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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

De servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld
zijn tot in ieder geval
19 januari gesloten.

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 december 2020
- Moezenbeltweg 1,
het tijdelijk plaatsen van
een kleine windturbine.
- Westerveldweg 9,
het verbouwen van de woonboerderij.
- Merovingen 35,
het bouwen van een woning.
- Trechterbeker 64 en 66,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
Ontvangen, d.d. 21 december 2020
- Kringsloot-West 5,
het bouwen van een schuur.
- Koele 23,
het bouwen van een woning.
- Trechterbeker 72 en 74,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
- Merovingen 26 en 28,
het bouwen van een 2^1 kap woning.
- Hessenweg 18,
het bouwen van een schuur.
Ontvangen, d.d. 22 december 2020
- Gersteland 8,
het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 23 december 2020
- Merovingen 33,
het bouwen van een
vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 december 2020
- Atalanta 36,
het bouwen van een helft van
een 2^1 kap woning.
- Atalanta 38,
het bouwen van een helft van
een 2^1 kap woning.
- Gruttolaan 1, het bouwen van
een vrijstaande woning.
- Meeleweg 66,
het uitbreiden van de slagerij en
het vernieuwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 22 december 2020
- Bosmansweg 69,
het bouwen van een
vrijstaande woning.
- Hoek Kon. Wilhelminalaan/
Zwaluwlaan (kavel 9 en 10 plan
Agnietencollege),
het bouwen van een 2^1 kap woning.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 december 2020
- Wannestraat 28,
melding brandveilig gebruik.

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 september 2020
- Acacialaan 9,
het plaatsen van een carport
met zonnepanelen.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 21 december 2020:
- Van Ommenhof 43, het legaliseren
van een gerealiseerde schuur
en geplaatste schutting.
- Gerner Es 8,
het bouwen van een woning.
- Oude Vechtsteeg 2,
het verbouwen en renoveren van de
woonboerderij en het bijgebouw.
- Oude Middenweg 6 en 8,
het realiseren van twee halfvrijstaande woningen.
Verzonden d.d. 22 december 2020
- Elskamp 21,
het plaatsen van een dakkapel.
- Blauwedijk 1,
het aanleggen van 33 zonnepanelen
op het gemeentelijk monument.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 21 december 2020
- Het Veen 10 en 12, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Woeste Grond 2A, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 23 december 2020
- Parallelweg 20 t/m 20P,
het vestigen van een nieuwe inrichting
met twee bedrijfsverzamelgebouwen.
- Blikman Kikkertweg 3,
kap 1 eik en 1 plataan.
- P. Buismanstraat 38,
het uitbreiden van de garage en het
legaliseren van de tuinschuur.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 21 december 2020
- nabij Meeleweg 110, kap 1 eik.
- nabij Oosterveen 42, kap 1 es.
Verzonden d.d. 22 december 2020:
- De Grift 25, het plaatsen van
stellingen in een logistieke hal.
Verzonden d.d. 23 december 2020:
- Rollecate 13,
het bouwen van een bedrijfspand.
- Westeinde 3,
het uitbreiden van Museum Palthehof.
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.

Bekendmaking zakelijke inhoud
anterieure overeenkomst
Oosterhulst 5, Nieuwleusen
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
rechthebbenden aangegaan voor een
plan dat voorziet in de bouw van een
tweede woning (type schuurwoning)
op het perceel Oosterhulst 5, kadastraal bekend gemeente Nieuwleusen, sectie P, nummers 304 en 473.
Zakelijke inhoud
Hieronder staat een korte
weergave van de zakelijke
inhoud van de overeenkomst:

1. de gemeente neemt de inspanningsverplichting op zich om een
omgevingsvergunning uitgebreide
procedure (projectafwijkingsbesluit) 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.
Geen zienswijzen,
bezwaar en beroep
Het is niet mogelijk om tegen deze
overeenkomst zienswijzen, bezwaar
of beroep in te dienen. Vragen?
Heeft u nog vragen? Dan kunt u
contact opnemen met mevrouw
S. Kiewiet. U bereikt haar op
maandag tot en met donderdag via
telefoonnummer 06 40 66 32 50 of
via e-mail s.kiewiet@dalfsen.nl.

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:

DALFSEN
• Dommelerdijk 8,
het oprichten van een bedrijf
(2020-00014068).

Publicatie e-laadplaats Hovenierlaan
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend een parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het
opladen van elektrische voertuigen aan
te wijzen op de parkeerplaats gelegen
aan de Hovenierlaan, schuin tegenover
huisnummer 2, en daartoe de borden
E4 van bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 te plaatsen met onderbord
“opladen elektrische voertuigen”.

zwaarschrift 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.

Het verkeersbesluit ligt vanaf
dinsdag 29 december 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:
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 be-

Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.

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 gelden in de tijd dat uw
bezwaarschrift in behandeling is. Als
u dit niet wilt, vanwege spoedeisend
belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen 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).

KERNPUNTEN

Week 53 • Dinsdag 29 december 2020 • Pagina 2

Hoe ziet de jaarwisseling er dit jaar
uit in de gemeente Dalfsen?
Op dit moment zitten we in de strengste lockdown tot nu toe vanwege het coronavirus. Dit is
ingesteld om ervoor te zorgen dat we onze contacten zo veel mogelijk beperken. Als we minder
mensen ontmoeten, is er minder kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger
verspreiden. Daar proberen we samen alles aan te doen. Helaas betekent dit ook dat we daardoor
een sobere jaarwisseling tegemoet gaan met de geldende coronamaatregelen. Voor een veilig
verloop van de jaarwisseling zetten we hier de regels op een rij. We wensen iedereen een gezellige
en veilige jaarwisseling toe, en alvast alle goeds voor 2021.
Hoe zit het ook alweer
rondom de jaarwisseling?
U mag thuis per dag maximaal 2
gasten ontvangen. Buiten mogen
maximaal 2 personen samen
zijn, óf iedereen die behoort tot
1 huishouden. De regel van 2
personen geldt niet voor kinderen
tot en met 12 jaar. Ook houdt
iedereen 1,5 meter afstand van
mensen uit een ander huishouden.
Carbidschieten
Carbidschieten mag in de
gemeente Dalfsen vanaf 31
december 2020 10.00 uur tot 1
januari 2021 02.00 uur buiten
de bebouwde kom (vraag de
eigenaar van het perceel wel
om toestemming). De vaten
(maximaal 100 liter) moeten zijn
afgesloten met zacht materiaal.
Dus geen deksel, maar gebruik
bijvoorbeeld een bal. Dit jaar zijn
toeschouwers niet toegestaan,
aangezien er maar twee personen
of één huishouden als groepje
buiten mogen zijn. Verdere regels

over (veilig) carbidschieten lees je
op www.dalfsen.nl/jaarwisseling.
Vuurwerkverbod
Het verbod op het verkopen,
vervoeren en afsteken van
vuurwerk geldt voor al het
oudejaarsvuurwerk waarop het
label categorie F2 of F3 staat.
Dit betreft bijna al het vuurwerk
wat u wellicht andere jaren
kocht. Fop- en schertsvuurwerk
afsteken (categorie F1-vuurwerk)
zoals trektouwtjes, knalerwten
en sterretjes mogen wel. Dit
vuurwerk is het hele jaar te koop
en mag vanaf 12 jaar en ouder
worden gekocht en gebruikt.
Het is niet toegestaan om
vuurwerk per post te verzenden
of af te leveren aan huis.
Vreugdevuren,
wensballonnen en alcohol
Vreugdevuren zijn niet toegestaan.
Het aanleggen van vuren mag
alleen in de vorm van kaarsen,
fakkels, terrashaarden en

vuurkorven (geen afvalstoffen
verbranden) en voor koken,
bakken en braden. In de
gemeente Dalfsen is het
verboden (wens)ballonnen op te
laten. Ook is het niet toegestaan
om binnen de bebouwde kom
alcoholhoudende drank te
gebruiken of aangebroken
ﬂessen, blikjes en dergelijke
met alcoholhoudende drank bij
u te hebben. Deze verboden
zijn geregeld in de Algemene
Plaatselijke Verordening
(APV) van Dalfsen. Daarnaast
is het volgens de landelijke
coronamaatregelen in de gehele
gemeente Dalfsen verboden
om tussen 20.00 uur en 06.00
uur alcoholhoudende drank te
gebruiken of voor consumptie
gereed te hebben op openbare
plaatsen. Dit is dus een
aanvulling op onze eigen APV.
Voor meer informatie kijkt u op
www.dalfsen.nl/jaarwissseling
of www.dalfsen.nl/apv

Publicatie e-laadplaats Stekelbaars
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een parkeerplaats
uitsluitend bedoeld voor het opladen van
elektrische voertuigen aan te wijzen op de
parkeerplaats gelegen aan de Stekelbaars
naast huisnummer 86 te Nieuwleusen
en daartoe de borden E4 van bijlage 1
van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 29
december 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:
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 gelden in de tijd
dat uw bezwaarschrift in behandeling is.
Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend
belang of omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen 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).

Digitale informatiebijeenkomst
CPO starterswoningen
Lemelerveld
Begin 2021 start de uitgifte van grond in het plan Nieuwe Landen II
in Lemelerveld voor de bouw van starterswoningen (sociale
koopwoningen). Dit gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap (CPO). CPO betekent dat je samen met een
groepje mensen in een vereniging een woonproject realiseert.
Deze manier van bouwen vindt
voor het eerst plaats in de
gemeente Dalfsen. Daarom
organiseren we vooruitlopend
op de inschrijving een digitale
informatiebijeenkomst. Tijdens
deze bijeenkomst word je
geïnformeerd over wat CPO precies
inhoudt en welke voorwaarden
voor deelname van toepassing zijn.
De informatiebijeenkomst vindt

plaats op woensdag 20 januari 2021
om 19:30 uur.
Ben je starter en heb je belangstelling
voor (eventuele) deelname aan het
CPO-traject in Lemelerveld? Meld
je dan uiterlijk 18 januari 2021 aan
voor de informatiebijeenkomst via
wonen@dalfsen.nl. Je ontvangt dan
een link waarmee je op 20 januari
2021 kunt inloggen.
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Doe mee met de fotowedstrijd
en kom met uw foto op de cover
van het gemeentemagazine!
U heeft nog tot 15 januari
om uw mooiste foto in te sturen
Uw foto, geschoten ergens in de gemeente Dalfsen, terugzien in het
gemeentemagazine 2021? Dat kan! Doe mee aan de fotowedstrijd
en maak kans op de coverfoto en één van de drie geldprijzen. Tot 15
januari 2021 kunt u uw foto sturen naar www.dalfsen.nl/fotoinzending.
Dit mag ook een foto zijn die u eerder heeft gemaakt. De mooiste
foto’s worden naast het gemeentemagazine ook voor campagnes,
de website en sociale media van de gemeente Dalfsen ingezet.
Prijzen
De top 3 foto’s ziet u terug in
het gemeentemagazine, met
de winnende foto op de cover.
Daarnaast ontvangen de winnaars
een waardebon van € 75,- (eerste
plaats), € 50,- (tweede plaats)
en € 25,- (derde plaats).
Benieuwd waar de foto’s aan
moeten voldoen of meer informatie?
Bekijk www.dalfsen.nl/fotowedstrijd.

Winnende foto’s
De winnaars worden op
vrijdag 29 januari 2021 bekend
gemaakt en krijgen hierover
persoonlijk bericht.
We zien uw foto(‘s) graag tegemoet!
Op de foto:
Martine Bosch met haar
winnende foto voor het
gemeentemagazine 2020.

HOTSPOT-lijst gemeente Dalfsen 2018-2020
Vastgesteld in Strategisch
Informatie Overleg op
16 november 2020
Vastgesteld in b&w op
1 december 2020.
Heeft u stukken in uw bezit
waarvan u denkt dat ze
cultuurhistorische waarde
hebben en die op genoemde
lijst vermeld staan, neem dan
contact op met team DIV van
de gemeente Dalfsen.
U kunt uw reacties digitaal

sturen naar gemeente@dalfsen.nl
onder vermelding van de term
HOTSPOT.
Er is sprake van een HOTSPOT
als 1 of meerdere criteria
van toepassing zijn:
1. er is sprake van een gebeurtenis
of reeks van gebeurtenissen
die veel maatschappelijke
beroering veroorzaakt, van
bijzondere betekenis is voor
de bevolking en /of veel media
aandacht voor bestaat

2. Idem die belangrijke
tegenstellingen tussen
burgers aan het licht
brengt net veel emotie;
3. Idem die aanleiding is
voor een intensief publiek
debat over het functioneren
van de zorgdrager;
4. Er is sprake van een
politieke kwestie
waardoor de positie van
het decentraal bestuur
ernstig is bedreigd of juist
wordt onderstreept.

01 2017 ….

Geluidsoverlast vliegveld Lelystad

1, 2, 3 en 4 uit de vorige lijst

02 2013 ….

Trace Oudleusen wijkers Hessenweg

1 uit de vorige lijst

03 2020

Corona-Covid 19

1, 2, 3 en 4

04 2020

Berging vliegtuigwrak Hoonhorst

1

05 2019/2021

Voorplein gemeentehuis Dalfsen

1 en 2

06 2019/2020

Zonnepark Marshoek

1 en 2

07/2017/2020

Zonnepark Hoevenweg

1 en 2

08 2020/…

Centrumplan Dalfsen

1

INZAMELING OUD PAPIER JANUARI 2021

Tarieven gebruik sportvelden
en overige terreinen 2021
Het college van burgemeester en wethouders van Dalfsen maakt
bekend dat de tarieven voor het gebruik van de sportvelden
en overige terreinen voor het jaar 2021 zijn vastgesteld.
Voor het jaar 2021 is de jaarlijkse
tariefsverhoging bepaald op
1,5%. De vaste gebruikers zijn
hierover geïnformeerd. Voor
een ieder liggen de nieuwe
tarieven ter inzage bij de
receptie in het gemeentehuis.
De nieuwe tarieven zijn tevens
te raadplegen op de website

www.samendoenindalfsen.nl
(zoekfunctie “tarieven sportvelden”).
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw A. Sloot
van de eenheid Maatschappelijke
Ondersteuning. Zij is te bereiken
op telefoonnummer 14 0529
of email a.sloot@dalfsen.nl.

DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 7, vrijdag 8 en zaterdag
9 januari 2021. Brengmogelijkheid
container parkeerplaats Ned.
Geref. Kerk aan de Polhaarweg:
donderdag en vrijdag 14:00 tot 16:30
uur, zaterdag 8:30 tot 11:30 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 29 januari vanaf 16:00 uur
en zaterdag 30 januari 2021 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt):
vrijdag 8 januari (19:00-20:00 uur)
en zaterdag 9 januari 2021 (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!,
P.C. basisschool De Regenboog
en Kindcentrum Heidepark:
Brengmogelijkheid zaterdag 30
januari 2021 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-huis inzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
9 januari 2021 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 9 januari 2021 (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 oud-papier-inzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.

