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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
in Nieuwleusen en
Lemelerveld zijn geopend.
Bekijk www.dalfsen.nl/
openingstijden voor
de meest actuele
openingstijden.
Meer informatie leest u op
www.dalfsen.nl/openingstijden.
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 13 augustus 2021:
- Haersolteweg 5,
verlenging van de periode
van een woonunit.
Ontvangen, d.d. 16 augustus 2021:
- Mantelspeld 37,
het bouwen van een
overkapping in de achtertuin.
Ontvangen, d.d. 18 augustus 2021:
- Teunisbloem 14,
het uitbreiden van het woonhuis door
middel van een kap op de garage.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 augustus 2021:
- Ruitenveen 26A,
het bouwen van een kapschuur.
Van onderstaande omgevingsvergunningen is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 17 augustus 2021:
- De Vesting 32,
uitbreiding van het bedrijfspand.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 augustus 2021:
- Ter hoogte van Kon.
Wilhelminalaan 47,
kap 4 esdoorns.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:

Ontwerpbestemmingsplan 14e
herziening bestemmingsplan
Buitengebied gemeente
Dalfsen, Damhoeve

LEMELERVELD
Verzonden d.d. 17 augustus 2021:
- Nieuwe Berkendijk 4, het
bouwen van een bijgebouw en
het plaatsen van PV-panelen.
Verzonden d.d. 19 augustus 2021:
- veldje bij Hagedoornstraat 3,
het kappen van 3 essen.

Doel besluit
Dit plan maakt het mogelijk om op
het perceel Ganzepanweg 2/2A in
Dalfsen, kadastraal bekend gemeente
Dalfsen, sectie Y, nummer 1115,
een zorgappartementencomplex
te realiseren.

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. Ook kan, onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
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, door
te mailen naar gemeente@dalfsen.nl.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen voor een
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2021:
• GKV Het Kruispunt,
het organiseren van een openlucht
Sing-in op het evenemententerrein
in Dalfsen naast Raadhuisstraat 1
op 19 september 2021.
Ontvangen, d.d. 18 augustus 2021:
• Buurtbewoners Meesterserf,
het organiseren van een
buurtbarbecue op het grasveld bij
Meesterserf op 4 september 2021.

• Bewoner Elskamp,
het plaatsen van een springkussen
in verband met kinderfeestje in de
speeltuin aan de Plaatskamp
tegenover nummer 20 op
11 september 2021.
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.

Onderzoek naar behoefte
aan bedrijfskavels
De gemeente vindt het belangrijk dat er voor bedrijven ook de
komende jaren voldoende geschikte bedrijfskavels beschikbaar
blijven. Daarom starten we met een onderzoek om de behoeften
en wensen van bedrijven in kaart te brengen. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Stec Groep.
Voor dit onderzoek vragen we
ondernemers via een online enquête
naar hun behoeften en wensen voor
de komende jaren. Daarmee willen
we een beter zicht krijgen op waar
ruimte nodig is en wat voor type
kavels we nodig hebben. Op die
manier kunnen we ondernemers de
komende jaren beter van dienst zijn.
Onderstaand vindt u de link naar de

RUIMTELIJKE ORDENING

online enquête. Helpt u de gemeente
om de behoefte en wensen
van ondernemers in kaart te brengen?
Link naar de enquête:
www.vraagmonitor.nl
Benodigde tijd: Invullen kost
u ongeveer 10 minuten
Uiterlijke datum invullen:
Vrijdag 10 september a.s.

Ter inzage
Met ingang van 25 augustus 2021
tot en met 5 oktober 2021 ligt voor
iedereen het ontwerp “14e herziening
bestemmingsplan buitengebied gemeente Dalfsen, Damhoeve” 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?
Iedereen kan van 25 augustus 2021
tot en met 5 oktober 2021 via een

brief of mondeling een zienswijze
geven op het plan. Uw brief kunt
u sturen naar de gemeenteraad
van de gemeente Dalfsen,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge reactie kunt
u contact opnemen met mevrouw
B. Eekhof, telefoon 14 0529. In
de zienswijze moet u aangeven
over welke onderdelen van het
ontwerpplan uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
BgemDlfshz14-on01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 24 augustus 2021
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

Bereikbaarheid in
noodsituaties ICE-contact
Met een ICE-contact (In
Case of Emergency) kunnen
hulpdiensten uw naasten
gemakkelijk bereiken als u
betrokken raakt bij een ongeval
of andere noodsituatie.
Is uw telefoon vergrendeld
met een code of patroon?
Dan kunnen hulpdiensten
niet bij uw contacten komen
als u betrokken raakt bij een
ongeval of andere noodsituatie.
Door op uw telefoon een ICEcontact aan te maken, hoeft
uw telefoon niet ontgrendeld
te worden. Hulpdiensten
kunnen dan gemakkelijk via
het knopje Noodoproep uw
naaste bereiken. U bepaalt
dus zelf wie uw ‘in case of
emergency’-contact is. Dit
kan bijvoorbeeld uw partner,
huisgenoot of een familielid zijn.
Een ICE nummer instellen
doet u als volgt:
ICE nummer instellen
bij Android
1. Ga naar contacten.
2. Ga naar groepen.
3. Ga naar: ICE contact bij nood.
4. Klik op de button om
contact toe te voegen.
5. Klik op contact
noodgevallen en selecteer
een contactpersoon.
6. Sla uw aanpassingen op.

ICE nummer instellen
bij iOS (Apple)
1. Open de applicatie
Gezondheid.
2. Onderin vindt u vier
tabbladen. Ga naar het
tabblad ‘Medische ID’.
3. Maak een medische
ID aan. Hier vult u
zaken in als medische
aandoeningen,
allergieën en reacties,
medicijngebruik,
bloedgroep en
aantekeningen. Als u
verder naar beneden
scrolt vindt u de optie
‘Voeg contactpersoon
toe’. Selecteer hier
uw noodcontact.
4. Let op: zorg dat helemaal
bovenin de optie ‘Toon
bij vergrendeling’ is
ingeschakeld.
5. Als u klaar bent met
het invoeren van uw
gegevens drukt u op
Gereed (rechts bovenin).
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Inloopspreekuur
voor reizen met het
OV weer opgestart
Nu het reizen met het openbaar vervoer niet alleen meer voor
noodzakelijke reizen geldt, starten de OV-ambassadeurs weer met
inloopspreekuren op locatie binnen de provincies Gelderland,
Flevoland en Overijssel. Tijdens deze inloopspreekuren geven
OV-ambassadeurs senioren uitleg over het reizen met trein en bus.
Want reizen met het openbaar
vervoer is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Om langer zelfstandig
te kunnen reizen, bieden OV-ambassadeurs, vrijwilligers die ook 55+
zijn, de mogelijkheid om vragen over
het openbaar vervoer te stellen.

Waar:

Zalencentrum
De Overkant,
Kerkplein 22,
Dalfsen
Wanneer: Donderdag
26 augustus 2021
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur

Naast de fysieke inloopspreekuren
kan men ook gebruik blijven maken
van het telefonisch spreekuur. Op
doordeweekse ochtenden en op
enkele vaste middagen en avonden
zitten OV-ambassadeurs klaar
om telefonisch of via beeldbellen
OV-vragen te beantwoorden.
Beschikbaarheid
telefonische spreekuren
Heeft u vragen over reizen met
het OV? Maak dan gebruik
van het telefonisch spreekuur
en bel 038 – 303 70 10.
• Maandag t/m vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur
• Dinsdag en donderdag
van 13.30 tot 15.00 uur
• Maandag en woensdag
van 18.30 tot 20.00 uur
Tijdens de vakantieperiode van
12 juli tot en met 31 augustus 2021
is het telefonisch spreekuur alleen
in de ochtenden bereikbaar.
De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!
Voor meer informatie:
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
Contactinformatie
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

