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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
20 april 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. 26 maart 2021:
- Oude Middenweg 6 en 8,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning.
Ontvangen, d.d. 27 maart 2021:
- Henri Dunantstraat 30,
het plaatsen van een carport.
Ontvangen, d.d. 30 maart 2021:
- Botermakerses 6,
het verbouwen van de woning.
- Marsweg 12, het vervangen
van een schuur
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 maart 2021:
- Burg.Backxlaan 287,
het bouwen van een nieuwe
garage en bijkeuken met daarop
twee ruimte slaapkamers.
Ontvangen, d.d. 30 maart 2021:
- Dommelerdijk 139, het plaatsen
van een aanbouw aan de
woning en het vergroten
van de bestaande dakkapel.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning
is verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 26 maart 2021:
- Westerveen 46, het bouwen
van een hooiberg.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 31 maart 2021;
- Westerveldweg 9, het aanbrengen van
een singel met bomen en struiken en
een open omheining rond het weiland.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 30 maart 2021:
- Heideparkweg 2, het deels legaliseren
en verder afbouwen van een kapschuur.
Verzonden d.d. 1 april 2021:
- Constructieweg 3, het uitbreiden
van het autobedrijf.
- Nieuwstraat 17A, het tijdelijk
plaatsen van woonunits.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 31 maart 2021:
- Meeleweg 32, het verbouwen
van een bedrijfspand.
Verzonden, d.d. 1 april 2021:
- Oosterveen 56, het vergroten
van het hoofdgebouw (woning).
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de
reguliere procedure hebben, 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.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 12 april 2021 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Verruiming kampeerbeleid
2. Lokale inclusie agenda 2021
3. Stedenbouwkundige visie Van Tydencampstraat 4 Dalfsen
4. Beleidsplan Licht en donkerte in de openbare ruimte
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.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 t/m 4 worden in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter
voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te agenderen
voor de raadsvergadering van 26 april 2021.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die op de agenda staan. Vanwege het coronavirus kan dat uitsluitend
schriftelijk of digitaal. Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u
zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl, waarbij u een beroep kunt doen
op de griffie voor ondersteuning. Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, 24 maart 2021:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van
Koningsspelen op het grasveld
naast Ds.A.J.W. Vogelaarstraat 22
op 23 april 2021.
Onderstaande vergunningen
voor een standplaats
zijn verleend:
Verzonden d.d. 29 maart 2021
• Vishandel Deen, verkoop
van vis tot 1 maart 2022 op
de volgende locaties:
- P-plaats PLUS Westeinde
Nieuwleusen op donderdag
van 08:00 tot 18:30 uur;
- Kroonplein Lemelerveld
op dinsdag van 09:00 tot
17:30 uur en op zaterdag
van 09:00 tot 17:00 uur;
- P-plaats RK Kerk
Hoonhorst op woensdag
van 10:00 tot 18:00 uur.
Onderstaande aanvraag
voor een seizoensgebonden
standplaats is verleend:
Verzonden d.d. 30 maart 2021
• Herberg De Klomp, verkoop
van ijs vanaf locatie De Stokte
Verkeersmaatregelen
In verband met de Koningsspelen
2021 bij Kindcentrum Heidepark,

is de Ds. A.J.W. Vogelaarstraat in
Lemelerveld afgesloten op 23 april
2021 tussen 8:30 en 12:00 uur.
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.
Para commerciële dranken horecavergunning
DALFSEN
verzonden, d.d. 29 maart 2021
• De burgemeester is voornemens
een para commerciële drank- en
horecavergunning te verlenen
aan MHC Dalfsen aan de
Gerner Es 7A in Dalfsen.
De vergunning met de daarop
betrekking hebbende stukken
liggen 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.

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
• Schapendrift 5, het wijzigen van
het bedrijf door het slopen van

twee jongveestallen en het bouwen
van een nieuwe werktuigenberging
(Z2021-00001418).
• Schapendrift 8, het plaatsen van
een windturbine (Z2021-00001159)
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 bij de
Omgevingsdienst: 088 5525 1050.
Houd het zaaknummer bij de hand.

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.
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BEKENDMAKING VAN (VOORLOPIGE) AANWIJZING EX ARTIKEL 6
WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN VAN GRONDEN TE DALFSEN NOORD
Voorlopige aanwijzing op basis van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen maken op
grond van artikel 7, lid 1 van de
Wet voorkeursrecht gemeenten
(Wvg) bekend dat zij op 30 maart
2021 op grond van het bepaalde
in artikel 6 van de Wvg hebben
besloten om 41 percelen, gelegen
in Dalfsen Noord, voorlopig aan
te wijzen als gronden waarop de
artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26
van de Wvg van toepassing zijn.
Ligging, huidig gebruik en
toegedachte bestemming
Bedoelde percelen zijn gelegen in
het buitengebied ten noorden van
de kern Dalfsen en ingesloten door
de Engellandweg, de Koesteeg, de
Vossersteeg en de Leemculeweg. Deze
percelen zijn thans in gebruik conform
de vigerende overwegend agrarische
bestemming met wonen en bedrijven.
De (niet-agrarische) toegedachte
bestemming is wonen met daarbij
behorende functies zoals water, wegen,
groen en mogelijk maatschappelijk
en wijkt hiermee af van het huidige
gebruik. Deze bestemmingen zullen
eerst nader worden uitgewerkt in een
structuurvisie dan wel omgevingsvisie
en vervolgens in een bestemmingsplan
dan wel omgevingsplan.
Gevolgen
Het besluit van burgemeester en
wethouders treedt in werking één dag
na publicatie in de Staatscourant; te
weten op 2 april 2021. Het besluit
van burgemeester en wethouders
heeft onder andere tot gevolg dat
de aanbiedingsplicht als bedoeld
in artikel 10 van de Wvg van
toepassing is. De vestiging van een
voorkeursrecht (aanwijzing) op grond
van de Wvg houdt namelijk in dat de
eigenaren en beperkt gerechtigden
van onroerende zaken binnen het
aangewezen gebied ̶ wanneer zij hun
(recht op de) onroerende zaak willen
vervreemden ̶ deze eerst aan de
gemeente te koop moeten aanbieden.
Een aantal rechtshandelingen is
uitgezonderd van deze verplichting,
zoals verkoop aan bepaalde
familieleden of executieverkoop
(artikel 10 lid 2 Wvg). De eigenaren en
rechthebbenden ontvangen één dezer
dagen afzonderlijk bij aangetekende

brief bericht over de inhoud van het
besluit en de gevolgen hiervan.
Ter inzage legging
Het besluit van burgemeester en
wethouders d.d. 30 maart 2021 ligt
samen met het ontwerpraadsbesluit
en -voorstel en bijbehorende stukken,
en de daarvan deel uitmakende
kadastrale kaart en een lijst met daarop
de kadastrale aanduiding van de in
de aanwijzing opgenomen percelen,
de grootte, alsmede de naam van de
eigenaren en beperkt gerechtigden
met ingang van 2 april 2021 gedurende
zes weken voor een ieder kosteloos ter
inzage in het gemeentehuis te Dalfsen.
U kunt ook telefonisch een afspraak
maken via de heer D. Roemers
(0529-488 240). Tevens kunnen de
stukken worden geraadpleegd via
de gemeentelijke website: www.
dalfsen.nl, onder Kernpunten, nieuws
en publicaties > Projecten/Wvg.
Tegen betaling zijn kopieën of
afdrukken van de stukken verkrijgbaar.
Zienswijzen
Binnen drie maanden dient de
gemeenteraad een besluit tot
aanwijzing te nemen ter bestendiging
van het voorkeursrecht. De
voorbereiding van dit raadsbesluit
wordt nu gelijktijdig gestart en in dit
kader kunnen belanghebbenden
hun zienswijzen kenbaar maken. Op
grond van artikel 4:8 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) worden
belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld om gedurende een termijn
van vier weken, ingaande op 2
april 2021en eindigende op 29 april
2021, hun zienswijzen ten aanzien
van het voorgenomen raadsbesluit
schriftelijk, dan wel mondeling, naar
voren te brengen. De zienswijze
kan schriftelijk gericht worden aan
de gemeenteraad van de gemeente
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kan contact worden
opgenomen met de heer D. Roemers
(telefoonnummer 0529-488 240).
Bezwaar, beroep, voorlopige
voorziening
Naast de mogelijkheid om tegen
het voorgenomen besluit van de
gemeenteraad zienswijzen naar

College B&W op 20 april op
(digitaal) kernbezoek in Ankum
Op dinsdag 20 april 2021 komen we als college van burgemeester
en wethouders weer op bezoek bij de inwoners van Ankum. De
coronamaatregelen laten een fysiek kernbezoek aan Ankum nog
niet toe, daarom vindt het kernbezoek aan Ankum digitaal plaats.
Tijdens deze avond – die
georganiseerd wordt in
samenwerking met plaatselijk
belang – praten we u bij over een
aantal actuele onderwerpen en
gaan we graag met u in gesprek
om te horen wat er leeft in Ankum.

De avond begint om 19.45 uur
en wordt gehouden via ZOOM.
Namens het college van
burgemeester en wethouders en
het bestuur van Plaatselijk Belang
Ankum bent u van harte welkom!
Aanmelden
Aanmelden kan per e-mail
via aanmelden@dalfsen.nl
U ontvangt dan een link waarmee
u op 20 april 2021 kunt inloggen.
Als u onderwerpen heeft
waarover u graag met ons in
gesprek wil, dan kunt u dit bij
uw aanmelding doorgeven.

voren te brengen, staat er tegen
het besluit van het college van
burgemeester en wethouders
bezwaar en beroep open. Gedurende
een termijn van zes weken, vanaf
2 april 2021 tot en met 13 mei
2021 kunnen belanghebbenden
een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente.
In het ondertekende bezwaarschrift
moet worden opgenomen: de naam
en het adres van de belanghebbende,
de datum, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar
is gericht en de gronden van het
bezwaarschrift (de motivering). Het
bezwaarschrift dient te worden gericht
aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Als de gemeenteraad een definitief
besluit inzake het voorkeursrecht
neemt, kunnen belanghebbenden
eveneens bezwaar maken tegen dat
raadsbesluit. Indien belanghebbenden
ervoor kiezen om nu reeds bezwaar
te maken tegen het besluit van
burgemeester en wethouders tot
voorlopige aanwijzing, dan wordt dat
bezwaarschrift, zodra het besluit van
de gemeenteraad tot aanwijzing in
werking is getreden, op grond van
artikel 6, lid 3 Wvg aangemerkt als
te zijn gericht tegen het besluit van
de raad tot (definitieve) aanwijzing.
Met deze regeling wordt voorkomen
dat een belanghebbende twee
maal bezwaar dient te maken.
Het maken van bezwaar schorst
de werking van het besluit niet.
Degene die een bezwaarschrift
heeft ingediend kan tevens een
verzoek tot het treffen van een
voorlopige voorziening indienen
bij de voorzieningenrechter van
de rechtbank Overijssel, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle. De
voorzieningenrechter zal de verzoeker
alleen ontvankelijk verklaren,
indien daarbij een spoedeisend
belang kan worden aangetoond.
Dalfsen, 30 maart 2021
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

Pontje StokteHessum vanaf
1 april weer
te gebruiken
Vanaf 1 april vaart het pontje
Stokte-Hessum weer. Dit
houdt in dat u weer gebruik
kunt maken van deze mooie
fiets en wandel route.
Door de huidige
coronamaatregelen gelden er
nog een aantal maatregelen:
- Houd 1,5 meter afstand,
ook als er een wachtrij is.
- Met 1,5 meter afstand kunnen
er maximaal 4 mensen
met een fiets op de pont.
- Heb je klachten?
Blijf dan thuis.

COLUMN

Nedersaks
Maart is de maand van de streektaal. In een aantal gemeenten wordt
de raadsvergadering in maart dan ook gehouden in de streektaal. Ik
ontspring tot nog toe de dans. Want ik spreek best wat talen, maar
het Nedersaksisch (en dus ook het Dalfsens of het Ni’jluus’ns) hoort
daar niet toe. Ik zeg daar wel altijd direct bij dat ik eigenlijk alles
versta. En dat heb ik dan weer te danken aan mijn oma. Als kind
moest ik op zondag vaak mijn oren spitsen om te verstaan wat er
in rap Sallands over haar lippen rolde. Dus ik ben goed getraind!
Hoewel ik de taal zelf niet spreek, voel ik me wel een echte
Nedersaks. Dat gevoel werd verder aangewakkerd door de website
www.nedersaksisch.com die 30 maart live ging. Die site gaat over
de taal van de Nedersaks, maar meer nog over de identiteit en de
cultuur van deze inwoners van Salland, Twente, de Veluwe, de
Achterhoek, de Stellingwerven, Drenthe en Groningen. Een flink deel
van ons land dus. Een gebied waar naoberschap (op zijn Sallands,
Achterhoeks en Drents) of noaberschap (Twents en Gronings) en
‘gewoon doen’ de mentaliteit typeren. Daniël Lohues zong er ook al
mooi over: “ten oosten van de Iessel is het land van de wiezen”.
Ook over het Nedersaksisch binnen onze eigen gemeentegrenzen
is veel moois te vinden. Zie bijvoorbeeld www.ouddalfsen.nl voor de
Dalfser streektaal. En er zijn inwoners die er graag meer over vertellen.
Zo had ik het geluk afgelopen jaar de heer Bosscher en zijn vrouw te
treffen. De heer Bosscher schreef mee aan verschillende boeken over
de Dalfser taal. En hij stuurt me in deze coronatijden af en toe, als
een soort quiz, een lijstje Dalfser woorden. Heel leuk, en leerzaam!
Voor het Ni’jluus’ns is het boek ‘Mooi Plat’ van Aartje Schoemaker uit
Nieuwleusen uit 2019 een echte aanrader. En
Gruune Jopie trakteert ons op DalfsenNet.
nl regelmatig op teksten in onze eigen taal.
Als ik alles zo op een rijtje zet, bedenk ik
me dat er nog bijna een jaar de tijd is om
een raadsvergadering in Dalfsen in onze
eigen streektaal voor te bereiden. Dat
moet toch lukken? Mangs bu’j te bange!
Erica van Lente
Burgemeester

Gemeente Dalfsen start rond half
april de preventieve bestrijding
van de eikenprocessierups
Om de overlast van de eikenprocessierups ook dit jaar te beperken,
start de gemeente Dalfsen rond half april met de preventieve
bestrijding. Op verschillende locaties in de gemeente Dalfsen
bespuiten we eikenbomen met een biologisch bestrijdingsmiddel.
Dit doodt de rupsen zodra zij uit de eitjes kruipen en voorkomt
daardoor het ontstaan van de brandharen, die zorgen voor de overlast.
De eitjes en de jonge rupsen zitten
hoog in de boomkronen. Daarom
spuiten we het bestrijdingsmiddel
met een hoge drukspuit of
boomnevelspuit in de kronen. Het
kan zijn dat u rond half april een van
de bestrijdingsvoertuigen treft in uw
omgeving. De bestrijding kan ook in
de avond of nacht plaatsvinden. De
bomen worden twee keer preventief
behandeld, tussen de behandeling
zit ongeveer twee weken.
Op welke locaties bestrijden we?
De bestrijding vindt plaats op eiken
in de openbare ruimte die staan
op plekken waar in de afgelopen
jaren veel overlast was. Ook eiken
op plaatsen waar doorgaans veel
mensen komen of verblijven worden
gespoten, zoals bij basisscholen,
speeltuinen, sportvelden,
zorgcentra en langs fietsroutes voor
schoolkinderen. Alle spuitroutes kunt
u bekijken op www.dalfsenkaart.nl.
Ongevaarlijk
Een gespecialiseerd bedrijf spuit tot
hoog in de boom met een biologisch
bestrijdingsmiddel dat alleen rupsen
doodt. Het middel is ongevaarlijk
voor mensen, huisdieren, vogels en
planten. We houden rekening met

beschermde vlindersoorten en mijden
de plekken waar deze te vinden zijn.
Biodiversiteit
U kunt als tuineigenaar helpen en
zorgen voor meer biodiversiteit. Met
veel groen en bloeiende planten in
uw tuin trekt u insecten en tuinvogels
aan. Door nestkastjes op te hangen
in de buurt van eikenbomen worden
koolmezen, pimpelmezen en ook
andere vogels gestimuleerd de
eikenprocessierupsen op te eten.
Vervolg bestrijding
De gemeente blijft de eiken
controleren. In bomen waar toch
volwassen eikenprocessierupsen
verschijnen, halen we nesten en
rupsen op bepaalde locaties weg
door ze op een veilige manier
weg te pakken of zuigen. Om niet
in aanraking met de brandharen
te komen, raden we u af om zelf
de nesten te verwijderen.
Meer informatie over
eikenprocessierupsen en
de bestrijding ervan leest
u op de website
www.processierups.nu. Informatie
over de aanpak van de gemeente
vindt u op www.dalfsen.nl/rups.
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De openluchtzwembaden in Dalfsen
en Nieuwleusen openen hun poorten
op zaterdag 1 mei 2021
ZWEMBAD GERNER en DE MEULE
open op 1 mei vanaf 13.00 uur.

Op zaterdag 1 mei gaan de deuren van de gemeentelijke
zwembaden weer open voor een nieuw zwem seizoen! Uiteraard
met inachtneming van alle corona maatregelen, beperkingen en
voorwaarden die zowel voor personeel als badgasten gelden. Op
www.dalfsen.nl leest u in grote lijnen wat dit inhoud. Evenals in 2020
is het mogelijk om met een abonnement in zowel het openluchtbad
van Dalfsen als in het openluchtbad van Nieuwleusen te zwemmen.

Voorverkoop abonnementen:

In Dalfsen:
Van maandag 12 april t/m vrijdag 23 april 2021
in zwembad Gerner.
Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag
tussen 08.30 en 12.30 uur.
In Nieuwleusen:
Op maandag 12 april t/m vrijdag 23 april
2021 in zwembad de Meule.
Openingstijden: Maandag, dinsdag, woensdag
en vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

Woensdag
			
Donderdag
			
Vrijdag
			
Zaterdag
Zondag

07.00 - 12.00 uur
12.00 - 19.45 uur
07.00 - 12.00 uur
12.00 - 19.45 uur
07.00 - 12.00 uur
12.00 - 19.45 uur
09.00 - 16.45 uur
13.00 - 16.45 uur

(alleen banen zwemmen)
(recreatie & banen zwemmen)
(alleen banen zwemmen)
(recreatie & banen zwemmen)
(alleen banen zwemmen)
(recreatie & banen zwemmen)
(recreatie & banen zwemmen)
(recreatie & banen zwemmen)

Vanaf het moment dat er geen beperkende
maatregelen i.v.m. het coronavirus gelden
Maandag
07.00 - 19.45 uur
Dinsdag
07.00 - 17.30 uur
Woensdag
07.00 - 19.45 uur
Donderdag
07.00 - 19.45 uur
Vrijdag
07.00 - 19.45 uur
Zaterdag
09.00 - 16.45 uur
Zondag
13.00 - 16.45 uur

U kunt ook vanaf maandag 12 april tot en met zondag
25 april 2021 uw zwemabonnement(en) digitaal aanvragen
(www.dalfsen.nl) en online afrekenen. Het ingevulde
digitale bestelformulier voor abonnementen en opgave
zwemlessen hoeft u verder niet in te leveren en liggen
vanaf 1 mei klaar bij het de door u aangegeven zwembad.

Het zwembad is dit jaar geopend van 1 mei tot en met
5 september, op de hieronder vermelde tijdstippen.
Openingstijden zwembad Gerner
Vanaf zaterdag 1 mei
Maandag
07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)		
			
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Dinsdag
07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
			
12.00 - 17.30 uur (recreatie & banen zwemmen)

€ 3,20
€ 4,40
gratis

› DIPLOMA B

Twaalf badenkaart
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen

€ 30,05
€ 43,25

› DIPLOMA C

Lestijden Dalfsen: Maandag 18.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 18.30 uur
en zaterdag 10.00 uur
Lestijden Dalfsen: Maandag 19.00 uur en zaterdag 09.30 uur
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 19.00 uur
en zaterdag 10.30 uur

Bovengenoemde kaarten zijn vanaf 1 mei
af te halen bij de kassa van het zwembad.
Voorverkoop:
Vanaf 1 mei

Gezinsabonnement
Kinderen t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen
Eén oudergezin abonnement

€ 135,35
€ 38,75
€ 57,80		
€ 77,60		

Kassaverkoop:
€ 157,85
€ 49,90
€ 69,10
€ 99,90

* Een gezinsabonnement is bedoeld voor
ouders met kinderen tot en met 17 jaar.
* Eén ouder gezin abonnement, blijkt ook uit
het BRP. (Basisregistratie personen)

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN SEIZOEN 2021
ABONNEMENTEN
Namen voor wie abonnementen
worden aangevraagd:

Lestijden Nieuwleusen ( 2x per week 30 minuten)
Dinsdag, 17.30 uur en zaterdag 09.00 uur
Dinsdag, 18.00 uur en zaterdag 09.30 uur

Dagkaarten:
Kinderen 4 t/m 17 jaar / 65+
Volwassenen
Kinderen t/m 3 jaar

Abonnementen 2021
Tarieven			

Openingstijden 2021

Let op! Voor alle zwemlesgroepen geldt VOL = VOL
Inschrijvingen zwemlessen 2021 tijdens balie voorverkoop
en vanaf zaterdag 1 mei om 13.00 uur bij het zwembad.
(NIET VIA VOORVERKOOP ABONNEMENT DIGITAAL)
Zwemlessen worden alleen gegeven aan abonnementhouders.
De lessen starten in de week van 10 mei 2021.
Zwemlessen voor diploma A gelden voor kinderen die
in 2021 minimaal vijf jaar zijn of worden.
Voor kinderen die in 2021 vijf jaar zijn of worden.
Lestijden Dalfsen (2x per week 30 minuten)
Maandag 17.30 en zaterdag 08.00 uur
Maandag 18.00 en zaterdag 08.30 uur

Tarieven 2021

Digitale aanvraag abonnementen:

Zwemlessen

› DIPLOMA A

Openingstijden feestdagen beide zwembaden:
Hemelvaartsdag 13 mei 2021 13.00 - 16.45 uur
1e Pinksterdag 23 mei 2021 13.00 - 16.45 uur
2e Pinksterdag 24 mei 2021 13.00 - 16.45 uur

Benodigd:
›	Pasfoto('s). Vergeet niet achter op de pasfoto
uw naam en geboortedatum te zetten
› Een volledig ingevuld bestelformulier
› Geld of pinpas

Leskaarten 2021
›	Diploma’s A, B, C: € 52,90 per diploma (2x per week)
›	Behendigheid 1, 2, 3: € 52,90 per diploma (2x per week)
›	Aquajoggen / trimzwemmen (Dalfsen):
€ 52,90 voor het seizoen

›

› BEHENDIGHEID 1, 2 en 3

Lestijden Dalfsen: Maandag 19.30 uur en zaterdag 10.00 uur
(bij voldoende deelname)
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 19.30 uur
en zaterdag 11.00 uur

› TRIMZWEMMEN – AQUAJOGGEN

(bij voldoende deelname)
Inhoud: Aanleren/verbeteren zwemslagen en conditietraining
Lestijden Dalfsen:
Maandag van 20.00 - 20.30 uur (aquajogging)
Donderdag van 19.45 - 20.30 uur.(trimzwemmen)

ZWEMBAD GERNER / DE MEULE

LESSEN
Geboortedatum:

Prijs
abonnement:

1

€

2

€

3

€

4

€

5

€

Totaal abonnementen

€

Totaal leskaarten .......... x € 52,90

€

Totaal abonnementen + leskaarten

€

Les voor diploma A – B – C –, behendigheid 1 - 2 - 3,
of trimzwemmen/aquajogging:

Naam: ________________________ M / V
Adres: _____________________________
Postcode: __________________________
Woonplaats: ________________________
Telefoon nr: ________________________
Voor welk zwembad:
Gerner (Dalfsen) / De Meule (Nieuwleusen)
Inleveren bestelformulier › Het ingevulde
bestelformulier voor abonnementen en opgave
zwemlessen levert u bij aanmelding in. Neem
voor ieder abonnement of leskaart een pasfoto
mee. Betalen: contant of met u pinpas.
Het bestelformulier kunt u ook downloaden
(www.dalfsen.nl) en vervolgens inleveren.

