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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 tenminste 17 mei 2021
gesloten door de coronamaatregelen. Houd onze
website in de gaten
voor de meest actuele
informatie: www.dalfsen.nl/
openingstijden.
Meer informatie leest u op
www.dalfsen.nl/openingstijden.
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 april 2021:
- Molenhoekweg 11, een wijziging
op een verleende vergunning
voor wat betreft het bouwen
van een vrijstaande woning.
- Ankummerdijk 1, het plaatsen van een
kapconstructie op bestaande uitbouw.
- Diezerstraat 7, het realiseren
van een mestkelder.
Ontvangen, d.d. 30 april 2021:
- De Hooigraven 7, het verlengen
van de omgevingsvergunning voor
het plaatsen van de tijdelijke units.
Ontvangen, d.d. 4 mei 2021:
- Vossersteeg 68A,
het uitbreiden van het koetshuis.
Ontvangen, d.d. 6 mei 2021:
- Henri Dunantstraat 49,
het plaatsen van een erker.
- Peezeweg 15, het bouwen
van een woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 mei 2021:
- Brugstraat 1 en 1A, het verbouwen
van de bakkerswinkel tot woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 mei 2021:
- Hulsterpad 4, het veranderen
van de voorgevel.

De raadscommissie vergadert op maandag 17 mei 2021 om 19:30 uur.
De vergadering vindt plaats in een digitale omgeving.

Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 3 mei 2021:
- Hessenweg 107, het bouwen van een
bedrijfswoning en werktuigenberging.
Verzonden, d.d. 6 mei 2021:
- Kloosterhof 54,
het plaatsen van een kozijn.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 4 mei 2021:
- Den Hulst 105, het vergroten
van het hoofdgebouw (woning).
Verzonden, d.d. 6 mei 2021:
- Meeleweg 93A,
het kappen van 1 es.
- Bosmanweg 96,
het kappen van 1 eik.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 4 mei 2021:
- Ambachtsweg 11, het plaatsen
van een nieuwe wasstraat.

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.
Onderstaande ontwerp
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Bouwhuisweg 9, het (her)bouwen
van 2 pluimveestallen.
Vanaf 12 mei 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.

• Ommerweg 4A, het stoppen van
het houden van vleesvarkens
(Z2020-00014691)

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

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.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kadernota integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP)
2. Kadernota subsidiebeleid 2022-2025
3. Kadernota integraal beleid openbare ruimte
OPINIËREND
4. Visie inrichting toegang sociaal domein
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 3 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 25 mei 2021.
Agendapunt 4 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend,
daarna opiniërend. Er wordt geen besluit gevraagd, dus dit
voorstel gaat niet door naar de raadsvergadering.
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.

COLUMN

Over ongein, vandalisme en diefstal
In Dalfsen merken we in toenemende mate dat verkeersborden iets
zijn waar men zich op uit kan leven. Zo schijnt het erg leuk te zijn om
de borden te verdraaien. De argeloze vreemde wordt het verkeerde
pad opgestuurd en verdwaalt of verliest veel tijd. Niet leuk en zeker
niet “het gastvrije Vechtdal” dat we beweren te zijn. Toch zijn er
ernstiger vormen van het molesteren van (verkeers)borden. Je kunt
ze beschadigen, omvouwen, verbuigen of met een koevoet bewerken.
Ook zien we dat borden gewoon verdwijnen: ze worden gestolen.
Sinds begin april is de Trefkoele+ een vaccinatielocatie voor het
vaccineren tegen Covid-19. Om van het coronavirus af te komen
is het nodig dat er zoveel mogelijk mensen gevaccineerd worden.
De bezoekers uit de regio moeten de locatie wel kunnen vinden.
Nu waren hier gelijk het eerste weekend al 3 borden spoorloos
verdwenen. Ook zijn de komborden in trek bij onverlaten. We hebben
al meerdere keren nieuwe borden en soms hele nieuwe portalen
(vanwege de beschadigingen) moeten bestellen en plaatsen. Een
nieuw portaal kost ruim 1500 euro per stuk. Een rekening die u
mede betaalt, via de gemeentelijke belastingen. Hetzelfde geldt voor
verkeersborden en straatnaambordjes. Beide kosten tussen de 65
en 75 euro, exclusief de kosten voor het opnieuw plaatsen. Je zit zo
maar op 100 euro per bord. Als er dan 100 stuks per jaar verdwijnen
of beschadigd worden, dan snapt u ook wel dat ons dat zorgen baart.
Waar blijven ze dan? Goede vraag, ik zou me
kunnen veronderstellen dat er hier en daar wat
in keten hangen of in een (slaap)kamer. Mocht
u nu een situatie tegenkomen waarbij u denkt:
“Hee, waar komt dat bord vandaan?”, houd
dan niet uw mond maar spreek elkaar erop
aan, want dit is echt geen normaal gedrag.
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen
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Welkom in onze kleurrijke gemeente!
Op 17 mei hijsen we de regenboogvlag bij het gemeentehuis.
Op die dag is het namelijk de Internationale Dag tegen Homo-,
Lesbo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. De vlag wappert dit keer
om aandacht te vragen voor ieders recht op vrijheid en veiligheid.
Burgemeester Erica van Lente legt uit waarom ze het van belang
vindt dat ook in de gemeente Dalfsen aandacht is voor de LHBTI’ers.
Waar staat de afkorting
LHBTI ook alweer voor?
De afkorting LHBTI+ of LHBTQIA+
geeft een heel scala aan seksuele
oriëntaties of genderidentiteiten
en expressies weer: lesbisch,
homoseksueel, biseksueel,
transgender, queer, interseks,
aseksueel en de + laat zien dat
er ook nog andere oriëntaties
zijn. Best een veelomvattende
afkorting dus, maar zo divers
zijn wij als mensen!
Waarom is het nodig om
aandacht te besteden
aan deze doelgroep?
Mogen zijn én laten zien wie je
bent klinkt zo gewoon, maar dat
is het niet voor iedereen. Cijfers
uit 2019 lieten zien dat 40% van
de LHBTI’ers in de provincie
Overijssel zich ‘wel eens’ tot
‘vaak’ onveilig voelt op straat.
En dat 1 op de 6 LHBTI’ers
een discriminatie-incident
meemaakte. Ik moet zeggen
dat ik schrok van deze cijfers.
Over onze gemeente hebben we
geen aparte cijfers beschikbaar,

maar ik vermoed dat dit ook in
de gemeente Dalfsen gebeurt.
Waarom hijst de gemeente
Dalfsen de vlag op 17 mei?
In 2019 is de gemeente Dalfsen
‘regenbooggemeente’ geworden.
Dit was een initiatief van de
gemeenteraad. Het is namelijk van
belang dat in de gemeente Dalfsen
iedereen zichzelf kan zijn. Om dit te
onderstrepen is in 2019 en 2020 de
regenboogvlag gehesen op ‘coming
out day’ 11 oktober. Nu doen we dat
ook op 17 mei. Op die dag wordt er
wereldwijd aandacht gevraagd om
discriminatie en geweld op grond van
seksuele oriëntatie, gender identiteit,
expressie of geslachtskenmerken
tegen te gaan. Wie je bent en van
wie je houdt mag geen aanleiding
zijn voor buitensluiting of geweld.
Wat betekent het verder
dat de gemeente Dalfsen
regenbooggemeente is?
Het hijsen van de vlaggen is natuurlijk
al een belangrijk signaal, maar we willen méér doen als ‘regenbooggemeente’. Iedereen moet mee kunnen doen,

iedereen moet zichzelf kunnen zijn,
en zich veilig kunnen voelen. Lukt
dat in de gemeente Dalfsen? De
komende tijd willen we een beter
beeld krijgen van hoe dat is in onze
gemeente. Dat doen we door in
gesprek te gaan. Met LHBTI’ers
zelf, maar ook bijvoorbeeld met
Saam Welzijn, kerken, sportverenigingen, de anti-discriminatievoorziening Vizier Oost, de politie,
de woningcorporatie, het COC.

MOTOR GECHECKT?
RIJSKILLS OPGEFRIST?
MOTORKLEDING IN ORDE?

Hoe kunnen inwoners ervaringen
delen met de gemeente?
Als er inwoners zijn die nu al hun
verhaal met mij willen delen over
hun eigen ervaringen, dan nodig ik
hen van harte uit alvast contact te
leggen via aanmelden@dalfsen.nl.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen

VEILIG OP PAD?
MOOI MAN!
Handige tips voor een veilige motorrit!
www.rovoostnederland.nl/campagnes/motorrijders
2449_3079_SZ_ROV_Motorrijderscampagne_poster_2021_202104.indd 1

CAMPAGNE EN REALISATIE: SENZA COMMUNICATIE (SENZA.NL)
EN VAN DER LET & PARTNERS (VDLP.NL)
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