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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. 23 november 2020
- Van Kempenhof 7,
het verlengen van de carport.
Ontvangen, d.d. 24 november 2020
- Langkamp 8, het bouwen van
een uitbouw aan de achtergevel
naast de bijkeuken.
- Trechterbeker 54,
het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 25 november 2020
- nabij Raadhuistraat 1
(Passantenhaven),
het plaatsen van een steiger, een
blokhutje en twee vlaggenmasten.
Ontvangen, d.d. 26 november 2020
- Zuidelijke Vechtdijk 48, het
realiseren van een recreatiewoning.
- Hagenweg 2,
het uitbreiden van de ligboxenstal.
- Markeweg 16, het verharden en
gedeeltelijk verhogen van de dijk.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 24 november 2020
- Waterinkweg 41,
het bouwen van 5 wooneenheden.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 30 oktober 2020:
- Korenweg 4,
het plaatsen van een dakkapel.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn, op verzoek van
de aanvrager, opgeschort:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 november 2020

- Hessenweg 4,
het vervangen van de gevelkozijnen.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 november 2020
- Kerkstraat 15, kap van een linde.
Verzonden, d.d. 26 november 2020
- Meesterserf 19,
het plaatsen van een dakkapel.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 23 november 2020
- Oosterhulst 29,
het plaatsen van zonnepanelen.
Verzonden d.d. 24 november 2020
- Staphorsterweg 12,
het bouwen van een schuur.
Verzonden d.d. 25 november 2020
- Westeinde 212, het uitbreiden
van een stal met robotruimte.
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
Onderstaande kledinginzamelingen
zijn toegekend:
• Stichting Simavi,
de vergunning geldt voor maximaal
twee aaneengesloten weken in de
maanden oktober en november 2021.
• Stichting Edukans,
de vergunning geldt voor
maximaal twee aaneengesloten
weken in de maanden augustus
en september 2021.
• Hersenstichting Nederland,
de vergunning geldt voor maximaal
aaneengesloten weken in de
maanden juni en juli 2021.

• Stichting Fonds
Gehandicaptensport, de vergunning
geldt voor twee aaneengesloten weken
in de maanden april en mei 2021.
• Stichting Cizira Botan,
de vergunning geldt voor maximaal
twee aaneengesloten weken in de
maanden februari en maart 2021.
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 7 december 2020 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Stedenbouwkundig plan Pastorietuin Hoonhorst
OPINIËREND
2. Invulling Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
INFORMEREND
3. Startnotitie Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR)
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
Agendapunt 1 wordt 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.
Agendapunt 2 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna
opiniërend. Agendapunt 3 wordt in één informerende ronde besproken,
waarbij desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Er wordt op deze
agendapunten geen besluit gevraagd, dus deze voorstellen gaan 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.

Vooraankondiging
voorbereiding wijzigingsplan
Meeleweg 78
(artikel 1.3.1 Bro)
Doel besluit
Aankondigen dat voor een
locatie aan de Meeleweg 78 een
wijzigingsplan wordt voorbereid.
Naam en locaties
De 1e wijziging Chw bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen, Meeleweg 78 wordt
voorbereid. In dit plan wordt
gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om de bestemming
Groen aan de Meeleweg 78 te
wijzigen naar Bedrijventerrein.
Hiermee wordt uitbreiding van
het bestaande bedrijf mogelijk.

Ter inzage
Er liggen op dit moment
geen stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Het is niet mogelijk voor
onafhankelijke instanties om advies
uit te brengen over ons voornemen.
Hoe verder?
Als straks het ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, kunt u
zienswijzen indienen. Dit maken
we bekend in KernPUNTEN
en in de Staatscourant.
Dalfsen, 1 december 2020
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen
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Doe mee met de
fotowedstrijd en kom met
uw foto op de cover van
het gemeentemagazine!

Geluidsmaatregelen bekend voor hoogst
belaste woningen langs het spoor
Een bericht van ProRail
In 2012 is in de Wet milieubeheer geregeld dat woningen waar het geluid
van spoorwegen of rijkswegen hard is, gesaneerd worden. Saneren
wil zeggen: zorgen dat het geluid in de woningen afneemt tot binnen
de wettelijke grenzen. In het Meerjarenprogramma Geluidsanering
(MJPG) werkt ProRail aan stillere spoorwegen, Rijkswaterstaat aan
stillere wegen. Dit doen zij in opdracht van het Ministerie van IenW.
Geluidsmaatregelen bekend
2 stellen
oktober
Om vast te kunnen
of er2020
geluidsmaatregelen bij woningen langs
het spoor nodig zijn, heeft ProRail berekeningen gedaan. Voor de gemeente Dalfsen zijn de berekeningen nu
klaar en is bekend welke maatregelen
er nodig zijn en of dit technisch haalbaar is. Er zijn verschillende maatregelen mogelijk: het plaatsen van
raildempers aan het spoor, het plaatsen of verhogen van geluidschermen
naast het spoor en/of het geluid in

Gebruik van mondkapjes

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

aag ik een mondkapje?

plicht in:
er

Zo gebruik je een mondkapje:

Gebruik
alleen niet-medische
mondkapjes.
Martine Bosch met haar winnende foto voor
het gemeentemagazine
2020

Uw foto, geschoten ergens in de gemeente
Dalfsen,
terugzienalleen met schone handen aan.
Raak het
mondkapje
in het gemeentemagazine 2021? Dat kan! Doe mee aan de
fotowedstrijd en maak kans op de coverfoto
één van de alleen vast bij de elastieken.
Pak hetenmondkapje
drie geldprijzen. Tot 15 januari 2021 kunt u uw foto sturen
naar www.dalfsen.nl/fotoinzending. Dit mag ook een foto zijn
Zorg
datworden
je neus,naast
mond en kin bedekt zijn.
n dringend aangeraden
die u eerderin:
heeft gemaakt. De mooiste
foto’s
het gemeentemagazine
ook voor campagnes, de website
ruimtes, zoals
winkels,
Houdingezet.
het mondkapje zo veel mogelijk op.
en sociale media van de gemeente Dalfsen

musea, bibliotheken, bioscopen,
rants en benzinestations.
Prijzen

De mooiste foto’s ziet u terug
in het gemeentemagazine, met
de winnende foto op de cover.
Daarnaast
de top 3 een
mondkapjes
zijn ontvangt
geschikt?
waardebon van € 75,- (eerste
plaats), € 50,- (tweede plaats)
€ 25,- (derde plaats).
t-medischen
mondkapje

elijk om zelfBenieuwd
een mondkapje
te
waar de foto’s
aan moeten voldoen of
rijksoverheid.nl/mondkapjes

denRaak
en dehet
afdeling
communicatie
mondkapje
zo min mogelijk aan.
van de gemeente Dalfsen, kiest
de top 3 foto’s. De winnaars
worden op vrijdag 29 januari
2021 bekendWas
gemaakt
en krijgen van stof op 60 graden,
mondkapjes
hierover persoonlijk bericht.

liefst na elk gebruik.

We zien uw foto(‘s)
graag tegemoet!

Heeft u vragen
over de
Wegwerpmondkapje?
Gooi deze weg bij
fotowedstrijd? Neem dan contact
het restafval.
op met gemeente Dalfsen via
gemeente@dalfsen.nl,
het contactformulier op de
Winnende foto’s
website www.dalfsen.nl of door
De jury, bestaande uit de burgeer informatie
over mondkapjes vind je
op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
te bellen naar +14 0529.
meester, twee gemeenteraadslemeer informatie? Bekijk
www.dalfsen.nl/fotowedstrijd.

Houd je altijd aan de basisregels:

WET MILIEUBEHEER

Melding 8.40
Melding in het kader van
deWerk
Wet Milieubeheer
thuis, tenzij
Ter voldoening aan het bepaalde
het niet anders kan.
in de artikel 8.41 van de Wet
milieubeheer maken burgemeester
en wethouders van Dalfsen bekend
dat zij de volgende melding hebben
Was vaak je handen.
ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:
DALFSEN
• Veldhoeveweg 2, het wijzigen van
het bedrijf (Z2020-00013129).

• Hoevendwarsweg 1A, het wijzigen
van het bedrijf (Z2020-00013025).
LEMELERVELD
Houd 1,5 meter
• Langsweg 35, het wijzigen van
afstand.
het bedrijf (Z2020-00013570).
Tegen een melding op grond
van artikel
1.10
1.10ainvan
Hoest
enofnies
je het
Activiteitenbesluit
milieubeheer
elleboog.
kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Vermijd drukke
plekken.

Draag een mondkapje in
publieke binnenruimtes.

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

de woningen verminderen met extra
geluidsisolatie aan de woning.
Bekijk de geluidsmaatregelenkaart
Vanaf deze week kunnen
huiseigenaren en bewoners op een
speciale website www.mjpgspoor.nl
op een geluidsmaatregelenkaart zien
of hun huis in aanmerking komt voor
sanering en zo ja welke maatregelen
er zijn gepland. ProRail heeft de
direct betrokkenen (huiseigenaren/
bewoners) ook een brief gestuurd.

Vervolg
De komende maanden kunnen
mensen vragen stellen via
www.mjpgspoor.nl en de
geluidsmaatregelen bekijken.
De volgende stap is dat deze
maatregelen worden voorgesteld
in een speciaal ‘regionaal
saneringsplan’. Dit regionale
saneringsplan staat over enkele
maanden op de website van Bureau
Sanering Verkeerslawaai (BSV):
www.bsv.nu. Als u het niet eens is
met de inhoud van het saneringsplan
kan een zienswijze worden ingediend,
en daarna is er nog de mogelijkheid
om in beroep te gaan. Pas nadat
het saneringsplan deﬁnitief is
vastgesteld, wordt de planning voor
de bouwwerkzaamheden gemaakt.
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INZAMELING OUD PAPIER DECEMBER 2020
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 3 en vrijdag 4 december
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
18 december vanaf 16:00 uur
en zaterdag 19 december 2020
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 4 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 5 december 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 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
19 december 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
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 12 december 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
- Cazemierschool: zaterdag 12
december 2020 (09:00 tot 12:00
uur) brengmogelijkheid container
bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

