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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
2 maart gesloten.

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 5 februari 2021:
- Kringsloot-Oost 1, een wijziging
op een verleende vergunning voor
het bouwen van een woning.
Ontvangen d.d. 8 februari 2021:
- Rechterensedijk 2, het tijdelijk
plaatsen van een kleine windturbine.
Ontvangen, d.d. 9 februari 2021
- Mulertlaan 4,
het verbouwen van de woning.
- Kringsloot-West 5,
het bouwen van een schuur.
Ontvangen, d.d. 10 februari 2021
- Oude Middenweg 14,
het plaatsen van een erfafscheiding
grenzend aan de parkeerplaats.
- Gerner Es 8, het plaatsen
van een afscheidingsmuur.
Ontvangen, d.d. 11 februari 2021
- Rekveldweg 4, het uitbreiden
van het sanitair op de camping.
- Polhaarweg 40A,
het verbouwen van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 5 februari 2021:
- Burg. Baron van Dedemstraat 2A,
het wijzigen van de indeling
van de begane grond en de
gevelaanzichten.
- Burg. Backxlaan 40,
het bouwen van een erker.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
buiten behandeling gelaten:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 21 december 2021:
- Hessenweg 18,
het bouwen van een schuur.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 17 december 2020:
- Koolwitje 6 en 8,
het bouwen van een
twee-onder-een-kap woning.

LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 10 december 2020:
- Haarweg 35, het bouwen
van een vleesvarkensstal.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 8 februari 2021:
- Westerveldweg 9, het verbouwen
van de woonboerderij.
Verzonden d.d. 9 februari 2021:
- Merovingen 29 en 31, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning.
Verzonden d.d. 10 februari 2021:
- Trechterbeker 64 en 66, het bouwen
van een twee-onder-een-kap-woning.
- Ter hoogte van Tibbensteeg 1,
het kappen van 20 essen en 8 elzen.
- Slagweg 2, het kappen van 4 eiken.
Verzonden d.d. 15 februari 2021:
- Peezeweg 4,
het wijzigen van de functie.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 10 februari 2021:
- Waterinkweg 41 t/m 41D,
het bouwen van 5 wooneenheden.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 10 februari 2021:
- Atalanta 36,
het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning.
- Atalanta 38,
het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kap woning.
- Ter hoogte van Oosteinde 53A,
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.

Het Infopunt: ook voor
vragen over corona

WWW.DALFSEN.NL

Heeft u (zorg)vragen rondom het
coronavirus? De medewerkers
van het Infopunt denken graag
met u mee. Denk bijvoorbeeld
aan vragen als: Hoe krijg ik mijn
boodschappen of medicijnen
in huis? Kan ik nog gebruik
maken van thuiszorg? Ik ben
nu wel heel alleen, hoe kom ik
in contact met mijn omgeving?

U kunt het infopunt bereiken op
telefoonnummer 0529 793 013.
Wanneer nodig kunnen de
medewerkers van het Infopunt
u doorverwijzen
naar de plek
waar u terecht
kunt voor
passende hulp/
ondersteuning.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande verklaring van
geen bezwaar is afgegeven:
Verzonden, d.d. 11 februari 2021
• Collectieve Oostelijke
Ballonvaarders, voor het laten
opstijgen en landen van hete
luchtballonnen in het jaar 2021.
Onderstaande seizoensgebonden
standplaatsvergunning
is geweigerd:
DALFSEN

Verzonden, d.d. 8 februari 2021
• Klijnstra, ijsverkoop aan
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.

ONTWERP DRANK- EN HORECAVERGUNNING
DALFSEN
Verzonden, d.d. 10 februari 2021
• De burgemeester is voornemens
een para commerciële drank- en
horecavergunning te verlenen
aan MHC Dalfsen aan de
Gerner Es 7A in Dalfsen.
De ontwerpvergunning met de
daarop betrekking hebbende
stukken liggen vanaf 17 februari
2021 gedurende zes weken voor

belanghebbenden ter inzage bij
de receptie in het gemeentehuis.
Belanghebbenden kunnen
gedurende deze termijn hun
zienswijze schriftelijk indienen.
Voor meer informatie over deze
vergunning of de mogelijkheid tot het
indienen van bezwaar kunt u contact
opnemen met de heer M. Dijkstra van
de afdeling Publieksdienstverlening,
telefoon: 14 0529.

RUIMTELIJKE ORDENING:
SCHUREN SLOPEN IN RUIL VOOR TINY HOUSES
Conceptregeling ter inzage
Inhoud regeling
De gemeente Dalfsen denkt al
enige tijd na over mogelijkheden
om meer woonruimte in de vorm
van tiny houses mogelijk te maken.
Voor het buitengebied zijn in 2017
de Beleidsregels “Ontwikkelen
met Kwaliteit in het Buitengebied
van de gemeente Dalfsen”
vastgesteld. In deze beleidsregels
is een zogenaamde “Sloop voor
kansen”- regeling opgenomen. Deze
regeling maakt het mogelijk om
in ruil voor de sloop van schuren
een nieuwe woning te bouwen,
dan wel een bestaande woning
of een bijgebouw uit te breiden.
Besloten is deze regeling uit te
breiden met de mogelijkheid om voor
de helft van het aantal sloop m2 voor
een ‘gewone’ woning, een tiny house
te realiseren op een bestaand erf.
Verder zijn nog wat kleine
wijzigingen aangebracht in de
beleidsregels, waardoor ze
duidelijker te lezen zijn. Bovendien
wordt in de beleidsregels de
mogelijkheid opgenomen om
karakteristieke woningen in het
buitengebied te splitsen om zo
meer woonruimte te creëren, maar
de karakteristieke uitstraling te
bewaren. Deze regeling was er al
voor monumentale boerderijen.
Inzage
De wijzigingen zijn in rood

opgenomen in de beleidsregels
“Ontwikkelen met Kwaliteit in het
buitengebied van de gemeente
Dalfsen”. Vanaf 17 februari tot
en met 30 maart 2021 liggen de
aangepaste beleidsregels zes
weken voor inspraak ter inzage bij
de receptie van het gemeentehuis.
Ook is de regeling in te zien via
de website www.dalfsen.nl
Iedereen kan tijdens deze
termijn schriftelijk of mondeling
een inspraakreactie over de
wijzigingen in de beleidsregels
(dus niet alle beleidsregels)
kenbaar maken aan het
college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
De wijzigingen zijn in rood in
de beleidsregels opgenomen.
Voor het naar voren brengen van
een mondelinge inspraakreactie
kan een afspraak worden
gemaakt bij mevrouw S. Kiewiet,
telefoon 06 40663250 of per
email: s.kiewiet@dalfsen.nl.
Burgemeester en wethouders
betrekken de reacties bij het
voorstel aan de gemeenteraad
over de voorgestelde regeling.
De gemeenteraad moet
uiteindelijk een besluit nemen,
pas daarna kan er gebruik
van worden gemaakt.
Dalfsen, 16 februari 2021
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Gebruik van mondkapjes

Vraag nu subsidie aan voor uw gezonde initiatief

COLUMN

tot stand gekomen. Hieruit zijn
11 initiatieven ontstaan die een
bijdrage leveren aan de gezonde(re)
leefstijl van inwoners. Er is ook dit
jaar geld beschikbaar voor nieuwe
initiatieven of voor de uitbreiding
van de huidige initiatieven. Indienen
van een subsidieverzoek kan tot
1 april 2021 door het formulier
op www.samendoenindalfsen.nl/
kerngezond in te vullen en te mailen
naar kerngezond@dalfsen.nl.

Bestellen
bij lokale ondernemers
Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd
een mondkapje
te dragen in publieke binn
Afgelopen week voelde het als wintersport in eigen
land: sneeuw
ijs, overal in Nederland!
Kinderen
die
Daarnaast zijn mondkapjes
openbepaalde
plaatsen
verplicht.
speelden in de sneeuw, lachende gezichten van jong en
oud op een slee, mensen die hun schaatsen aantrokken
en een eerste stap op het ijs aandurfden. Hoewel de
regen nu weer tegen het raam aantikt, heb ik genoten
van deze mooie aﬂeiding. Hopelijk u ook! Juist in deze
tijd gun ik het iedereen om even onbezorgd te zijn,
terwijl we ook weten dat deze coronaperiode nog wel
een tijd aanhoudt. En dat brengt zorgen met zich mee.

Waar draag ik een mondkapje?

Zo gebruik je een mond

nu toe startten er al projecten om
Mondkapjes zijn verplicht in:Tot
via sport en bewegen eenzaamheid
onder ouderen te verminderen en
• Openbaar vervoer
was er een project voor kinderen
tot 6 jaar, gericht op een goede
• Touringcars
motorische ontwikkeling. Heeft
u ook een initiatief dat inwoners
Heeft u een goed initiatief dat inwoners van de gemeente
Vliegtuigen
helpt om een gezonde(re) leefstijl
Dalfsen kan helpen een gezonde(re)• leefstijl
te ontwikkelen?
Kijk dan nu of u in aanmerking komt voor subsidie!
In samenwerking met inwoners
en organisaties uit de gemeente

Dalfsen is afgelopen jaar het lokaal

Gebruik alleen niet-medische mondka

Waar ik mij momenteel veel zorgen over maak, is de
zware last die op de schouders van ondernemers
drukt. Afgelopen tijden heb ik een aantal ondernemers
gesproken bij wie het water echt tot aan de lippen staat.
Er zijn maatregelen om ondernemers te ondersteunen in
deze zware tijd, maar helaas komt niet elke ondernemer
hiervoor in aanmerking. Daarnaast is het steunpakket
niet volledig dekkend voor alle kosten. We weten niet
hoe lang diverse ondernemers dit nog volhouden en dat
is zorgelijk. Want als onze lokale winkels failliet gaan,
heeft dit grote gevolgen voor ons allemaal: winkels
komen leeg te staan, er kan minder georganiseerd
worden door de middenstand, sportverenigingen missen
sponsorinkomsten, er komt meer werkloosheid en u
moet voor toekomstige aankopen verder reizen.

Raak het mondkapje alleen met schon

Pak het mondkapje alleen vast bij de e

te ontwikkelingen? Kijk dan
op www.samendoenindalfsen.
nl/kerngezond of uw idee in
aanmerking komt voor subsidie.

Mondkapjes
worden
dringend aangeraden in:
akkoord ‘Een Kerngezond
Dalfsen’
• Publieke binnenruimtes, zoals winkels,
Kent u een jongere
uit de gemeente
supermarkten,
musea, bibliotheken, bioscopen,
Dalfsen tussen 16-25
jaar?
theaters,
restaurants en benzinestations.
GGD IJsselland doet onderzoek naar drugsgebruik onder jongvolwassenen uit de gemeente Dalfsen.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren tussen 16-25 jaar uit de gemeente Dalfsen de enquête
invullen. En voor een goed beeld hebben we álle jongeren nodig, zowel gebruikers als niet gebruikers.
De vragenlijst is online in te vullen
en bevat onder andere vragen over
eventueel eigen drugsgebruik en
over drugsgebruik door jongeren
uit de omgeving. Deelname is
volledig anoniem. Daarnaast biedt
het onderzoek een kans om in
deze lastige tijd te vragen aan de
jongeren hoe het nu met ze gaat.
Dus kent u een jongere uit
de gemeente Dalfsen in de
leeftijdsgroep 16-25 jaar? Vraag
diegene om de enquête in te
vullen! De enquête is te vinden
via www.watvindjijvandrugs.nl.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt z

Houd het mondkapje zo veel mogelijk
Raak het mondkapje zo min mogelijk

Daarom kan ik het niet vaak genoeg herhalen: koop
lokaal! Sinds afgelopen woensdag is het weer mogelijk
om bestellingen te plaatsen bij winkels in onze gemeente
en het daar af te halen. Ik hoop van harte dat u van deze
mogelijkheid gebruik gaat maken. Want alleen samen
kunnen we onze ondernemers door deze bizarre tijd helpen!

Was mondkapjes van stof o
liefst na elk gebruik.

Welke mondkapjes zijn geschikt?

Dus heeft u iets nodig wat u in

• Gebruik een niet-medisch mondkapje
uw dorp of de gemeente kunt
Dan wil ik u vragen om
• Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te kopen?
de telefoon te pakken en te
maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjesbellen met die ondernemer die ditWegwerpmondkapje? Goo
aanbiedt en het hier te bestellen.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Gratis takken brengen
op zaterdag 27 februari

Meer informatie
over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapje
Gemeentelijke camperplaatsen Dalfsen

Heeft u takken en stammetjes, dan kunt deze zaterdag 27 februari
tussen 8 en 12 uur gratis inleveren bij onderstaande locaties. De
landelijke corona-veiligheidsregels zijn uiteraard van toepassing.
en stobben. Het groenafval
Inleverlocaties
magklachten?
ook in de GFT-container.
- Groenrecycling Rouveen bv Heb je
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
- Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Hoonhorst
- Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld

Blijf thuis.

Voor snoei- en tuinafval betaalt
u bij, zoals voor blad, gras,
klimop, ligustertwijgen, coniferen

het restafval.

en Nieuwleusen gesloten

Houd je altijd aan de basisregels:

In 2015 heeft de gemeente besloten om een aantal gratis camperplaatsen in Dalfsen en
Nieuwleusen aan te bieden. Inmiddels is jurisprudentie ontstaan waaruit blijkt dat het
besluit destijds niet voldoende is onderbouwd en daarmee juridisch niet houdbaar is.
Om die reden heeft het college
van B&W daarom besloten om –
voor aanvang van het toeristisch
Werkfysieke
thuis, tenzij
seizoen – tijdelijk

het niet anders kan.

Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

ontoegankelijk te maken voor
campers. Dit betekent dat de
gemeentelijke camperplaatsen
1,5
meter
vanaf
15 februari 2021 niet
meer toegankelijk zijn. Mensen
afstand.met een camper die toch in de
gemeente Dalfsen willen staan,
worden gastvrij ontvangen door
de lokale recreatieondernemers
die Dalfsen rijk is.

maatregelen te treffen om de
gemeentelijke camperplaatsen
bij de camperlocaties in
Houd
Dalfsen en Nieuwleusen

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
Bij de behandeling van de
elleboog.

verruiming van het kampeerbeleid
in de raad van april, zullen
er alternatieven voor de
huidige (gratis) gemeentelijke
camperplaatsen aan de
gemeenteraad worden
voorgelegd.

alleen samen krijgen we
corona onder controle
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