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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. 13 maart 2021:
- Kloosterhof 54, het plaatsen
van een kozijn.
Ontvangen, d.d. 14 maart 2021:
- Beatrixstraat 15, het bouwen
van een berging.
Ontvangen, d.d. 17 maart 2021:
- Vossersteeg 3, het vervangen
van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 18 maart 2021:
- Marsweg 1A, het uitbreiden
van de werktuigenberging.
- Westerveldweg 9,
het aanbrengen van een singel met
bomen en struiken en een open
omheining rond het weiland.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 15 maart 2021:
- Vilstersedijk 17C, het bouwen
van een woning en bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 18 maart 2021:
- Nieuwstraat 17G,
het bouwen van een woning
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 maart 2021:
- Bouwhuisweg 25,
het kappen van 1 eikenboom.
Ontvangen, d.d. 16 maart 2021:
- terrein naast Burg.Backxlaan
115, het realiseren van een
tijdelijke biljartzaal.
- Gruttolaan 2, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 10 februari 2021:
- Gerner Es 8, het bouwen van
een afscheidingsmuur.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 29 december 2021:
- Hessenweg 107, het bouwen van
een woning en werktuigenberging.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 15 december 2020:
- Meeleweg 32, het verbouwen
van een bedrijfspand.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 15 maart 2021:
- Schapendrift 5, het bouwen
van een werktuigenberging.
- Merovingen 30 en 32, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
Verzonden d.d. 17 maart 2021:
- Trechterbeker 56, het bouwen

van een half vrijstaande woning.
- Trechterbeker 58, het bouwen
van een half vrijstaande woning.
- Slennebroekerweg 12,
het uitbreiden van de woning.
- De Brandt 1, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
Verzonden d.d. 18 maart 2021:
- Polhaarweg 40A,
het verbouwen van de woning.
- Mulertlaan 4, het verbouwen
van de woning.
- Trechterbeker 60, het bouwen
van een half vrijstaande woning.
- Trechterbeker 62, het bouwen
van een half vrijstaande woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 15 maart 2021:
- Hoenderweg 1A, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Verzonden d.d. 16 maart 2021:
- Posthoornweg 6, het herstellen
en onderhouden van de kerktoren.
- Strenkhaarsweg 15, het wijzigen van
de bestemming van bedrijfswoning
naar plattelandswoning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 18 maart 2021:
- Koolwitje 2 en 4, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Meeleweg ong., het tijdelijk bouwen
van een schuilhut in het park aan
de Meeleweg (tot 01-03-2031).
Verzonden d.d. 19 maart 2021:
- Weth.Nijboerstraat 30,
het plaatsen van een ﬁetsenberging.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die
de reguliere procedure hebben
gevolgd en de aanvragen voor
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande vergunningen voor
een standplaats zijn verleend:
DALFSEN, locatie hoek
Pleijendal/Wilhelminastraat
• Marcel’s Kaaskraam, verkoop
van zuivelproducten op woensdag
van 8:00 tot 17:45 uur tot
1 januari 2022.
NIEUWLEUSEN, locatie De Meule
• RS Kaas en Worstspecialiteiten,
verkoop van kaas en worst op
donderdag, vrijdag en zaterdag van
13:15 tot 17:45 uur tot 1 april 2022.
• J. de Jonge’s AGF handel inkoop,
verkoop van aardappelen, groente,
fruit en eieren op donderdag van
8:00 tot 12:45 uur tot 1 januari 2022.

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
• Hessenweg 64, voor het
beëindigen van het bedrijf
(Z2021-00003017)

LEMELERVELD,
locatie Kroonplein
• Handelsonderneming Burger,
verkoop van aardappel, uien,
e.d. op donderdag van 8:00 tot
17:45 uur tot 1 april 2022.
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 29 maart 2021 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Beleidsregels woningsplitsing inwoonsituaties
2. Declaratie kosten berging vliegtuigwrak Millingen
3. Aanwijzing functionaris gegevensbescherming
4. Voordracht lid RvT Stichting OOZ en Ambelt
BESPREEKSTUKKEN
5. Weigering verklaring van geen bedenkingen, Zonnepark Hooiweg
6. Deﬁnitieve verklaring van geen bedenkingen,
BAM Den Hulst 110A, 114 en 114a
7. Onttrekken aan en bestemmen van wegen tot het openbaar verkeer
8. Actualiseren grenzen bebouwde kom
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 agendapunten 2, 5, 6 en 8, 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.

WET MILIEUBEHEER
Melding 8.40

• De Vismarkt Urk, verkoop
van vis op vrijdag van 8:00 tot
12:45 uur tot 1 januari 2022.

LEMELERVELD
• Constructieweg 3, voor het
veranderen van het bedrijf
(Z2021-00002678)
NIEUWLEUSEN
• Ruitenveen 36, het plaatsen van
een windturbine (Z2021-00001162)
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.

2 oktober 2020
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ONTWERPBESLUIT
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide
voorbereidingsprocedure voor het oprichten van een transportbedrijf
met RMO voor de eigen melktankwagens en melktankwagens van
derden, Rollecate 81 in Dalfsen (zaaknummer: Z2019-00013309)

Schriftelijke zienswijzen stuurt u
aan college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor het naar voren brengen
van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken bij
de Omgevingsdienst IJsselland,
telefoonnummer 088 525 10 50.

COLUMN

Zullen we bellen?

Gebruik van mondkapjes
wij u een afspraak te maken via
het telefoonnummer: 14 0529.
Desgewenst kunt u de documenten
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt
u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van
zaaknummer Z2019-00013309.
U kunt binnen zes weken vanaf de
dag van publicatie, schriftelijk of
mondeling inhoudelijke opmerkingen
en reacties tegen dit ontwerpbesluit
indienen. In de zienswijzen moet
worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit
de zienswijzen betrekking hebben.

Burgemeester en wethouders van
Dalfsen hebben het voornemen
de omgevingsvergunning te
verlenen voor het oprichten van
een transportbedrijf met RMO
voor de eigen melktankwagens en
melktankwagens van derden op het
perceel Rollecate 81 in Dalfsen.

Begin maart 2020 kwam het coronavirus in een sneltreinvaart
op ons af. Ondertussen hebben we al weer ruim een
jaar lang te maken met het virus en is er veel veranderd
in ons dagelijks leven. Als ik naar mezelf kijk, had ik
(en de andere collegeleden) wekelijks, zo niet dagelijks
fysiek contact met onze inwoners en ondernemers. Het
contrast met vandaag de dag is enorm: we hebben al
langere tijd geen (grotere) bijeenkomsten meer gehad en
we kunnen niet meer naar de Kulturhuzen, zalen, cafés
en bij inwoners thuis langs om elkaar te ontmoeten.

edereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes.
Wij maken u erop attent dat slechts
Daarnaast zijn mondkapjes op bepaalde
plaatsen verplicht.
beroep tegen het uiteindelijke
De aanvraag, het ontwerpbesluit

Waar
draagstukken
ik een mondkapje?
en de bijbehorende
liggen tot zes weken na publicatie
ter inzage in het gemeentehuis.
Wanneer u de documenten in het
gemeentehuis wilt inzien, vragen

ndkapjes zijn verplicht in:
Openbaar vervoer
ouringcars
Mogelijkheid
liegtuigen

besluit kan worden ingediend
als men belanghebbende is
en een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit heeft ingediend.

zijn er wel digitale overleggen en spreek je
Zo gebruik jeNatuurlijk
een mondkapje:
af en toe iemand fysiek, omdat digitaal geen optie is.

Nadere inlichtingen
Omgevingsdienst IJsselland:
088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.

Het werk gaat gewoon door en de samenwerking met
de collega’s in het gemeentehuis en daarbuiten gaat
heel erg goed. Toch spreek je per saldo veel minder
mensen en dat is niet zoals ik het graag zou zien. Het
is juist zo belangrijk om geluiden uit de samenleving te
horen: wat speelt er allemaal in onze gemeente?

Gebruik alleen niet-medische mondkapjes.

Raak het mondkapje alleen met schone handen aan.

ik heb besloten om tijd in mijn agenda in te ruimen
voor ruimere Pak het mondkapje alleenDaarom
bij de
elastieken.
om vast
telefonisch
bereikbaar
te zijn. Woensdagmiddag 24 maart
ben
ik
van
15.30
tot
17.00
uur bereikbaar voor een gesprek.
winkeltijden rond Paasweekend
Voel vooral geen drempel om te bellen: het mag gaan over

Zorg dat je neus, mond en
kin bedekt zijn.
ndkapjesOndernemers
worden dringend
aangeraden in:
iets waar u mee zit, over de toepassing van de maatregelen
in de gemeente Dalfsen hebben in het Paasweekend de mogelijkheid hun winkels
op ruimere tijden te openen.
kunnen klanten meer verspreid over de dag inkopen doen. Dit
in onze gemeente, uw zorgen over uw onderneming of
ublieke binnenruimtes,
zoalsZowinkels,
geldt voor winkels die volgens de maatregelen vanuit de Rijksoverheid geopend
mogen
zijn.
danmogelijk
ook. U kunt daarvoor
Houd het mondkapje zowat
veel
op. bellen naar 14 0529.
supermarkten, musea, bibliotheken, bioscopen,
De verruiming van de
Als u belt kan het natuurlijk zo zijn dat ik in gesprek ben
heaters, restaurants en benzinestations.
winkeltijden is afhankelijk van
Raak het mondkapje zo min
mogelijk
aan.dit het geval zijn, dan wordt er
met iemand
anders. Mocht
het aﬂopen van de maatregel
avondklok, die in ieder geval
geldt tot 30 maart. Wordt deze
maatregel door de Rijksoverheid
verlengd, dan moeten de
sluitingstijden van de winkels
hierbij aansluiten. In dat geval
geldt dat winkels om 20.45
uur moeten sluiten. Daarnaast
geldt dat na 20.00 uur geen
alcohol verkocht mag worden.

voor een terugbelverzoek gezorgd en spreken wij elkaar
daarna. En past dit tijdstip niet in uw agenda, maar wilt u
wel graag in gesprek? Dan kunt u bellen naar 14 0529,
mailen naar bestuurssecretariaat@
dalfsen.nl of een bericht sturen via
mijn persoonlijke Facebookaccount
of LinkedIn, dan plannen we een
afspraak voor een ander moment in.

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

Welke mondkapjes zijn geschikt?

Gebruik een niet-medisch mondkapje
Het is ook mogelijk om zelf een mondkapje te
maken. Kijk op: rijksoverheid.nl/mondkapjes

Ik spreek u graag! Hopelijk tot snel.

Wegwerpmondkapje?
Gooi deze weg bij
André Schuurman
het restafval. Wethouder gemeente Dalfsen

Hieronder een overzicht van
de mogelijke winkeltijden rond
het Paasweekend. Neem
contact op met uw favoriete
winkels voor de precieze
openingstijden die zij hanteren.

Lever op 27 maart gratis
Dag
Openingstijden
takken en stammetjes in
Meer informatie over mondkapjes
vind je op: rijksoverheid.nl/mondkapjes
Maandag 29 maart 2021 tot en
met donderdag 1 april 2021

tussen 6:00 en 22:00 uur

Goede Vrijdag, 2 april 2021

tussen 6.00 en 21.00 uur

Houd je
altijd
aan
deuurbasisregels:
tussen
6.00 en
22.00

Zaterdag 3 april 2021
1e Paasdag, zondag 4 april 2021

niet open

2e Paasdag, maandag 5 april 2021

tussen 10.00 en 18.00 uur

klachten?

Hoeveel
Blijf thuis.

Werk thuis, tenzij
het niet anders
kan.
rookmelders
hangen

al in

Al ruim 70% van de Nederlandse huishoudens heeft minstens één
rookmelder in huis. Dit is goed nieuws! Wist u dat het vanaf 1 juli 2022
het verplicht wordt om op elke etage in een woning rookmelders op te
hangen. Deze verplichting bestaat al langer voor nieuwbouwhuizen,
Was vaak je handen.
maar de regelgeving gaat ook voor bestaande woningen gelden.

Laat je testen.

k benauwd en/of
met de rookmelderwijzer
orts? Dan Test
moeten
hoeveel rookmelders u nodig heeft.
enoten thuisblijven.
Vul hier de rookmelderwijzer in:
https://rookmelders.nl/
rookmelderwijzer

Houd 1,5 meter
afstand.
uw
woning?

rookmelder is een ﬂuitje van een
cent: u kunt de rookmelder gewoon
uitzuigen met de stofzuiger!
Hoest
enunies
Nog meer
tips vindt
op in je
www.brandweer.nl/rookmelder
elleboog.

Zorg er voor dat uw rookmelders
goed werken. Dit doet u door de
melders maandelijks te testen door
op de testknop te drukken. Ook het
maandelijks schoonmaken van de

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Op 27 maart kunt u tussen 08.00
en 12.00 uur bij onderstaande
locaties gratis takken en
stammetjes inleveren.
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Nieuwleusen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Hoonhorst

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.

Vermijd drukke
plekken.
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld

De landelijke coronaveiligheidsregels zijn uiteraard
een mondkapje in
van toepassing. VanDraag
de takken

publieke binnenruimtes.

Het Infopunt: ook voor
vragen over corona
Heeft u (zorg)vragen rondom het U kunt het Infopunt bereiken op
telefoonnummer 0529 793 013.
coronavirus? De medewerkers
Wanneer nodig kunnen de
van het Infopunt denken graag
medewerkers van het Infopunt
met u mee. Denk bijvoorbeeld
u doorverwijzen
aan vragen als: Hoe krijgMeer
ik mijn
informatie:
naar de plek
boodschappen of medicijnen
rijksoverheid.nl/coronavirus
waar u terecht
in huis? Kan ik nog gebruik
bel 0800-1351
kunt voor
maken van thuiszorg? Ikofben
passende hulp/
nu wel heel alleen, hoe kom ik
ondersteuning.
in contact met mijn omgeving?

