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CONTACTINFORMATIE
Gemeentehuis Dalfsen
• 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
27 april gesloten.
Meer informatie leest u op
www.dalfsen.nl/openingstijden.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 april 2021:
- Schapendrift 1B, het verlengen
van de omgevingsvergunning voor
het plaatsen van een zorgunit.
Ontvangen, d.d. 13 april 2021:
- Molendijk 3, het uitbouwen en
verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 14 april 2021:
- Vossersteeg 34, het bouwen van
een houten schuurtje/berging.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 april 2021:
- Langsweg 35, het bouwen
van een veldschuur.
Ontvangen, d.d. 15 april 2021:
- Weerdhuisweg 45, het verbouwen
van de woning en bijgebouw.
- Weerdhuisweg 45, het realiseren
van een tijdelijke woonvoorziening.
Ontvangen, d.d. 11 april 2021:
- Nijverheidstraat 45, het vernieuwen
en vergroten van de berging.
Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn de
beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 15 april 2021:
- Esakkers 9, het verbouwen van de woning.
- Ganzepanweg 4A, het omzetten van een
bedrijfswoning naar een plattelandswoning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 12 april 2021:
- Burg.Hoekstrastraat 7,
het verbouwen van de woning.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 april 2021:
- Koele 23, het bouwen van een woning.
- Vechtoever, het plaatsen van een
drijvende aanlegsteiger, een houten
blokhut, reclame-uitingen, een kanostelling
en twee vlaggenmasten (kadastraal
bekend Dalfsen, sectie K, nummer 10183)
(seizoensgebonden van april tot en met
oktober) tot uiterlijk 31 oktober 2023.
Verzonden, d.d. 15 april 2021:

- Vossersteeg 3, het vervangen
van een bijgebouw (wijziging).
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 13 april 2021:
- Burg.Backxlaan 117, het realiseren
van een tijdelijke biljartzaal
(tot maximaal 13-04-2031).
Verzonden, d.d. 16 april 2021:
- Gruttolaan 9 en 10, het bouwen van
een twee-onder-een-kap woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen
die de reguliere procedure hebben 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.
Onderstaande ontwerp
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Hagenweg 2, het uitbreiden
van de ligboxenstal.
Vanaf 21 april 2021 ligt de
ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken gedurende 6 weken op afspraak
ter inzage bij het loket van de afdeling
Publiekdienstverlening in het gemeentehuis.
Binnen deze termijn kan men schriftelijk
zienswijzen over de ontwerpbeschikking
naar voren brengen bij het college
van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan
burgemeester en wethouders van Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt
u mondeling uw zienswijze indienen.
Voor informatie, vragen of voor het maken
van een afspraak voor het inzien van een
aanvraag/melding/omgevingsvergunning
kunt u contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening, telefoonnummer
14 0529. Voorlopig is het maken van een
afspraak via https://afspraken.dalfsen.nl
nog niet mogelijk.

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
• Hessenweg 107, het wijzigen van
het bedrijf, het bedrijf gaat alleen
jongvee houden en een nieuwe
jongveestal en werktuigenberging
bouwen (Z2021-00002736).

NIEUWLEUSEN
• Den Hulst 57, het wijzigen van
het bedrijf door het verlagen van
grondwater ten behoeve van de
keuring van een ondergrondse
opslagtank (Z2021-00003721).
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.

BEBOUWDE KOMGRENZEN GEMEENTE DALFSEN
De raad van de gemeente Dalfsen heeft
in zijn openbare vergadering van 29
maart 2021 de bebouwde komgrenzen
inzake de Wegenverkeerswet 1994 en
Wegenwet vastgesteld. Het besluit met
de daarbij behorende tekeningen ligt van
woensdag 21 april 2021 tot woensdag
5 mei 2021 ter inzage bij de receptie
van het gemeentehuis te Dalfsen.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.
Dit doet u door een bezwaarschrift in
te dienen binnen zes weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit. In het
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en

de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij u om een
kopie van het besluit waar u bezwaar
tegen heeft mee te sturen en aan te
geven op welk telefoonnummer of
e-mailadres u te bereiken bent. Het
bezwaarschrift moet u sturen naar de
raad van Dalfsen, Postbus 35, 7720
AA Dalfsen. Het besluit blijft gelden
in de tijd dat uw bezwaarschrift in
behandeling is. 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 Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 26 april 2021 om 19:30 uur,
deze vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. 7e verzamelplan buitengebied
2. Beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2025
3. Lokale inclusie agenda 2021
4. Stedenbouwkundige visie Van Tydencampstraat 4 Dalfsen
5. Actualisatie grifﬁeplan 2021-2022
6. 1e wijziging Legesverordening
7. Beleidsplan Licht en donkerte in de openbare ruimte
BESPREEKSTUKKEN
8. Hoofdlijnenakkoord RES West-Overijssel *
9. Herinrichting Trefkoele+
10. Verruiming kampeerbeleid
11. Doorwerkingsonderzoeken RKC Handhaving en evenementen
12. Kadernota groen en biodiversiteit
13. Delegatie- en mandaatstatuut raad
* onder voorbehoud van bespreking in de raadscommissie van 19 april 2021
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 5, 6 en 11 t/m 13, 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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 april 2021:
• WTC Gorssel, het organiseren van de
Nationale Parken Tocht op 13 juni 2021.
Ontvangen, d.d. 12 april 2021:
• Voetbalvereniging Vilsteren,

het organiseren van inzamelen oud ijzer
bij Vlierhoekweg 9 op 24 april 2021.
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.
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4 en 5 mei 2021

COLUMN
kinderburgemeester Myla zullen in
Nieuwleusen een krans leggen en
een korte toespraak houden. Hier
wordt, net als vorig jaar, een ﬁlm van
gemaakt. Deze ﬁlm is op 4 mei vanaf
20:30 uur te zien via de social media
kanalen van de gemeente Dalfsen
(Facebook, Twitter en Instagram) en
diezelfde avond ook via de lokale
omroep VechtdalTV. Daarnaast is de
toespraak van burgemeester Erica
van Lente te lezen in Kernpunten.

Op 4 mei herdenken we de oorlogsslachtoffers. Op 5 mei staan we
stil bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij realiseren
we ons dat vrijheid nooit vanzelfsprekend is. In 2020 stonden
we stil bij 75 jaar vrijheid en herdachten we het beëindigen van
de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar kijken we vooruit. Waar staan
we nu? Hoe vrij zijn we in 2021? Dit is dan ook het jaarthema
van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘na 75 jaar vrijheid’.
De vlag de hele dag
halfstok op 4 mei
Ook dit jaar vinden de activiteiten
rond 4 en 5 mei vooral vanuit huis
plaats. Tijdens de herdenking
op 4 mei vraagt het Nationaal
Comité 4 en 5 mei iedereen in
Nederland de vlag halfstok te
hangen. Dit jaar geldt daarvoor een
afwijkend protocol: de vlag mag
de hele dag halfstok hangen, van
zonsopgang tot zonsondergang.
De Nationale Herdenking op
de Dam in Amsterdam gaat in
aangepaste vorm door, zonder
publiek. Koning Willem-Alexander
en koningin Máxima leggen een
krans namens de gehele bevolking,
en overlevenden leggen kransen
voor verschillende groepen
oorlogsslachtoffers. Tijdens de
herdenking worden verschillende
kransen en bloemen gelegd door

de oorlogsslachtoffers. Voorafgaand
aan de plechtigheid op de Dam is er
een herdenkingsbijeenkomst in De
Nieuwe Kerk. Zoals ieder jaar wordt
tijdens de Nationale Herdenking
om 19.58 uur het signaal Taptoe
geblazen, gevolgd door twee
minuten stilte om 20.00 uur. Op
de Dam wordt een voordracht
gehouden door een jongere, ook
geeft André van Duin een toespraak.
De Nationale Herdenking wordt
live uitgezonden door de NOS.
4 mei
Net als vorig jaar vindt er ’s
avonds op 4 mei helaas geen
publieke kranslegging plaats bij de
monumenten in Nieuwleusen en
Dalfsen. Eerder op de dag zal er een
kranslegging en een vlagceremonie
plaats vinden in Dalfsen.
Burgemeester Erica van Lente en

5 mei
De verschillende kernen in de
gemeente Dalfsen zijn op 10, 12 en
13 april 1945 bevrijd. In 2020 was
dit 75 jaar geleden. Om dit te vieren
zouden er in elke kern activiteiten
georganiseerd worden. Helaas
konden deze het afgelopen jaar niet
plaatsvinden vanwege de uitbraak
van het coronavirus en de geldende
maatregelen. Om die reden zouden
de activiteiten verplaatst worden
naar 2021 onder de noemer ‘75+1
jaar’. Helaas is het gezien de
huidige coronamaatregelen nog
steeds niet mogelijk de vieringen en
herdenkingen zoals beoogd plaats
te laten vinden. Daarom hebben
de betrokken organisaties uit de
verschillende kernen besloten de
eerder uitgestelde viering deﬁnitief
te annuleren. Toch kunt u nog wel
steeds gebruik maken van een
aantal initiatieven die vorig jaar
zijn opgezet en die nog steeds van
waarde zijn in 2021 en verder. Zo
is er de ﬁetstocht langs de locaties
waar vliegtuigen zijn neergestort
in de Tweede Wereldoorlog,
deze vindt u op https://www.
dalfsenviertvrijheid.nl/ﬁetsroutesen-wandelroutes/. Tot 30 oktober
2021 is de thematentoonstelling
‘75 Jaar Vrijheid – Vreugde en
Verdriet’ te zien in Museum
Palthehof in Nieuwleusen.

RUIMTELIJKE ORDENING
Weigeren Omgevingsvergunning
van een Pilot Off the Grid
natuurhuisje op het perceel
Zuidelijke Vechtdijk 7A in Dalfsen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft
op 19 april 2021 een besluit genomen
op de aanvraag met zaaknummer
Z/20/614619 voor het bouwen van
een Pilot Off the Grid natuurhuisje op
het perceel Zuidelijke Vechtdijk 7A in
Dalfsen. De vergunning wordt geweigerd voor de volgende activiteiten:
• het (ver)bouwen van een bouwwerk;
• het gebruiken van gronden
of bouwwerken in strijd met
een bestemmingsplan.
Ingediende zienswijzen
In het kader van de uitgebreide
voorbereidingsprocedure als bedoeld in
artikel 2.12, lid 1, onder a., onder 3° Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo), waarbij wordt gevraagd om af
te wijken van het bestemmingsplan,
hebben het ontwerpbesluit tot verlening
van de omgevingsvergunning en het
ontwerpbesluit van de gemeenteraad
tot weigering van de verklaring van
geen bedenkingen gedurende zes
weken voor iedereen ter inzage
gelegen. Tegen beide ontwerpbesluiten
zijn zienswijzen ingediend. Voor elk
besluit is de beantwoording in een
aparte nota van zienswijzen.

Weigering verklaring van
geen bedenkingen
In zijn vergadering van 23 november
2020 heeft de gemeenteraad de nota
van zienswijze over het voornemen
tot weigering van de verklaring van
geen bedenkingen vastgesteld. De
gemeenteraad heeft de verklaring van
geen bedenkingen deﬁnitief geweigerd.
Dit raadsbesluit maakt onderdeel uit
van het deﬁnitieve besluit tot weigering
van de omgevingsvergunning,
zoals dat wordt gepubliceerd.
Inzage
Vanaf 21 april 2021 ligt de verleende
omgevingsvergunning die de uitgebreide
procedure heeft gevolgd gedurende
6 weken ter inzage bij de balie van
de eenheid Publiekdienstverlening
van het gemeentehuis in Dalfsen.
Instellen beroep
Tegen het besluit kunt u, en andere belanghebbenden, op grond van artikel 8:1
Algemene wet bestuursrecht binnen zes
weken na datum van verzending van dat
besluit een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Overijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw
beroepschrift in behandeling is. Als u
dit niet wilt, vanwege een spoedeisend
belang of omdat het besluit onherstelbare
gevolgen heeft voor u, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening indie-

nen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Kosten
Voor zowel de behandeling van een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening moet grifﬁerecht worden
betaald. U kunt ook digitaal het beroepen verzoekschrift indienen bij genoemde
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde
site voor de precieze voorwaarden.
Voor informatie, vragen of voor het
maken van een afspraak voor het inzien
van de omgevingsvergunning kunt
u contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529. Ook kunt u een afspraak
maken via https://afspraken.dalfsen.nl/
Meer informatie
Ook kunt u de stukken inzien via de
website www.ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
OmOffthegridZVdijk-wg01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 21 april 2021
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Oranjegekte
Aankomende vrijdag worden in onze gemeente weer de
Koningsspelen gehouden. Vanzelfsprekend niet zoals andere
jaren, jammer genoeg. Zo mogen er geen ouders bij aanwezig
zijn en zijn de activiteiten verspreid over de gemeente. Positief
geduid: gelukkig heeft de jeugd weer iets om naar uit te kijken en
samen te vieren.
Landelijk wordt er momenteel veel geschreven en gesproken
over het ﬁeldlap-evenement in Breda, georganiseerd door
radiozender 538. Een testfeest met 10.000 (!) bezoekers. De
organisatie geeft aan dat het de goedkeuring van het kabinet en
de gemeente heeft, maar horeca en zorgpersoneel ervaren de
doorgang van het evenement als een klap in het gezicht. Daarom
is er online een petitie gestart. De teller van ondertekenaars
groeide enorm het afgelopen weekend. Bij het inleveren van
deze column stond de teller al op ruim 350.000. Een duidelijk
tegengeluid dat steeds meer aanzwelt.
Het aantal ondertekenaars van de petitie is veel groter dan het
aantal mensen dat bij het feest mag zijn. Het lijkt alsof de publieke
opinie overduidelijk tegen is. Toch waren er 1.000.000 mensen
die geprobeerd hebben een kaartje te bemachtigen. En voor de
laatste kaartjes werden astronomische bedragen geboden.
Ik was altijd een beetje trots op de Oranjegekte van Nederland.
Het voelde voor mij als een teken van gezamenlijkheid. Het lijkt
nu een feest van tegenstelling te worden. Tegen de organisatoren
is mijn hartekreet dat het hebben van toestemming niet wil
zeggen dat je het feest ook moet organiseren. En tegen al die
mensen die er graag heen hadden gewild: wees solidair met
onze eigen horeca. Hou nog even vol,
zodat binnenkort alle horeca weer open
mag en we daar met elkaar van kunnen
genieten. En niet een handje vol mensen
van één evenement.
Laten we er samen voor zorgen dat de
leeuw niet in z’n hempie komt te staan.
Jan Uitslag
Wethouder Dalfsen

Gewijzigde afvalinzameling met
Koningsdag, Hemelvaartsdag
en Tweede Pinksterdag
Op Koningsdag (dinsdag 27 april), Hemelvaartsdag (donderdag
13 mei) en op Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) worden
geen afval en grondstoffen ingezameld in de gemeente Dalfsen.
De containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van
dinsdag 27 april vindt plaats
op zaterdag 1 mei.
• De afvalinzameling van
donderdag 13 mei vindt
plaats op zaterdag 15 mei.
• De afvalinzameling van
maandag 24 mei vindt plaats
op dinsdag 25 mei.
Het kan voorkomen dat op een
ander tijdstip wordt ingezameld
dan u gewend bent. Wij vragen u
daarom de container op de dag
van inzameling vóór 7.00 uur
aan de straat neer te zetten.
Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation aan de
Rijnlandstraat 2 in Zwolle is op
dinsdag 27 april, donderdag 13
mei en maandag 24 mei gesloten.
Het ROVA-Klantcontactcentrum
is geopend tot 19.30 uur op
dinsdag 4 mei. En is gesloten
op dinsdag 27 april, donderdag
13 mei en maandag 24 mei.
Blijft u ook op de hoogte
via de ROVA-app?
Via onze ROVA-app kunt u
altijd de juiste inzameldagen
terugvinden. Zelfs de gewijzigde

inzameldagen rond de
feestdagen. Het mooie van de
ROVA-app is dat u een melding
kunt instellen, zodat u vooraf een
herinnering krijgt wanneer wij
langskomen om uw afval op te
halen. De actuele inzameldagen
vindt u daarnaast ook nog op
www.rova.nl/inzamelkalender.
De ROVA-app is te downloaden
in de Apple Appstore of
de Google Play Store.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het
ROVA-Klantcontactcentrum,
telefoon (038) 427 37 77 of
www.rova.nl/contact. Het
ROVA-Klantcontactcentrum
is bereikbaar op werkdagen
bereikbaar van 08.00 tot
20.00 uur en op zaterdagen
van 10.00 tot 15.00 uur.
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Werkzaamheden Koesteeg
Uitvoeringsperiode:
17 – 21 mei 2021
In deze flyer leest u over de werkzaamheden die we in mei 2021 uitvoeren aan de Koesteeg.
Van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei werken we aan de Koesteeg. Deze werkzaamheden zijn voor het
Pinksterweekend van 21 mei t/m 24 mei afgerond. Tijdens deze werkzaamheden gaan we de aansluiting van de Koesteeg
met de N340 volledig vernieuwen en verbreden. De werkzaamheden aan de Koesteeg voeren wij in slechts één werkweek
uit. Dit betekent helaas wel dat de overlast heftig maar kort is. Wij vragen hiervoor uw begrip. Tijdens deze werkzaamheden
is de Koesteeg vanaf het kruispunt bij de verkeerslichten van de Hessenweg (N340) afgesloten. Gemotoriseerd
verkeer wordt via de grootschalige omleidingsroute via de A28 aansluiting Zwolle-Noord – N35 – N757 (Poppenallee
via Wijthmen) omgeleid. Wij willen u vragen om uw leveranciers, etc. deze flyer toe te sturen en hen te attenderen op
deze omleidingsroute. Lokaal wordt gemotoriseerd autoverkeer omgeleid via de Welsummerweg richting Oudleusen
en Ommen. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Engellandweg, Leemculeweg en de fietstunnel Leemculeweg en via
Haersholteweg, Oosterdalfsersteeg en de noordelijke parallelweg. De zuidelijke parallelweg is tijdens de werkzaamheden
afgesloten. Hieronder vindt u een kaart met de omleidingsroutes.

Planning

Werkzaamheden Koesteeg

De planning is onder
voorbehoud: bijvoorbeeld
het weer, hinder in de grond
of maatregelen als gevolg
Ri. Ommen/Oudleusen/
Nieuwleusen

van het coronavirus kunnen
gevolgen hebben voor de
werkzaamheden en de
genoemde data. Blijf op de
hoogte van de planning via de
BouwApp, u vindt ons onder
‘Vechtdal Verbinding’, en onze

Ri. A28 Zwolle/
Meppel/Hessenpoort

Facebookpagina.

Omleidingsroute auto
Omleidingsroute auto
en vrachtverkeer
Omleidingsroute fiets

Meer informatie
Vechtdal Verbinding

vechtdal_verbinding

www.vechtdalverbinding.nl
06 - 345 906 11

vechtdalverbinding@bam.com

Aanmelden nieuwsbrief via: vechtdalverbinding@overijssel.nl

BouwApp Vechtdal Verbinding
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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 zwemseizoen.
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.

Digitale aanvraag abonnementen:

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.

Tarieven 2021

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.
Benodigd:
› Pasfoto('s). Vergeet niet achter op de pasfoto
de naam en geboortedatum te zetten!

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

€ 3,20
€ 4,40
gratis

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

€ 30,05
€ 43,25

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 - 17.30 uur (recreatie & banen zwemmen)
Dinsdag
07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Woensdag 07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Donderdag 07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Vrijdag
07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Zaterdag
10.00 - 16.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Zondag
13.00 - 16.45 uur (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

Namen voor wie abonnementen
worden aangevraagd:

Kassaverkoop:
Vanaf 1 mei

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

€ 135,35
€ 38,75
€ 57,80
€ 77,60

€ 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)

Let op! Voor alle zwemlesgroepen geldt VOL = VOL
Inschrijvingen zwemlessen 2021 tijdens voorverkoop
datums en vanaf zaterdag 1 mei om 13.00 uur
bij het zwembad. 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.

› DIPLOMA A

Lestijden Dalfsen (2x per week 30 minuten) (VOL)
Lestijden Nieuwleusen (2x per week 30 minuten) (VOL)

› DIPLOMA B

Lestijden Dalfsen: Maandag 18.30 uur en
zaterdag 09.00 uur (nog enkele plekken)
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 18.30
uur en zaterdag 10.00 uur (VOL)

› DIPLOMA C

Lestijden Dalfsen: Maandag 19.00 uur en
zaterdag 09.30 uur (nog enkele plekken)
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 19.00 uur en
zaterdag 10.30 uur (nog enkele plekken)

› BEHENDIGHEID 1, 2 en 3

Lestijden Dalfsen: Maandag 19.30 uur en
zaterdag 10.00 uur (nog enkele plekken)
Lestijden Nieuwleusen: Dinsdag 19.30 uur en
zaterdag 11.00 uur (nog enkele plekken)

› TRIMZWEMMEN – AQUAJOGGEN

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

ABONNEMENTEN

Voorverkoop:
Tarieven

Zwemlessen

Openingstijden zwembad de Meule
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)
Woensdag 07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Donderdag 07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Vrijdag
07.00 - 12.00 uur (alleen banen zwemmen)
12.00 - 19.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Zaterdag
09.00 - 16.45 uur (recreatie & banen zwemmen)
Zondag
13.00 - 16.45 uur (recreatie & banen zwemmen)

BESTELFORMULIER ZWEMABONNEMENTEN SEIZOEN 2021

Abonnementen 2021

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

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

Openingstijden 2021

Vanaf het moment dat er geen beperkende
maatregelen i.v.m. Covid-19 virus gelden
Maandag
07.00 - 17.30 uur
Dinsdag
07.00 - 19.45 uur
Woensdag 07.00 - 19.45 uur
Donderdag 07.00 - 19.45 uur
Vrijdag
07.00 - 19.45 uur
Zaterdag
10.00 - 16.45 uur
Zondag
13.00 - 16.45 uur

› Een volledig ingevuld bestelformulier
› Geld of pinpas

(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.
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Maak het oplichters niet te makkelijk
Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom heeft
het ministerie van Justitie en Veiligheid weer een campagne
gestart onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’.
Hierin wordt aandacht besteed aan verschillende vormen van
criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude
(via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spooﬁng en online veiligheid.
Slachtofferschap
Hoewel ouderen in algemene zin
niet vaker slachtoffer worden van
strafbare feiten dan mensen in
andere leeftijdsgroepen vinden wij
ieder slachtoffer er een te veel.
Politie en de Fraudehelpdesk
zien sinds de coronacrisis een
verschuiving in de criminaliteit.
Zo is het aantal slachtoffers van
hulpvraagfraude (bijvoorbeeld
via WhatsApp) fors toegenomen
en worden babbeltrucs gebruikt

waarbij oplichters ‘hulp’ aanbieden.
Slachtofferschap kan iedereen
overkomen en dus ook elke
oudere. Daarom krijgt men via
de campagne concrete tips mee
die slachtofferschap zoveel
mogelijk kan voorkomen. Wanneer
een oudere toch slachtoffer is
geworden, is het van belang dat
dit bespreekbaar is en ouderen
aangifte doen. Hiervoor geeft de
campagne eveneens tips. Deze
(universele) informatie en tips

kunnen natuurlijk ook door anderen
worden benut, zoals bijvoorbeeld
(klein)kinderen, buren en verzorgers.
Voorbeeld van online
criminaliteit: hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude via WhatsApp
of sms ontvangt u een bericht van
een oplichter die zich voordoet als
een bekende. Bijvoorbeeld als uw
(klein)zoon, (klein)dochter of als uw
vriend of vriendin. Vaak begint het
met een berichtje dat de bekende
een nieuw telefoonnummer heeft.
Daarna volgt al snel het bericht dat
diegene in de problemen zit met
de vraag aan u om te helpen door
middel van een betaalverzoek.
• Wees altijd alert als u om
geld wordt gevraagd. Ook als

u een bericht krijgt van een
telefoonnummer dat bij u bekend
is. Bel altijd eerst de persoon zelf
op het voor u bekende nummer.
• En zorg dat u een normaal gesprek
met hem of haar kan voeren.
Neem er geen genoegen mee als
de persoon zegt u niet te kunnen
horen of dat hij/zij niet op kan
nemen. Niet gebeld = geen geld.
• Controleer het rekeningnummer
dat de oplichter opgeeft.
Komt het overeen met het
rekeningnummer van de bekende?
• Scherm uw social media af.
Het gaat niet alleen om uw
telefoonnummer, maar ook
om foto’s die u openbaar heeft
staan en de relaties die u heeft
(bijvoorbeeld ‘vader van’).

Op de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
vindt u meer informatie over
de verschillende methodes
en worden tips gegeven om
oplichting te voorkomen.

