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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 januari 2021
- Wilhelminastraat 34, het tijdelijk
plaatsen van een praktijkruimte.
Ontvangen, d.d. 13 januari 2021
- Vossersteeg 74, het tijdelijk plaatsen
van twee kleine windturbines.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 8 januari 2021
- Heideparkweg 2,
het bouwen van een kapschuur.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 9 januari 2021
- Meeleweg 110A, het tijdelijk plaatsen
van een woon- en kantoorunit.
Ontvangen, d.d. 14 januari 2021
- De Grift 36, het tijdelijk plaatsen
van een kantoor- en toiletunit.

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

Onderstaande aanvraag om
een omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
Ingetrokken d.d. 11 januari 2021
- Ankummerdijk 9, het kappen
van 3 eiken en 11 essen.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 7 oktober 2020:
- Meenteweg 5, het bouwen
van een kantoor ter vervanging
van bestaande opstallen.
Ontvangen d.d. 21 oktober 2020:
- Slagweg 2, het bouwen
van een werktuigenberging
(E) en jongveestal (B).

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 8 januari 2021.
- Moezenbeltweg 1,
het tijdelijk plaatsen van
een windturbine.
Verzonden d.d. 13 januari 2021.
- Imkerlaan 20,
het tijdelijk plaatsen
van een woonunit (verlenging termijn).
- Slennebroekerweg 13A, het bouwen
van een werktuigenberging.
- Zuidelijke Vechtdijk 48,
het realiseren van een recreatiewoning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 13 januari 2021
- Nieuwstraat 17C,
het bouwen van een woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 12 januari 2021.
- Staphorsterweg 10, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Verzonden d.d. 14 januari 2021:
- Stadhoek 4,
het herbouwen van een schuur.
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.

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
• Slagweg 7, het wijzigen van
het bedrijf (Z2020-00014488).
• Moezenbeltweg 1, het wijzigen
van het bedrijf (2020-00014692).
NIEUWLEUSEN
• De Grift 11, het wijzigen van
het bedrijf (Z2020-00014758).
Tegen een melding op grond van
artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen.

APV EN DRANK- EN HORECAWET

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 januari 2021
• Giorgio Gelato bv,
ijsverkoop op de stationsweg in
Dalfsen voor het seizoen 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 RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 januari 2021 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Deelname Veiligheidsregio IJsselland aan werkgeversvereniging
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN (*)
2. Stedenbouwkundige visie Poort van Noord, Koesteeg 2A en 4
3. Energieplan gemeentelijke gebouwen 2021-2025
BESPREEKSTUKKEN
4. Centrumplan 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 tijdens de vergaderingen.
Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over
onderwerpen die niet op de agenda staan en over agendapunt 1, omdat
daar niet eerder gelegenheid voor was. Vanwege het coronavirus kan dat
uitsluitend schriftelijk of digitaal.
Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten burgers zich aanmelden
via grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot
uiterlijk 12:00 uur. Neem contact op met de grifﬁer voor mogelijkheden en
ondersteuning.

Vooraankondiging voorbereiding
bestemmingsplan Pastorietuin
Hoonhorst (artikel 1.3.1 Bro)
Doel besluit
Aankondigen dat er een
bestemmingsplan wordt voorbereid
voor de locatie de Pastorietuin
aan de Lage Weide naast (ten
zuiden van) de Pastorie in de kern
Hoonhorst voor de realisatie van een
appartementengebouw met daarin
ruimte voor negen appartementen.
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
ontwerpbestemmingsplan ter inzage
ligt, kunt u zienswijzen indienen. Dit
maken we bekend in KernPUNTEN
en in de Staatscourant.
Dalfsen, 19 januari 2021
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen
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Coronaklachten?
Laat je testen!
Het aantal coronabesmettingen in onze regio is hoog op het
moment. De meeste mensen raken besmet in de privésetting, maar
er zijn ook besmettingen in de verpleeg- en verzorgingshuizen.
Wat kun jij doen om de besmettingen tegen te gaan?
Blijf je aan de maatregelen
houden en laat je testen als je
klachten hebt. Een afspraak
maak je online via Rijksoverheid.
nl/coronatest of telefonisch
0800 – 1202. Als inwoner van
de gemeente Dalfsen kun je
voor een betrouwbare test gratis
terecht bij de testlocaties van
GGD IJsselland aan de Rieteweg
4 in Zwolle of de Veldkampweg
23 in Ommen. Je kunt ook
naar een andere GGD-locatie
als daar sneller plek is.
Zorgmedewerkers
Wist je dat je je als zorgmedewerker
met voorrang kunt laten testen?

Dat kan in onze regio in de
IJsselhallen in Zwolle. Check op
Rijksoverheid.nl of je in aanmerking
komt voor prioriteit en maak de
testafspraak via het speciale
telefoonnummer 0800-8101.
Coronacijfers in onze gemeente
www.coronadashboard.
rijksoverheid.nl geeft dagelijks
weer hoe het aantal besmettingen
en de ziekenhuisopnamen
zich ontwikkelen. Je kunt zien
hoeveel besmettingen er zijn in
de gemeente Dalfsen en je kunt
kijken hoe de andere gemeenten
in onze regio en in de rest van
Nederland ervoor staan.

Takkendagen winter 2020-2021
De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot
onderhoud in de tuin. Takken en stammetjes mag u gratis
inleveren bij de onderstaande locaties. Hiervan worden
houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.
Let op!
Voor snoei- en tuinafval
moet u betalen.

De landelijke coronaveiligheidsregels zijn uiteraard van
toepassing.

Voor snoei- en tuinafval moet
u bijbetalen. Bijvoorbeeld blad,
gras, klimop, ligustertwijgen,
coniferen en stobben. Bij de
poort wordt dit gecontroleerd.
Het groenafval mag ook
in de gft-container.

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

Wanneer brengen?
• zaterdagochtend
30 januari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur
• zaterdagochtend
27 februari 2021
tussen 8.00 tot 12.00 uur

Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum
van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

