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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.

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

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 november 2020:
- Leemculeweg 9, het bouwen
van een vrijstaande woning.
- Ruitenborghstraat 3, het uitbreiden
van een bijbehorend bouwwerk
ten behoeve van de woning.
Ontvangen, d.d. 15 november 2020:
- Zuidelijke Vechtdijk 48, het realiseren
van een duurzame recreatiewoning.
Ontvangen, d.d. 16 november 2020:
- Meesterserf 19,
het plaatsen van een dakkapel.
- naast Westerhof 1,
het kappen van 1 Iep.
Ontvangen, d.d. 19 november 2020:
- Verschillende locaties, het kappen
van bomen n.a.v. de VTA-controle.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 13 november 2020:
- Vilstersedijk 17A, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Ontvangen, d.d. 16 november 2020:
- Nijverheidstraat 60, het plaatsen
van een puntdak op de schuur.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 november 2020:
- Westerstraat 14, het plaatsen van een
dakkapel (deze omgevingsvergunning
was verleend op 16 januari 2020).
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 16 november 2020:
- Slagweg 12, het verbouwen
van een bergruimte.

Verzonden d.d. 17 november 2020:
- De Bese 1, het bouwen
van een stierenstal.
Verzonden d.d. 19 november 2020:
- Slingerlaantje 1, het moderniseren
en verduurzamen van de woning.
- De Stokte, kadastraal bekend Dalfsen,
sectie Q, nummer 608), het realiseren
van een natuurlijke speelaanleiding in
de vorm van een houten klauterzomp.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 13 november 2020:
- Prinses Christinastraat 12,
het plaatsen van een schuur
met overkapping.
Verzonden, d.d. 18 november 2020:
- Ds. C. Keersstraat 89, het
plaatsen van een carport.
- Nieuwstraat 17B,
het bouwen van een woning.
- Verbindingsweg 2, kappen van 2 eiken
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 20 november 2020:
- Bosmansweg 61,
het bouwen van een woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd, kan
door belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van verzending
van het besluit een bezwaarschrift
worden ingediend bij het college van
burgemeester en wethouders van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Tevens kan, onder voorwaarde dat
een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor informatie, vragen of voor
het maken van een afspraak voor
het inzien van een aanvraag/
melding/omgevingsvergunning
kunt u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529. Voorlopig is
het maken van een afspraak via https://
afspraken.dalfsen.nl nog niet mogelijk.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
De onderstaande drank- en
horecavergunningen zijn verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 16 november 2020
• De Viersprong voor het uitoefenen
van het horecabedrijf aan de
Den Hulst 180 in Nieuwleusen.
DALFSEN
Verzonden d.d. 18 november 2020

• Vechtdalcamping "Het Tolhuis"
voor het uitoefenen van
het horecabedrijf aan
Het Lage Veld 8 in Dalfsen.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 30 november 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Beleidsplan klimaatadaptatie, Klimaatrobuust Dalfsen 2021-2025
2. Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2021
3. Verkoop voormalige gemeentehuis Nieuwleusen
4. Voorkeursrecht Pastoriestraat, Dalfsen
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 14 december 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Voornemen tot weigering
Verklaring van geen bedenkingen
en ontwerpbesluit weigering
omgevingsvergunning
zonnepark Hoevenweg
Burgemeester en wethouders maken
bekend dat, gelet op de Algemene wet
bestuursrecht en de Wet algemene
bepalingen Omgevingsrecht (Wabo),
een ontwerpbesluit weigering
omgevingsvergunning en een
ontwerp weigering verklaring van
geen bedenkingen ter inzage liggen.
Deze ontwerpbesluiten hebben
betrekking op de aanvraag
omgevingsvergunning voor het
willen realiseren van een zonnepark
op een deel van een perceel
nabij Hoevenweg 15B in Dalfsen,
kadastraal bekend als gemeente
Dalfsen, sectie N, met kadastrale
nummers 1591 en 1592.
Voornemen besluit tot weigering
verklaring van geen bedenkingen
Op 15 juni 2020 heeft de
gemeenteraad een voornemen
besluit weigering verklaring van
geen bedenkingen afgegeven zoals
bedoeld in artikel 2.27 van de Wabo,
voor het niet afwijken van het ter
plaatse geldende bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit weigering
omgevingsvergunning en alle
daarbij behorende stukken en
het ontwerpbesluit weigering

verklaring van geen bedenkingen
liggen van 25 november 2020
tot en met 5 januari 2021 ter
inzage bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen.
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 25 november
2020 tot en met 5 januari 2021 via
een brief of mondeling een zienswijze
geven over het ontwerpbesluit
weigering omgevingsvergunning en
het ontwerpbesluit weigering van een
verklaring van geen bedenkingen.
Een brief met uw zienswijze
gericht tegen het ontwerpbesluit
weigering omgevingsvergunning
kunt u sturen naar burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.
Een brief met uw zienswijze gericht
tegen het ontwerpbesluit weigering
verklaring van geen bedenkingen kunt
u sturen naar de gemeenteraad van
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor het inbrengen van uw
mondelinge zienswijze kunt u
een afspraak maken met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoon +14 0529.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Dalfsen, 24 november 2020
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Gebruik van mondkapjes

3 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
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Dalfsen energieneutraal in 2050:
Corona in alle kernen
g ik een
mondkapje?
Zo
gebruik
je
een
mondkapje:
stap voor stap!
van
de gemeente Dalfsen:
We lezen en horen er vaak over: het klimaatprobleem en de noodzaak
We hebben het nu steeds
om te veranderen. We moeten van de fossiele brandstof af en
over hele grote plannen.
hoe staan we ervoor?
overstappen op duurzaam opgewekte energie. Dat is niet een ver
Wat kan ik als inwoner van

t in:

gemeente niet-medische
zelf doen?
De afgelopen week was het aantal positief geteste personen op
Gebruikdealleen
mondkapjes.
COVID-19 in de gemeente Dalfsen relatief groot ten opzichte

van huis verhaal, maar juist iets waar we allemaal mee te maken
gaan krijgen, ook in de gemeente Dalfsen.
We spreken hierover met André
Schuurman, de wethouder die zich
bezighoudt met de zogenaamde
regionale energiestrategie.
Wat hebben wij in Dalfsen met de
uitvoering van het klimaatakkoord
van Parijs te maken?

hoe we dat dan gaan doen: met
windmolens, biovergisting of de
aanleg van zonneparken? Dat is
een ﬂinke puzzel die we met elkaar
moeten maken, tegelijkertijd is het
zo dat we hier meer mogelijkheden
hebben dan bijvoorbeeld in
een stedelijke omgeving.

Energie besparen en energie
opwekken, daar draait het om. En
hoe meer je bespaart, hoe minder
je hoeft op te wekken. Isolatie is
wat mij betreft het sleutelwoord,
begin daarmee. Je kan muren
en daken isoleren en kiezen
voor dubbel of triple glas. Je
wooncomfort gaat ervan omhoog
en je ziet de winst ook snel terug in
je portemonnee. Veel investeringen
heb je binnen 2 tot 5 jaar
terugverdiend. Woningcorporatie
de Vechthorst heeft al besloten
dat ze de hele woningvoorraad
naar energielabel B gaat brengen,
dat betekent ook voor huurders
een ﬂinke besparing. Daarnaast
kan iedereen kijken naar eigen
opwek van energie, bijvoorbeeld
door zonnepanelen te plaatsen.
Is je dak er niet geschikt voor of
wil je geen panelen plaatsen op je
(huur)huis, dan kan je misschien
meedoen bij een initiatief van een
energie coöperatie in je buurt,
zoals bijvoorbeeld van Dalfsen
Stroomt, die zonnepanelen heeft
gelegd op het dak van Foreco. En
wie rigoureus aan de slag wil, kan
denken aan een warmtepomp.
Wie eerst advies wil, kan natuurlijk
aankloppen bij onze energiecoach.’

van de regio IJsselland. De GGD geeft daarom per kern van
onze gemeente een beeld van het aantal besmettingen. In de
afgelopen vier weken zijn iets meer dan 300 positieven gemeld
in de gemeente Dalfsen. In de graﬁek is te zien dat het aantal
besmettingen de afgelopen weken in de gemeente gedaald is.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.
Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
ngend ‘Inaangeraden
in:
het klimaatakkoord van Parijs
Staat het al vast dat wij in onze
is vastgelegd dat we met elkaar
gemeente zoveel duurzame
mtes, zoals
winkels,
toewerken naar uiteindelijk 100%
energie gaan opwekken?
Houd het mondkapje zo veel mogelijk op.
duurzame energiebronnen. Dat
ea, bibliotheken,
bioscopen,
noemen we de energietransitie.
‘De raad moet nog akkoord gaan
De Nederlandse overheid heeft
met die doelstelling voor 2030,
ts en benzinestations.
in het Nationaal Klimaatakkoord
die in de concept Regionale
Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.
beschreven welke doelen we als
land willen bereiken als het om die
energietransitie gaat. Een groot deel
van onze duurzame energie gaan we
op zee produceren. Maar we zullen
ook op land grootschalig duurzame
elektriciteit moeten opwekken.’

energiestrategie staat. De discussie
zal niet zozeer gaan over het doel,
denk ik, maar vooral over hoe we
daar komen. Wat wij ook gaan doen
aan duurzame energieopwekking:
er moet draagvlak voor zijn en
het moet goed ruimtelijk in te
passen zijn. Daar moeten we uit
kunnen komen. Ik zie elders in het
land ontwikkelingen, waarvan ik
denk: dat kunnen wij hier ook.’

dkapjes zijn geschikt?
Heeft de rijksoverheid een plan
over hoeveel windmolens iedere
gemeente nu moet bouwen?

edisch mondkapje
‘Nederland is een land van goed
U bent optimistisch, zo klinkt het
overleg.
Dus mondkapje
HOE we voldoende te
om zelf
een
duurzame energie gaan opwekken,
‘We hebben al veel voor elkaar,
bepalen we in Nederland in kleinere
mede dankzij de inzet van een
soverheid.nl/mondkapjes
gebieden met elkaar. Nederland is
groep energieke mensen die tegen
inmiddels opgedeeld in 30 regio’s,
onze gemeente valt in de regio
West-Overijssel. Hierin werken elf
gemeenten, vier waterschappen
en drie netwerkbeheerders samen.
Wij hebben inmiddels samen een
concept Regionale Energie Strategie
opgesteld. Daarin hebben alle
gemeenten aangegeven hoeveel
duurzame energie ze denken te
kunnen gaan produceren. Het is
een concept, de raad moet dit
doel nog bekrachtigen in 2021.’

elkaar gezegd hebben: ‘Hier gaan
wij voor.’ Ik ben enorm trots op wat
er nu al is bereikt in de verschillende
dorpskernen. De windmolens van
Veur de wind, een initiatief van
Nieuwleusen Synergie, zijn een
mooi voorbeeld van het hoe kan. De
omgeving heeft meegepraat over de
aanleg en de winst komt ten goede
aan diezelfde omgeving. Iedereen
in onze gemeente kon investeren
en ontvangt een rendement dat je
bij geen enkele bank krijgt. Ook
het zonnepark in Lemerveld is zo’n
mooi voorbeeld waar lokaal de winst
verdeeld wordt. Het gebied regelt
het zelf, dat vind ik mooi. Zo krijg je
plannen die werken voor iedereen.’

De verdeling over de vier leeftijdsgroepen is nogal wisselend. De laatste
week is te zien dat het aandeel positief geteste personen in de leeftijdsgroep
41 tot 60 hoger is dan het aandeel van de andere leeftijdsgroepen.

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

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
Meer informatie over de
het restafval.
Regionale Energie Strategie?
Kijk op de site van de RES West
Overijssel voor alle ins en outs
www.reswestoverijssel.nl of ga naar
www.dalfsen.nl/duurzaamdalfsen.

Het advies blijft, laat je testen bij klachten. In de kern Dalfsen hebben zich
formatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Wil jij als inwoner van de
minder mensen laten testen en in de kern Nieuwleusen juist iets meer.
gemeente Dalfsen gratis
duurzaamheidsadvies, maak
dan een afspraak met onze
energiecoach Roelof Timmer
via telefoonnummer 14-0529.

Houd je altijd aan de basisregels:

Hoeveel duurzame energie
gaat Dalfsen produceren?
‘Het doel is dat we in 2050 in onze
gemeente net zoveel energie
produceren als we gebruiken.
In 2030 willen we een eind op
weg zijn: tegen die tijd moet ons
energiegebruik voor minstens
49% bestaan uit lokaal duurzaam
opgewekte energie. We produceren
in Dalfsen nu al een mooie
hoeveelheid duurzame energie,
maar die hoeveelheid moeten we de
komende tien jaar nog eens zien te
verdubbelen. Als dat lukt dan zijn we
in 2030 halverwege het uiteindelijke
doel voor 2050. Het is een lange
weg, maar we doen het stap voor
stap, dus nu eerst toewerken naar
ons doel voor 2030. We moeten
de komende tijd gaan bedenken

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Wil je meer weten over al die
initiatieven die er nu al zijn in
de verschillende dorpskernen:
www.dorpenvanmorgen.nl

Houd 1,5 meter
afstand.

Hoest en nies in je
elleboog.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Vermijd drukke
plekken.
Om in alle kernen van onze gemeente de groei van het coronavirus te
kunnen remmen, verzoeken we iedereen met nadruk de aangescherpte
maatregelen te volgen. Dus houd afstand, blijf zoveel mogelijk thuis, 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.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

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

Pak het mondkapje alleen vast bij de elastieken.

d aangeraden in:
, zoals winkels,
bibliotheken, bioscopen,
n benzinestations.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
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Raak het mondkapje zo min mogelijk aan.

Vier Takkendagen
winter 2020-2021

De koude
maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud
Was mondkapjes van stof op 60 graden,
apjes zijn
geschikt?
in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de

liefst na elk gebruik.

onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt
voor schone houtkachels.

sch mondkapje
Let op! Voor snoei- en
tuinafval moet u betalen.
zelf een mondkapje
te
Voor snoei- en tuinafval moet u
bijbetalen. Bijvoorbeeld blad, gras,
erheid.nl/mondkapjes
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.
Wanneer brengen?
• zaterdagochtend
28 november 2020
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend
30 januari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend
27 februari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur

De landelijke coronaveiligheidsregels zijn uiteraard
van toepassing.

Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
het restafval.

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Hoonhorst
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld

matie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum
van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 14 0529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Houd je altijd aan de basisregels:

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Vermijd drukke
plekken.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

Let op: Online oplichting door bedrijven die geld
vragen voor afspraak bij de gemeente Dalfsen

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Wij ontvingen meldingen over websites die het mogelijk maken
een afspraak te maken bij de gemeente Dalfsen en daarvoor geld
in rekening brengen. Het gaat hier om oplichting.

Meer informatie:
De enige ofﬁciële website van de
gemeente Dalfsen is www.dalfsen.nl.
rijksoverheid.nl/coronavirus
Via onze website en via telefoonnumof bel 0800-1351
mer 14-0529 kunt u eenvoudig en
volledig gratis een afspraak maken.

Bent u gedupeerde van deze
vorm van oplichting, dan kunt
u melding of aangifte doen
bij de politie: www.politie.nl/
aangifte-of-melding-doen.

