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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.

De servicepunten Nieuwleusen en Lemelerveld
zijn tot in ieder geval
30 maart gesloten.
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. 5 maart 2021:
- Westerkampen 6A,
het kappen van 2 essen.
Ontvangen, d.d. 11 maart 2021:
- Westerkampen 6A, het plaatsen
van een kleine windturbine.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 maart 2021:
- Nieuwstraat 17A, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 5 maart 2021:
- Meidoornstraat 10,
het wijzigen van de functie.
Ontvangen, d.d. 9 maart 2021:
- Oosterveen 56A, het bouwen
van een aanbouw aan de
bestaande woning.
Ontvangen, d.d. 10 maart 2021:
- Oosterhulst 43, het verbouwen
van de boerderij.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 februari 2021:
- Rekveldweg 4, het uitbreiden
van het sanitair op de camping.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 8 januari 2021:
- Heideparkweg 2,
het legaliseren en verder
afbouwen van een kapschuur.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 maart 2021:
- Trechterbeker 72 en 74, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 5 maart 2021:
- Vilstersestraat 37, het realiseren van
een aanbouw aan de huisartsenpraktijk.
Verzonden, d.d. 9 maart 2021:
- Nieuwstraat 17E, het bouwen van
de linkerhelft van een twee-ondereen-kapwoning en het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Nieuwstraat 17F, het bouwen
van de rechterhelft van een tweeonder-een-kapwoning en het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Verzonden, d.d. 11 maart 2021:
- Zwembadlaantje 8, het aanpassen
van het hoofdgebouw, uitbreiding
en aanpassen berging.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 10 maart 2021:
- t.h.v. Neurinkweg 1,
het kappen van 2 eiken.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag
voor omgevingsvergunningen waarbij
de beslistermijn is 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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvraag
voor een seizoensgebonden
standplaats is ontvangen:
DALFSEN, locatie De Stokte,
• Herberg De Klomp, het innemen
van een standplaats voor de
verkoop van ijs.

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.

Het Infopunt: ook voor
vragen over corona
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.

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:

LEMELERVELD
• Vilstersedijk 17A, het starten
van een meubelmakerij
(Z2021-00003211).
Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
kunt u geen bezwaar indienen
of beroep instellen.
Nadere inlichtingen: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld 1e wijziging Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen, Meeleweg 78.
Doel besluit
Dit plan geeft invulling aan de
wijzigingsbevoegdheid zoals
opgenomen in het bestemmingsplan
om de bestemming Groen aan
de Meeleweg 78 te wijzigen in
de bestemming Bedrijf. Hierdoor
wordt uitbreiding van het
bestaande bedrijf mogelijk.
Ter inzage
Met ingang van 17 maart 2021 tot en
met 28 april 2021 ligt voor iedereen
het vastgestelde wijzigingsplan de
1e wijziging Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen, Meeleweg
78 ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Voor
een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u op telefoonnummer 14
0529 een afspraak maken.
Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen kan
bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Dit is
gedurende bovengenoemde termijn
mogelijk voor belanghebbenden die
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze in te dienen.

In werking treden
plan (geldigheid)
Het wijzigingsplan treedt
in werking met ingang van
de dag na die waarop de
beroepstermijn aﬂoopt.
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 bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt
de werking van het plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
grifﬁerecht verschuldigd.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.
0148.NKernen2016wz01-va01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Lever op 27 maart tussen 8 tot 12
uur gratis takken en stammetjes
in bij onderstaande locaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Hoonhorst
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld
De landelijke coronaveiligheidsregels zijn uiteraard
van toepassing. Van de takken
worden houtsnippers gemaakt
voor schone houtkachels.

Voor snoei- en tuinafval betaalt
u bij: bijvoorbeeld voor blad,
gras, klimop, ligustertwijgen,
coniferen en stobben. Groenafval
mag ook in de GFT-container.
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Gebruik van mondkapjes

COLUMN
Koninklijke onderscheiding
Gewichtige zaken
f 13 jaar wordt geadviseerd
een
mondkapje
dragen in publieke binnenruimtes.
voor
dhr.
GerhardteKruizinga
De eerste corona-kilo’s zijn er bij mij weer af. Tenminste, zo voelt
Op donderdag 11 maart 2021 reikte burgemeester Van Lente
Daarnaast zijn mondkapjes
opOnderscheiding
bepaalde
plaatsen
een Koninklijke
(Ridder
in de Orde vanverplicht.
Oranje
Nassau) uit aan de heer G.L. Kruizinga (66 jaar) uit Dalfsen.

aag ik een mondkapje?

licht in:
er

Een bijzonder moment
dat plaatsvond tijdens een
kleinschalige bijeenkomst in het
kerkgebouw van De Open Kring
in de Zwolse wijk Stadshagen. De
heer Kruizinga nam op deze dag
afscheid als predikant en geestelijk
verzorger van de Zonnehuisgroep

IJssel-Vecht en kreeg daar de
versierselen uitgereikt die horen
bij de onderscheiding als Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.
Meer lezen over de bijzondere
inzet van dhr. Kruizinga? Kijk
op onze website www.dalfsen.
nl bij Nieuws en persberichten

het. Ik zat nog even in dubio of een hovenier nodig was, maar
de kapper heeft het vakkundig tot een goed einde gebracht. Ik
zag veel blije mensen in de kapsalon: klanten die eindelijk weer
geknipt mochten worden en werknemers die eindelijk weer hun vak
mochten uitoefenen! Wat gun ik dit andere ondernemers ook. Ik
hoop dat ze snel groen licht krijgen en weer ‘normaal’ open mogen.

Zo gebruik je een mondkapje:
De coronacrisis heeft voor veel inwoners ﬁnanciële gevolgen.

Naast ondernemers en zelfstandigen die door de maatregelen
minder tot geen omzet hebben, hebben ook mensen in
loondienst, uitzend- of oproepkrachten of mensen met een
ﬂexibel contract te maken met situaties waardoor ze werkloos
zijn geworden of (veel) minder uren kunnen werken. Met als
gevolg dat het inkomen ineens omlaag gaat, terwijl de vaste
kosten zoals huur, hypotheek en gas, water, licht wel gewoon
doorlopen. Het wordt dan soms lastig om nog rond te komen.

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.
Samen knutselen voor oudere
hierbij te helpen heeft de regering geld aan de
mensen in de gemeente Dalfsen
Pak het mondkapje alleen vast bij Om
deinwoners
elastieken.
gemeenten beschikbaar gesteld via de zogenoemde TONK-regeling
Hoi kinderen in de gemeente
Dalfsen. Ik ben Myla,
de kinderburgemeester van
de gemeente Dalfsen.

het gemeentehuis. Dan breng ik
ze naar de oude mensen in de
buurt. Ik ben zelf al begonnen en
heb een mooi schilderij gemaakt.
Wat ga jij maken? Een schilderij
of misschien een tekening?

(Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten). Deze vergoeding is
als het ware een reddingsboei om in de privésituatie ﬁnancieel het
hoofd boven water te houden. Het geldt voor iedereen die te maken
heeft gehad met een ﬂinke inkomensdaling in het afgelopen jaar.

met jullie en andere kinderen een
mooie knutselactie doen! Wil je
hieraan meedoen, maak dan iets
moois voor de oudere eenzame
mensen en stuur het dan op naar

in Dalfsen. Je kunt je kunstwerk
tot woensdag 24 maart brengen
of opsturen.

er is. Meer informatie staat op www.dalfsen.nl/tonk. En blijven er
vragen over, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Zorg dat je neus, mond en kin bedekt zijn.
dringend aangeraden in:
uimtes, zoals winkels,
In Dalfsen
is ingesteld dat je maximaal € 350,- per maand ontvangt
Vinden jullie het ook zo jammer
Houd het mondkapje zo veel mogelijk
op.
musea, bibliotheken,
om de vaste lasten te kunnen blijven betalen. De hoogte wordt
dat je niet bij je oma ofbioscopen,
opa op
bepaald op basis van hoeveel het inkomen is gedaald, hoe hoog de
Het adres van het gemeentehuis
bezoek mag? Ik wel! Daarom
ants endacht
benzinestations.
woonlasten
is: Raadhuisstraat 1, 7721
AX
ik misschien kunnen we
Raak het mondkapje zo min mogelijk
aan.zijn ten opzichte van het inkomen en hoeveel vermogen
Groetjes, Myla

ondkapjes zijn geschikt?

Tot slot is het deze week is een belangrijke week:
de Tweede Kamerverkiezingen vinden plaats!
Het is een groot goed dat
we in Nederland onze stem
mogen laten horen. Er is
voldoende te kiezen, ook
op kandidaten vanuit onze
regio. Laat uw/jouw stem
niet verloren gaan en ga
stemmen. Het gaat immers
om gewichtige zaken!

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

-medisch mondkapje
Politiek
actief: te
raadsleden Luco Nijkamp
lijk om
zelf een mondkapje
en Jolande Upper vertellen...
Wegwerpmondkapje? Gooi deze weg bij
rijksoverheid.nl/mondkapjes
Politiek actief worden in je eigen gemeente, waarom zou je dat
doen? Wat is er leuk aan en wat levert het je op? We leggen deze
vragen voor aan Jolande Upper, raadslid sinds september 2018
en Luco Nijkamp, inmiddels 15 jaar raadslid.

publiek te spreken, te debatteren en
het
restafval.
verbindingen
te leggen.’ Jolande: ‘Ik

ben verrast door wat het me allemaal
heeft gebracht. Mijn leven heeft
mede hierdoor een positieve wending
gekregen. Ik ben erdoor gegroeid,
dat krijg ik ook uit mijn omgeving
terug. Ik ben blij dat ik de durf heb
gehad om iets nieuws te doen.’

lokaal spelen, die raken jezelf
Jolande, hoe ben jij in de
en alle mensen om je heen.’
raad terecht gekomen?
‘Ik werd voor de vorige
raadsverkiezingen benaderd of ik
Wat levert het raadswerk jullie op?
erover na wilde denken om raadslid
Luco: ‘Het raadswerk geeft mij
Hebben jullie nog een oproep aan
te worden. Mijn eerste opwelling
voldoening. Ik zet mij graag
mensen die misschien mee willen
was: nee, dat is niks voor mij: het
maatschappelijk in. Als raadslid
doen met de cursus Politiek actief?
woord voeren en stukken schrijven.
probeer ik tot een goede keuze voor
Luco: ‘Ik hoop dat er ook jongere
Maar het liet me toch niet los. Ik
de gemeenschap te komen. Wij
mensen mee gaan doen. Dertigers
was nieuwsgierig geworden en
zitten in de raad voor alle inwoners.
zijn vaak druk met hun baan en
bedacht me: waarom meteen nee
Wat wij doen, doet ertoe voor veel
gezin en hebben in die levensfase
zeggen? Misschien is het wel heel
mensen. Ik vind het belangrijk om
misschien wat minder tijd voor
leuk en brengt het me nieuwe
daar mijn steentje aan bij te dragen.’
Houd
meter activiteiten. Maar je
Werk
thuis,
tenzij Jolande vult aan: ‘Ik vind het mooi
maatschappelijke
dingen. Ik ben
lijstduwer
geworden
om 1,5
hoeft niet meteen raadslid te worden,
en toen tussentijds iemand ging
betrokken te zijn bij allemaal zaken
afstand.je kan je ook voor een kortere periode
het niet anders kan.die in mijn woonplaats gebeuren.
stoppen in de fractie, ben ik
inzetten voor een bepaald thema.’
gevraagd om raadslid te worden.’
Hierdoor heb ik ook veel interessante
Jolande vult aan: ‘Ik heb ervaren
gesprekken.’ Luco herkent dit: ‘Als
dat het heel goed uit kan pakken,
En Luco hoe ging dat bij jou?
raadslid kan je gemakkelijk met
wanneer je iets gaat doen waarvan
iedereen in gesprek gaan over
‘Ik ben altijd geïnteresseerd
Hoest en
nies in je
je niet wist of je het leuk zou vinden.
wat
hen
raakt.
Mensen
zijn
vaak
geweest inWas
politiek.vaak
Ik wasje
rond
handen.
Soms
heel erg open, dat vind ik mooi.’
mijn 18e jaar actief voor de
elleboog. moet je iets gewoon proberen!
Dus ik wil iedereen aanmoedigen
jongerenafdeling van mijn partij.
een kijkje in de keuken te nemen.’
Heeft het raadswerk ook
Maar daarna raakte dit een
iets voor jullie persoonlijke
periode op de achtergrond. Toen
Kijk voor het volledige verhaal
ontwikkeling betekend?
ik via mijn werk vaker in aanraking
en meer informatie over de
Luco: ‘Het raadswerk heeft zeker
kwam met gemeenten, kwam
cursus Politiek Actief op
bijgedragen aan mijn persoonlijke
voor mij de lokale politiek weer
www.dalfsen.nl/politiekactief.
ontwikkeling. Ik heb geleerd voor
in beeld. Alle onderwerpen die

Jan Uitslag
Wethouder Dalfsen

Webinar Energieneutraal Verbouwen

r informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Aardgasvrij en

energiezuinig wonen

Houd je altijd aan de basisregels:

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Vermijd drukke
plekken.
Veel mensen willen energiezuinig of zelfs aardgasvrij
wonen. Wilt u weten hoe u uw woning energiezuinig
verbouwt en/of aardgasvrij maakt? Bekijk dan
ons webinar Energieneutraal Verbouwen.

Draag een mondkapje in
via een computer, tablet of
Tijdens
deze online
bijeenkomst
publieke
binnenruimtes.
vertelt een energieneutraalcoach
over verschillende maatregelen
die u kunt treffen. Ook
vertelt hij wat daarvan de
kosten zijn en geeft inzicht in
ﬁnancieringsmogelijkheden. Via
de chat kunt u vragen stellen.

telefoon. Ook kunt u zich
na aﬂoop opgeven voor
vervolgactiviteiten van het project
zoals een 100% interactieve
vervolgworkshop op 15 april.

Project Energieneutraal
verbouwen
Het project Energieneutraal
Gratis en vrijblijvend
Verbouwen is opgezet door zes
Het webinar is gratis en
gemeenten in West-Overijssel.
vrijblijvend te bekijken. Geef u op
Het project biedt ondersteuning
voor het webinar
donderdag
Meerop
informatie:
aan huiseigenaren, waarmee
18 maart of donderdag 1 april via
rijksoverheid.nl/coronavirus
het energieneutraal
www.duurzaambouwloket.nl/env.
of duurt
bel 0800-1351
verbouwen van uw huis een
Het webinar
één uur
stuk eenvoudiger wordt.
en is eenvoudig te volgen
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Werkzaamheden zuidelijke parallelwegen N340 Cubbinghesteeg –
Welsummerveldweg en Hout Es en Arendhorsterweg
Op 15 maart is gestart met de
reconstructie van de zuidelijke
parallelweg. Er wordt dan gewerkt
tussen de Cubbinghesteeg en
de Welsummerveldweg. Deze
werkzaamheden duren tot
medio april 2021. Tijdens deze
werkzaamheden kan lokaal
verkeer gebruik maken van de
noordelijke parallelweg. Er zijn
omleidingsroutes ingesteld.
Deze zijn aangegeven met
borden. Benieuwd naar de
omleidingsroute? Bekijk dan

www.vechtdalverbinding.nl of
onderstaande afbeelding.
• De aansluiting Cubbinghesteeg
is volledig afgesloten tussen
15 maart en medio april 2021.
• De aansluiting Engellandweg
is afgesloten van 22 maart
tot en met medio april 2021.
Verleggen van watergangen
tussen Hout Es en
Arendhorsterweg
Daarnaast worden van 22
maart tot en met medio april

Wat als er geen water
uit de kraan komt?

Schoon drinkwater, we vinden het de normaalste zaak van de wereld.
Het uitvallen van drinkwatervoorzieningen kan ﬂinke overlast geven.
Bij mensen thuis, in ziekenhuizen of zorginstellingen en bij bedrijven.
De overheid en drinkwaterbedrijven hebben noodplannen klaarliggen.
Maar het is ook belangrijk om te weten hoe u zelf goed voorbereid bent.
Er kunnen verschillende redenen
zijn waarom drinkwater tijdelijk
niet beschikbaar is. Denk aan een
leidingbreuk of werkzaamheden,
waardoor de toevoer van drinkwater
tijdelijk is afgesloten. Ook kan er
sprake zijn van verontreiniging.
De overheid wil jou dan zo snel
en goed mogelijk informeren.
Dat gebeurt via NL-Alert, de
calamiteitenzender RTV Oost en/of
via de website van de gemeente.
Wat doen overheid en
drinkwaterbedrijf Vitens?
Veiligheidsregio IJsselland, gemeenten
en drinkwaterbedrijf Vitens werken
intensief samen om bij een storing
snel op te treden. Alles is erop gericht
de gevolgen van langdurige uitval
zoveel mogelijk te beperken. Ook
bij langdurige uitval van drinkwater
worden noodvoorzieningen getroffen.
Zo kunnen in gemeenten tijdelijke
distributiepunten voor drinkwater

worden opgezet. Bij extreme
situaties kan het ook zijn dat er
opvanglocaties worden geregeld.
Hoe kunt u zich voorbereiden
op uitval van drinkwater?
Wist u dat het handig is om
bepaalde producten zoals ﬂessen
water altijd in huis te hebben? Zo
komt u voor minder verrassingen
te staan als het drinkwater uitvalt.
Zie het boodschappenlijstje om
welke producten het gaat.
Wat te doen bij uitval
van drinkwater?
Raadpleeg bij korte storingen
de website van drinkwaterbedrijf
Vitens. Wanneer een storing
groter is of langer duurt, komen
ook de hulpdiensten in actie. Ga
naar https://www.vrijsselland.nl/
veilig-leven/wat-te-doen-bij-uitvalvan-drinkwater/ om te weten welke
voorbereidingen u kunt treffen.

2021 alvast de watergangen
verlegd tussen de Hout Es en
de Steenbeltweg. Tijdens het
werken aan de watergangen
kan lokaal verkeer gebruik
maken van de noordelijke
parallelweg en de oversteken
bij de Maneweg en de
Stouweweg. Dat geldt voor
lokaal bestemmingsverkeer,
ﬁets- en landbouwverkeer. Voor
ﬁetsers is er ook een omleiding
ten zuiden van de N340 via Het
Hongerveld en de Maneweg.

Vervolgens wordt, vanaf medio
april, aan de slag gegaan met de
reconstructie, de verbreding en vernieuwing, van de zuidelijke parallelweg tussen Hout Es en de Arendhorsterweg. Deze werkzaamheden
duren tot eind april 2021. De afsluiting van de zuidelijke parallelweg
wordt dan uitgebreid van de Steenbeltweg tot de Arendhorsterweg.
Meer informatie
Het project Vechtdal Verbinding
is een project van de provincie

Overijssel. Op de website www.
vechtdalverbinding.nl, via hun
nieuwsbrief en in de BouwApp
(ga naar debouwapp.nl en zoek
op Vechtdal Verbinding) vindt u
meer informatie over de genoemde
werkzaamheden, de planning,
de hinder en omleidingsroutes.
Ook zijn de werkzaamheden
te volgen op Facebook en
Instagram: Vechtdal Verbinding.
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
Stuur dan een mail naar
vechtdalverbinding@overijssel.nl.

Telefonisch spreekuur wethouder
André Schuurman op 24 maart
Op woensdag 24 maart zit wethouder Schuurman tussen 15.30 en 17.00
uur klaar om met u in gesprek te gaan. Omdat we elkaar helaas nog
niet in het gemeentehuis mogen ontmoeten, gaat dit telefonisch.
Heeft u als inwoner, ondernemer,
organisatie of vereniging een
vraag of een onderwerp die u met

wethouder André Schuurman wilt
bespreken, maak dan een afspraak
via telefoonnummer +14 0529.

