes
weken na de dag van terinzagelegging
van het besluit rechtstreeks beroep
worden ingesteld bij de Rechtbank
Overijssel, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kan, onder voorwaarde dat
een beroepschrift 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. 28 oktober 2020
• Bukkum, het organiseren van “Bukkum
in de Buurte” op 31 december 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.

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:

LEMELERVELD
• Knuvendijk 14, wijzigen van
aantal (en soort) dieren binnen de
huidige stallen en het plaatsen van
luchtwassers (Z2020-00011060)
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.

Vorige week is ten onrechte het artikel Bekendmaking zakelijke
inhoud anterieure overeenkomst recreatieterrein Op ’t Holt
(voorheen bekend als Bosvreugd) geplaatst. Het was de bedoeling
om alleen onderstaand artikel over dit project te plaatsen. Voor
de volledigheid volgt het juiste artikel hieronder nogmaals.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan
2e herziening bestemmingsplan
Recreatieterreinen en
recreatiewoningen gemeente
Dalfsen, camping Bosvreugd
Doel besluit
Dit plan maakt een volledige
herinrichting van voormalig camping
Bosvreugd mogelijk, waarbij
negen recreatiewoningen en zes
woningen worden gerealiseerd.
Ter inzage
Met ingang van 28 oktober
2020 tot en met 8 december
2020 ligt voor iedereen het
ontwerpbestemmingsplan 2e
herziening bestemmingsplan
Recreatieterreinen en
recreatiewoningen gemeente
Dalfsen, camping Bosvreugd
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Voor
een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u op telefoonnummer 14
0529 een afspraak maken.
Reageren?
Iedereen kan van 28 oktober 2020
tot en met 8 december 2020 via een
brief of mondeling een zienswijze
geven op het plan. Uw brief kunt u
sturen naar de gemeenteraad van de
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720

AA Dalfsen. Voor een mondelinge
reactie kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Eekhof, telefoon
14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen van
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan inzien
via de website www.ruimtelijkeplannen.nl
met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.RterwngDlfshz2-on01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Zakelijke overeenkomst
Ten behoeve van het aantonen van
de economische uitvoerbaarheid van
de plannen is met de betreffende
eigenaar een anterieure overeenkomst
gesloten. Een zakelijke beschrijving
van de inhoud van bovengenoemde
overeenkomst ligt gedurende dezelfde
periode op dezelfde locatie voor een
ieder ter inzage. Tegen de gesloten
overeenkomsten en de zakelijke
beschrijving kan geen bezwaar
of beroep worden ingediend.
Dalfsen, 27 oktober 2020
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen
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Het coronavirus:

Aantal bevestigde besmettingen per 100.000 inwoners
in de week van 18-25 oktober 2020

2 oktober 2020

in alle kernen van de gemeente Dalfsen
Sinds afgelopen week valt de regio IJsselland in de categorie ‘zeer ernstig’ vanwege het oplopende aantal
coronabesmettingen. En ook in de gemeente Dalfsen staan we op scherp. Al enige tijd is onze gemeente
donker gekleurd op de landelijke coronakaart van de GGD. Burgemeester van Lente vertelt daarover: “Ook
bij ons zien we de trend dat het aantal besmettingen oploopt. Het coronavirus bereikt alle kernen in de
gehele gemeente, van Nieuwleusen tot Lemelerveld. Vorige week deden de huisartsen in Nieuwleusen al
een oproep om mensen te waarschuwen met de boodschap: “Corona is echt, het is ook in onze gemeente
aanwezig, dus wees waakzaam en houd je aan de regels”. Het is heel goed dat ook zij dit signaal geven
voor de bewustwording onder inwoners. Ook andere huisartsen in onze gemeente deden deze oproep.”
en dit écht serieus moeten nemen.
Omdat de gemeente Dalfsen relatief
Gelukkig zie ik om mij heen heel
gezien veel besmettingen kent,
veel inwoners die zich er ook bewust
heeft de GGD IJsselland ingezoomd
van zijn. Er wordt in het algemeen
op het aantal besmettingen per
goed afstand gehouden en als
kern. Veel mensen raken thuis
ik bijvoorbeeld in de supermarkt
en bij familiebezoek besmet. Ook
loop zie ik om mij heen een grote
het onderwijs en de sport worden
diversiteit aan mondkapjes”,
genoemd. Daarnaast ziet de
vertelt burgemeester Van Lente.
GGD relatief veel besmettingen
in de zorg, bij zowel bewoners als
Evenals de GGD adviseren we
zorgmedewerkers van instellingen.
iedereen met nadruk de maatregelen
Mensen testten de afgelopen weken
te volgen, zodat we de groei van
met name positief in de leeftijd
het coronavirus met elkaar kunnen
van 41 tot 60 jaar. Maar ook de
remmen. Dus houd afstand, blijf
andere leeftijdscategorieën kennen
zoveel mogelijk thuis, beperk je
veel besmettingen. “De afgelopen
Mondkapjes
in: was je handen vaak en
contacten,
vier weken waren
er zo’n 300 zijn verplicht
goed, draag in publieke ruimtes
besmettingen• inOpenbaar
onze gemeente.
vervoer
een mondneusmasker en heb je
In het overzicht is te zien dat het
• Touringcars
klachten, laat je testen door de GGD
aantal besmettingen
niet alleen in
door een afspraak te maken via
Dalfsen (inclusief
Oudleusen
en
• Vliegtuigen
0800 – 1202 of www.coronatest.nl.
Hoonhorst) hoog is, maar je ziet dat
ook in Nieuwleusen en Lemelerveld
de huidige maatregelen is het
het aantal besmettingen hoog is.
Mondkapjes wordenDoor
dringend
aangeraden in:
lastig elkaar te ontmoeten. Toch
Dit geeft aan dat we echt in de
proberen wezoals
als gemeente
in contact
• Publieke
binnenruimtes,
winkels,
gehele gemeente
met dezelfde
te komen met diverse inwoners,
ernstige situatie te maken hebben

organisaties, verenigingen
en ondernemers. “Ik heb de
afgelopen tijd bijvoorbeeld gebeld
met horecaondernemers en met
kerken. Daarnaast spreek ik nog
steeds gelukkig wel eens iemand
op straat of in de supermarkt. Ook
via social media is er contact. Ik
< 150
150 - 199
merk dat het ﬁjn is om elkaar te
200 - 249
spreken, te horen wat er leeft en
250 - 299
te kijken of en wat we voor elkaar
> 300
kunnen betekenen. Ook van u
hoor ik graag wat u bezig houdt in
deze periode. Daarom wil ik u van
harte uitnodigen voor een digitaal
gesprek onder het genot van een
Gebruik
kopje kofﬁe. Meer informatie
vindt alleen niet-medische mondkapjes.
u in het nieuwsbericht op deze
pagina. Maar u kunt ook Raak
op andere
het mondkapje alleen met schone handen aan.
manieren contact leggen met de
gemeente. Doe dat vooral als u
Pak
het
ergens tegen aan loopt. En
heeft
u mondkapje alleen vast bij de elastieken.
professionele hulp of ondersteuning
nodig: leg dan vooral contact
Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
met Samen doen in Dalfsen,
SAAM Welzijn, of uw huisarts”,
aldus burgemeester Van Houd
Lente. het mondkapje zo veel mogelijk op.

Gebruik van mondkapjes

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Waar draag ik een mondkapje?

supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen,
theaters, restaurants en benzinestations.

Periode Corona Noodfonds verlengd
tot en met 31 december 2020

Zo gebruik je een mondkapje:

Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Welke mondkapjes zijn geschikt?

De coronacrisis treft ook maatschappelijke instellingen binnen de Gemeente Dalfsen. De
gemeente heeft het Corona Noodfonds in het leven geroepen om maatschappelijke instellingen
ﬁnancieel te ondersteunen. Door de maatregelen die het kabinet heeft genomen naar aanleiding
van het oplopende aantal coronabesmettingen, ook in de gemeente Dalfsen, wordt het noodfonds
• Gebruik een niet-medisch mondkapje
opnieuw opengesteld. Aanvragen over de periode van maart tot en met 31 december 2020
• Het
is ook2021
mogelijk
omAanvragen
zelf een kan
mondkapje
te
moeten voor
15 februari
binnen zijn.
op www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.

maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Acute nood
voor die tijd in acute ﬁnanciële

Organisaties die eerder nog geen
aanvraag hebben gedaan kunnen
tot 15 februari 2021 alsnog aanspraak maken op het Noodfonds.
Omdat de looptijd verlengd is (tot
31 december 2020) kunnen organisaties die al aanvraag hebben ingediend opnieuw een aanvraag indienen voor de resterende periode.

Wethouder Van Leeuwen: “Over
bestaande aanvragen is nog geen
besluit genomen, omdat bepaalde
aanvragen nadere uitleg nodig
hebben. Doordat we de periode
verlengen is het moment van
goedkeuren verzet naar uiterlijk
30 maart. Mochten organisaties

nood verkeren, dan kunnen ze
een mail sturen naar coronanoodfonds@dalfsen.nl. Samen
zoeken we naar een passende oplossing. Organisaties
die al een aanvraag hebben
ingediend ontvangen persoonlijk bericht over de wijziging.”

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

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

Online gesprek onder genot van kopje kofﬁe
Heb je klachten?

Blijf thuis.
Laat je testen.
Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

Onze burgemeester
Erica van
Lente nodigt u van harte uit Houd
voor een
bellen met 0529-482121 om
1,5 meter
Vermijd drukke
Werk thuis,
tenzij
online gesprek onder het genot van een kopje zelf gezette kofﬁe.
met hen in contact te komen.
afstand.
plekken.
het niet anders kan.
- Ook kunt u contact opnemen
Het gesprek vindt plaats op zatermet de gemeente Dalfsen.
Bent u inwoner van de
dag 7 november om 11.00 uur.
De medewerkers van Samen
gemeente Dalfsen, dan kunt u
Doen
zich opgeven via aanmelden@
Hoest en nies
in in
jeDalfsen zijn te bereiken Draag een mondkapje in
vaak
je handen.
via telefoonnummer 14 0529
dalfsen.nl. U Was
krijgt van
tevoren
Heeft u professionele hulp of
(6 cijfers). Zij zijn op werkdagen publieke binnenruimtes.
een ZOOM-link toegestuurd en
ondersteuning nodig in elleboog.
deze tijd?
telefonisch bereikbaar van
heeft voor deelname aan het
- Saam Welzijn biedt een
8.30 tot 12.30 uur. U kunt
gesprek een computer/laptop/
luisterend oor en denkt mee
ook een e-mail sturen naar
tablet/smartphone nodig met
om een oplossing te zoeken
samendoenindalfsen@dalfsen.nl.
een camera en een microfoon.
voor uw (hulp)vraag. U kunt

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Gemeente Dalfsen nodigt uit:

Digitale bijeenkomst voor boeren op vrijdagochtend 13 november
Door het jaar heen spreekt de gemeente Dalfsen verschillende groepen inwoners, ondernemers,
verenigingen en andere betrokkenen bij onze gemeenschap. Op vrijdagochtend 13 november,
van 10 tot 12 uur, nodigen burgemeester Erica van Lente en wethouder van Economische Zaken
André Schuurman boeren uit de gemeente Dalfsen uit om opnieuw met elkaar in gesprek te gaan.
“Vorig jaar in november hadden we een volle zaal bij de bijeenkomst met onze boeren. Dit jaar
voeren we graag opnieuw het gesprek over actuele thema’s en perspectieven op de toekomst. Dit
keer moet dat helaas wel digitaal, maar daar heeft iedereen inmiddels ook al de nodige ervaring mee.
We hopen veel boeren te verwelkomen op 13 november”, geven Schuurman en Van Lente aan.
Wat komt speelt er en
wat komt er op ons af
Er speelt veel in ons
buitengebied. Dat bleek onder
meer ook uit de twee gehouden
onderzoeken afgelopen zomer
over de impact van Corona op de
agrarische sector in het Vechtdal
en over hoe het staat met de
veiligheid in ons buitengebied.
Naast alle huidige ontwikkelingen
komen er ook nieuwe op ons
af met de transitieopgave
voor de landbouw. Graag

één van de drie onderwerpen
die ter sprake komt. Niet zo
uitgebreid als op 10 november,
maar wel als onderwerp van
gesprek om u over te horen.
Programma digitale bijeenkomst
Op 13 november beginnen we om
10.00 uur. We ‘knippen’ de digitale
bijeenkomst op in 3 onderdelen.
Ten eerste neemt Ingrid Jansen
van Stimuland ons mee in hoe
de sector er voorstaat, onder
meer via de uitkomsten van het
onderzoek naar de impact van
Corona. Samen met ons kijkt ze
vooruit naar wat er op ons afkomt
door de transitieopgave voor de
landbouw en wat dat betekent
voor de bedrijfsvoering en voor de
gemeente. Vervolgens begeleidt
Marit Gorter, beleidsmedewerker
Ruimtelijke Ontwikkeling bij

de gemeente, het gesprek
over de Omgevingsvisie en
hoe u daarover denkt. En
sluiten we af met de voorlopige
uitkomsten van het onderzoek
naar veilig buitengebied.
2 oktober 2020
Aanmelden
Via aanmelden@dalfsen.nl
kunt u zich aanmelden, dat
kan uiterlijk tot donderdag
12 november 12:00 uur. U krijgt
daarna een link toegestuurd
voor de online omgeving waarin
we de bijeenkomst houden. Om
daaraan deel te nemen heeft u
nodig: een telefoon of tablet of
laptop of vaste computer met
een camera en microfoon/boxen.
Mocht u verhinderd zijn, maar wilt
u wel input of een reactie geven,
dan kunt u ook bovengenoemd
emailadres gebruiken.

leefomgeving. Denk daarbij
aan onder meer onderwerpen
als mobiliteit, groen, veiligheid,
gezondheid en klimaat. Van onze
boeren horen we ook graag hoe
zij hierover denken. Mogelijk
heeft u zich al opgegeven
voor de bijeenkomst van 10
november over Samen Werken
Omgevingsvisie
/ Eigentijds Platteland. Tijdens
Daarnaast vinden op dit moment
deze thema-bijeenkomst wordt
de digitale gesprekken plaats
speciﬁek hierover gesproken.
over de Omgevingsvisie. Dat is
Opgave ervoor kan nog steeds.
een strategische visie voor de
ook op
13 november is dit
lange termijn
op
de
hele
fysieke
Iedereen vanaf 13 jaarMaar
wordt
geadviseerd
een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
bespreken we 13 november
met u de uitkomsten van
deze onderzoeken. Herkent
u zich in het beeld dat wordt
geschetst? En hoe kunt u en
hoe kunnen wij als gemeente
hierin een rol spelen?

Gebruik van mondkapjes
Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.

Gratis Online workshop
Energieneutraal Verbouwen
Waar draag ik een mondkapje?
12 november
Isoleren en energie opwekken
Mondkapjes zijn verplicht in:
In een energieneutraal huis woont
u comfortabel, wekt u energie
op en gebruikt u zo min mogelijk
energie. Zo bent u klaar voor uw
duurzame toekomst. Wilt u weten
wat de mogelijkheden zijn? Wij
bieden inspiratie en concrete
informatie in de online workshop
Energieneutraal Verbouwen.
Tijdens deze workshop vertelt
een energieneutraalcoach over
verschillende maatregelen, de
kosten en ﬁnancieringsmogelijkheden. U kunt de workshop

heel eenvoudig
volgen
op uw
• Openbaar
vervoer
computer, tablet of telefoon.

• Touringcars
Aanmelden
voor deze
• Vliegtuigen

UITNODIGING

Zo gebruik je een mondkapje:
Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.
Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

ONLINE Ondernemersbijeenkomst
Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.
Duurzame Energie

gratis online workshop
Op donderdag 12 november en
Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
duurtMondkapjes
van 20.00 tot 21.00
uur. dringend
Klik
worden
aangeraden in:
hier om u aan te melden om u
• Publieke binnenruimtes, zoals Van
winkels,
intentie naar actie!
aan te melden voor de workshop.
Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.
Tijdens de
online workshop kunt
u
supermarkten,
musea,
bibliotheken,
bioscopen,
Wij nodigen
u van harte uit voor de online informatie- en inspiratiebijeenkomst van
in de chat vragen stellen. Ook kunt
Energieke Regio en Gemeente Dalfsen. Wij zijn er van overtuigd dat u, met uw
theaters, restaurants en benzinestations.
Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.
u zich na aﬂoop opgeven voor de
organisatie, veel kunt bereiken op het gebied van verduurzaming. Maar waar moet
vervolgworkshop of contact opneu, als gebouweigenaar, beginnen? En welke financiële voordelen zijn te behalen?
men met de energieneutraal coach
De online bijeenkomst laat u op informele en inspirerende wijze kennis maken
voor advies over uw eigen woning.
met Energieke Regio Noord Oost Nederland.

Was mondkapjes van stof op 60 graden,
liefst na elk gebruik.
Assistentie bij de realisatie van uw zonnedak na SDE beschikking.

Welke mondkapjes zijn geschikt?
•

Controles hondenbelasting
• Geen netcapaciteit beschikbaar? Op de wachtlijst inschrijven loont!
• Gebruik een niet-medisch mondkapje
Handhaving ook in uw omgeving op pad! - Informatieplicht
• Het is ook mogelijk om zelf een •mondkapje
te
in de gemeente Dalfsen
Energiebesparing (EML).
In november en december voert
GBLT de jaarlijkse controle
op de aanmelding voor de
hondenbelasting uit in de
gemeente Dalfsen. Bent u eigenaar
van één of meer honden, dan moet
u hierover gemeentebelasting
betalen. Via GBLT betaalt u de
hondenbelasting aan de gemeente.
Wat houdt de controle in?
De controleurs van GBLT
controleren in de hele gemeente.
Dit doen zij steekproefsgewijs
door een bezoek aan huis. Treft
de controleur u niet thuis, maar
heeft hij wel het vermoeden dat u
een hond heeft, dan laat hij een
brief achter met het verzoek om uw
hond(en) aan te melden. In deze
brief staat hoe u kunt reageren.
Ook wanneer u geen hond
heeft, kunt u dit op het formulier
aangeven en laten weten aan
GBLT. Blijkt uit de controle dat
u een hond heeft, maar deze
nog niet heeft aangemeld, dan
kan GBLT tot drie jaar terug een
belastingaanslag opleggen.
Wie voert de controle uit?
Het Velpse bureau LEGITIEM BV
voert in opdracht van GBLT de

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
• Food & Agri ketens in beweging - Gezondheid, duurzame

controle uit. De controleur heeft
een legitimatiebewijs bij zich.
Daar kunt u naar vragen.

het restafval.
bedrijfsprocessen, biodiversiteit.
• Regionale Energiestrategie (RES) - Energiebesparing.

Heeft u een hond aangeschaft
en bent u vergeten om
de informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Meer
hond aan te melden?
Als u vergeten bent om uw
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hond(en) aan te melden, doet u
Houd
altijd
aan
basisregels:
dit dan zo snel mogelijk alsnog.
 15.00
uur je
start,
16.30
uurde
einde
Dit kunt u digitaal of telefonisch
 Scan de QR-code voor inschrijving of meldt u aan via info@ernon.nl
regelen. Ga naar https://mijnloket.
Na afloop van de bijeenkomst is er tijd om vragen te stellen.
gblt.nl (inloggen met uw DigiD).
Speciaal voor vastgoedeigenaren en ondernemers.
Heb je klachten?
Houd 1,5 meter
Vermijd drukke
Werk thuis, tenzij
Wat moet u doen als u een
afstand.
plekken.
het niet anders kan.
hond inBlijf
huis thuis.
neemt?
Liever gelijk een 1-op-1 afspraak? Neem contact met ons op via info@ernon.nl voor het inplannen van
Als u een hond in huis neemt, moet
een kosteloos en vrijblijvend intakegesprek bij u op locatie of online. Na de afspraak heeft u een eigen
u dit binnen 14 dagen na de komst
persoonlijk Plan van Aanpak in handen waarmee verder gewerkt kan worden richting een duurzame
Laat je melden
testen.aan GBLT.
van de hond(en)
Draag een mondkapje in
Hoest en nies in je
toekomst.
Was vaak je handen.
Dit doet u digitaal via Mijn Loket.

ONLINE BIJEENKOMST

Ben je ook benauwd en/of
Wat
u geen
hebals
je koorts?
Danhond(en)
moeten
meer
heeft? thuisblijven.
alle huisgenoten

Heeft u geen hond(en) meer, dan
moet u deze hond(en) afmelden.
Dit doet u digitaal via Mijn Loket.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u liever
schriftelijk aangifte doen?
Neem dan contact op met GBLT.
Contactgegevens vindt u op
www.gblt.nl/contact.

elleboog.

Energieke Regio Noord Oost Nederland • Ecopark 36 • 8305 BK Emmeloord

alleen samen krijgen we
corona onder controle

publieke binnenruimtes.

ernon.nl
Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

