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CONTACTINFORMATIE

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande seizoensgebonden
standplaatsvergunningen
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 november 2020
• Chr. Muziekvereniging
“Excelsior”, afhalen bestelde
oliebollen via een ‘drive
through’ op het Kerkplein
op 21 november 2020.
• R.K. Parochie van H. Cyriacus,
verkoop van kerstbomen en

Gemeentehuis Dalfsen
• 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.

Servicepunten
Nieuwleusen en
Lemelerveld gesloten
tot en met 18 november
Door de verscherpte
maatregelen zijn onder
andere buurthuizen tot
en met 18 november
gesloten. Dit betekent dat
ook de Servicepunten van
de gemeente Dalfsen in
Nieuwleusen en Lemelerveld
tot in ieder geval deze
datum gesloten zijn.
Vragen aan de gemeente kunt
u stellen via telefoonnummer
14-0529 of via de e-mail op
gemeente@dalfsen.nl. Het
gemeentehuis in Dalfsen is
alleen op afspraak geopend.
Meer informatie leest u op
www.dalfsen.nl/openingstijden.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

kerststukjes bij RK kerk, hoek
Wilhelminastraat/Pleijendal
van 7 december tot en met
24 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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 oktober 2020
- Bloemendalstraat 10,
het vervangen van handelsreclame.
Ontvangen, d.d. 2 november 2020
- Rietmansweg 1,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
- Hessenweg 109,
het kappen van 1 kastanjeboom.
Ontvangen, d.d. 3 november 2020
- Dommelerdijk 8, het plaatsen
van een kleine windturbine.
Ontvangen, d.d. 5 november 2020
- Oude Vechtsteeg 2,
het verbouwen en renoveren van
de woonboerderij en het bijgebouw.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 oktober 2020
- Verbindingsweg 2,
het kappen van 2 eiken.
Ontvangen, d.d. 1 november 2020
- Kerkstraat 15,
het kappen van 1 linde.
Ontvangen, d.d. 2 november 2020
- Hooilanden 2A en 2B, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
Ontvangen, d.d. 3 november 2020
- Nieuwstraat (ong.),
het bouwen van een woning.
- Parallelweg 20, het vestigen van
een nieuwe inrichting met twee
bedrijfsverzamelgebouwen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 oktober 2020
- Korenweg 4,
het plaatsen van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 2 november 2020
- De Grift 11,
het bouwen van een aanbouw
aan het bedrijfspand.
Ontvangen, d.d. 3 november 2020
- Arendnevenweg 4,
het vervangen van een houten schuur
door een gemetselde schuur.
Ontvangen, d.d. 5 november 2020
- Stadhoek 4,
het herbouwen van een schuur.

Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden d.d. 5 november 2020
- Wilhelminastraat 41,
het plaatsen van een erfafscheiding.
Verzonden d.d. 6 november 2020
- De Hooigraven 2,
het verplaatsen en herbouwen
van een bestaande schuur.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 6 november 2020
- Lemelerveldseweg 69,
het bouwen van een wagenloods en
verbouwen van de bestaande schuur.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 2 november 2020
- Kerkplein 29, het vervangen
van de kozijnen en het glas in de
achtergevel van de woning en het
plaatsen van zonnepanelen op
het platte dak van de garage.
- Zuidelijke Vechtdijk 22,
het verbouwen van een
recreatiewoning.
Verzonden d.d. 3 november 2020
- Hessenweg 22A, het tijdelijk
afwijken van het bestemmingsplan.
Verzonden d.d. 4 november 2020
- Brouwersweg 10, kap 1 eik.
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.

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:

DALFSEN
• Slagweg 2, het wijzigen van
het bedrijf (Z2020-00012895).
• De Bese 1, het wijzigen van het
bedrijf (Z2020-00012453).
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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 16 november 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Hondenbeleid in de kernen: evaluatie en actualisatie visie
2. Kadernota verbonden partijen 2021
INFORMEREND
3. Uitvoeringsplan duurzaamheid 2021-2022
4. Ontwikkelingen grootschalige energieopwekking
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 en 2 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 23 november 2020.
Agendapunten 3 en 4 worden ieder 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.
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LAAD- EN LOSPLAATS TEGENOVER BURG. VAN BRUGGENPLEIN 1-2
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend een
gelegenheid voor het onmiddellijk laden
en lossen van goederen in te stellen
t.b.v. Hertsenberg shops op de ma/
wo van 14-16u, tegenover Burg. van
Bruggenplein 1-2, en daartoe de borden
E7 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen met onderbord “ma/
wo van 14-16u t.b.v. HB shops”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 10
november 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

Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke
tegen heeft mee te sturen en aan te
Corona in alle kernen
geven op welk telefoonnummerDaarnaast
of
zijn mondkapjes op bepaalde plaatsen verplicht.
e-mailadres u te bereiken bent. Het
van
de gemeente Dalfsen:
bezwaarschrift moet u sturen naar
het College van burgemeester en
hoe staan we ervoor?
wethouders van Dalfsen, Postbus
Waar
draag
ikblijfteen mondkapje?
Zo ruim
gebruik je een m
35, 7720
AA Dalfsen.
Het besluit
In de afgelopen 4 weken zijn er in de gemeente Dalfsen

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.

gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift
300 personen positief getest op COVID-19. Nadat het aantal
in behandeling is. Als u dit niet wilt,
besmettingen per week steeg, is het aantal besmettingen in de
vanwege spoedeisend belang of omdat
week van 26 oktober tot en met 1 november gedaald. Omdat er
Mondkapjes
zijn verplicht in:
Gebruik alleen niet-medische mo
het besluit onherstelbare gevolgen
in de gemeente Dalfsen in vergelijking met andere gemeenten in
heeft voor u, dan
kunt u een verzoek
onze regio relatief veel besmettingen zijn, geeft de GGD per kern
• Openbaar
vervoer
om voorlopige voorziening indienen
van onze gemeente een beeld van het aantal
Raakbesmettingen.
het mondkapje alleen met s
• Touringcars
bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
Het aantal besmettingen verschilde de afgelopen week sterk per kern:
• Vliegtuigen
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).
Dalfsen (43), Nieuwleusen (9) en Lemelerveld
Veel
mensen
Pak(24).
het
mondkapje
alleen vast bi
U kunt ook digitaal het bezwaarschrift
raken thuis en bij familiebezoek besmet. Ook het onderwijs en de sport
indienen via het “online formulier
U moet het bezwaarschrift ook
worden genoemd. Daarnaast ziet de GGD relatief veel besmettingen in
Zorg dat
je neus, mond en kin be
worden
dringend
bezwaar maken"
op de website
van aangeraden
ondertekenen. Ook vragen wij u om Mondkapjes
de zorg,in:
bij zowel bewoners als zorgmedewerkers
van instellingen.
de gemeente Dalfsen. Daarvoor
een vermelding van het zaaknummer
• Publieke
binnenruimtes, zoals winkels,
moet u wel beschikken over een
van het besluit, dan wel een kopie
Houd het mondkapje zo veel mo
elektronische handtekening
(DigiD).bibliotheken, bioscopen,
van het besluit waar u bezwaar
supermarkten,
musea,

theaters, restaurants en benzinestations.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester
en wethouders maakt bekend
dat de parkeerplaats tegenover
Bronforel 17 Nieuwleusen wordt
aangewezen als individuele
gehandicaptenparkeerplaats,
door het plaatsen van het
verkeersbord E6 inclusief onderbord
(kentekenplaat aanvrager).
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
10 november 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: 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

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
Gebruik
een
niet-medisch
mondkapje
gelden in de tijd
dat uw
bezwaarschrift
in behandeling is. Als u dit niet wilt,
Het
is ook mogelijk om zelf een mondkapje te
vanwege spoedeisend belang of omdat
het besluit onherstelbare
Mensen testten de afgelopen weken met name positief in de leeftijd
maken.
Kijk op: gevolgen
rijksoverheid.nl/mondkapjes
heeft voor u, dan kunt u een verzoek
van 41 tot 60 jaar. Het aantal positief geteste personen in de groep 61 jaar
om voorlopige voorziening indienen
en ouder steeg deze week.
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).

Welke mondkapjes zijn geschikt?

•
•

Raak het mondkapje zo min mog

Was mondkapjes van
liefst na elk gebruik.

Wegwerpmondkapje?
het restafval.

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

Servicepunten
Heb je klachten?
Nieuwleusen
en thuis.
Lemelerveld
Blijf
gesloten tot en
Laat
je testen.
met
18 november
Door de verscherpte maatregelen
Ben je ookzijn
benauwd
onderen/of
andere buurthuizen
heb je koorts?
Dan
moeten
tot en
met
18 november
alle huisgenoten
thuisblijven.
gesloten.
Dit betekent dat ook de
Servicepunten van de gemeente
Dalfsen in Nieuwleusen en
Lemelerveld tot in ieder geval
deze datum gesloten zijn.
Vragen aan de gemeente kunt u
stellen via telefoonnummer 14-0529
of via de e-mail op gemeente@
dalfsen.nl. Het gemeentehuis
in Dalfsen is alleen op afspraak
geopend. Meer informatie leest u
op www.dalfsen.nl/openingstijden.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Om in alle kernen van onze gemeente de groei van het coronavirus te
kunnen remmen, verzoeken we iedereen met nadruk de aangescherpte
Hoest en nies in je
te volgen. Dus houd afstand, blijf zoveel mogelijk thuis,
Wasmaatregelen
vaak je handen.
elleboog.
beperk je contacten, was je handen vaak en goed,
draag in publieke
ruimtes een mondneusmasker en heb je klachten, laat je testen door de
GGD door een afspraak te maken via 0800 – 1202 of www.coronatest.nl.
Alleen samen krijgen we corona onder controle: in alle kernen van de
gemeente Dalfsen.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN HOEK
PASTORIESTRAAT – PLEIJENDAL IN DALFSEN (ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat op de hoek van
de Pastoriestraat met het Pleijendal
in Dalfsen een bestemmingsplan
wordt voorbereid.
Naam en locaties
De 15e herziening Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Hoek Pastoriestraat – Pleijendal wordt
voorbereid. In dit plan wordt het realiseren
van sociale huurappartementen en
kantoorruimten mogelijk gemaakt. Met
de beoogde appartementen kan worden

voorzien in de woningbehoefte van
ouderen en personen met dementie.
De kantoorruimten zijn daarnaast
bedoeld voor de vervanging van de
bestaande kantoorruimte van het
naastliggende zorgcentrum.

ingediend. Het is niet mogelijk
voor onafhankelijke instanties om
advies uit te brengen over
ons voornemen.

Ter inzage
Er liggen op dit moment geen
stukken ter inzage.

Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u zienswijzen
indienen. Dit maken we bekend in
KernPUNTEN en in de Staatscourant.

Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden

Dalfsen, 9 november 2020
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen
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Buurtbemiddeling vanaf 2021 in Dalfsen en Staphorst
Een gezamenlijke aanpak voor en door inwoners
Gemeenten Dalfsen en Staphorst, woningcorporatie Vechtdal Wonen,
Woonstichting VechtHorst, Stichting Welzijn Staphorst (SWS) en
Saam Welzijn hebben onlangs een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend voor buurtbemiddeling. Vanaf 1 januari gaan zij
samen met de politie buurtbemiddeling organiseren voor inwoners
in beide gemeenten. In elke buurt kan het namelijk voorkomen
dat bewoners zich ergeren aan het gedrag van hun buren. En als
mensen het niet met elkaar kunnen uitpraten, kan een burenruzie
zelfs uit de hand lopen. Dit is voor beide partijen vervelend. Met
buurtbemiddeling kan in veel gevallen erger worden voorkomen.
Burgemeester Erica van Lente van de
gemeente Dalfsen: “Het is belangrijk
dat buren hun onderlinge ergernis
of geschil zo snel mogelijk samen
bespreken. Helaas blijkt in de praktijk
soms dat dit niet mogelijk is. Dan kan

tussenkomst van een onafhankelijke
partij een oplossing zijn. Dit noemen
we buurtbemiddeling. Het is mooi
om te zien dat we hierin zoveel
partners hebben gevonden om
samen mee op te trekken”.

Een gezamenlijke aanpak
voor en door inwoners
Buurtbemiddeling is vooral
toepasbaar bij problemen tussen
buurtgenoten in de dagelijkse
leefsfeer. Het gaat om situaties die
in beginsel te licht zijn voor formeel
optreden door politie en/of justitie.
Voorbeelden zijn overlast van geluid,
huisdieren, kinderen, stank, rommel,
roddelen, parkeren, pesterijen en
intimidatie. De bemiddeling houdt
in dat er een luisterend oor en
onafhankelijke gespreksleiding voor
de betreffende buren is. Want het is
de bedoeling dat de ruziënde partijen
zelf samen hun conﬂict oplossen.

Wethouder Alwin Mussche van de
gemeente Staphorst: “Wanneer
mensen gezamenlijk een oplossing
bereiken voor het conﬂict is dit
doorgaans blijvend opgelost,
terwijl een van boven opgelegde
oplossing de klacht niet altijd
oplost. Een ontevreden klager zal
dan telkens opnieuw terugkomen
bij instanties. Deze aanpak is een
mooi voorbeeld van ‘voor en door
bewoners’ en de zelfredzaamheid
van onze samenleving”.
Buurtbemiddelaar worden?
Meld u aan als vrijwilliger
Buurtbemiddeling gebeurt onder

leiding van twee bemiddelaars.
Dit zijn goed getrainde vrijwilligers
die daarvoor een speciale
training hebben gevolgd. De
bijbehorende trainingen worden
kosteloos aangeboden en er is
een onkostenvergoeding mogelijk.
Heeft u afﬁniteit met dit onderwerp
en wilt u een steentje bijdragen
in het oplossen van conﬂicten?
Meld u dan aan als vrijwilliger.
Neem voor het aanmelden en
meer informatie contact op
met Ivonne Saueressig,
coördinator Buurtbemiddeling,
via i.saueressig@saamwelzijn.nl
of 06 39345740.

