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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. 23 september 2021:
- Prinsenstraat 5C, het plaatsen
van handelsreclame.
Ontvangen, d.d. 24 september 2021:
- Gersteland (ongenummerd),
het plaatsen van een
vrijstaande woning.
- Vilstersestraat 28, het plaatsen
van boerensafari tenten.
- Engellandweg 3, het verbouwen
van het bedrijfspand.
Ontvangen, d.d. 27 september 2021:
- Molenhoekweg 11, het plaatsen
van een kleine windturbine.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 september 2021:
- Den Hulst (ongenummerd),
het bouwen van een bedrijfswoning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 27 september 2021:
- Kanaaldijk-Noord 15, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
proceduretermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 mei 2021:
- Venneweg 9,
het oprichten van een agrarische
kinderopvang (als nevenfunctie
van het agrarische bedrijf).

Ontvangen, d.d. 9 juli 2021:
- Oude Hessenweg 2A,
het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning.
Ontvangen, d.d. 27 juli 2021:
- Kringsloot-west 9, het aanbouwen
van een robotruimte met separatie.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 30 september 2021:
- Bouwhuisweg 22,
het bouwen van een berging.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 27 september 2021:
- Brandweg 15,
het verbouwen van de 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 11 oktober 2021 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. RKC onderzoek Kulturhusen in Dalfsen
2. RKC doorwerkingsonderzoek Inhuur
3. Stedenbouwkundige visie Schoolstraat 42
4. Verordening Leerlingenvervoer
5. 2e Bestuursrapportage
Aanwezigheid pers en publiek
Pers en publiek zijn van harte welkom. 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 5 worden ieder in twee ronden besproken:
eerst beeldvormend, daarna opiniërend. Daarna stelt de voorzitter voor
om deze voorstellen voor besluitvorming te agenderen als akkoordstuk
of bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober.
Spreekrecht burgers
Burgers kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die op de agenda staan. Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten
burgers zich aanmelden via grifﬁe@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot op de dag
van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

COLUMN

Toe aan de coronageschiedenis
In de krant stond dit weekend een reportage met foto’s
van de afgelopen 1,5 jaar: een vrijwel lege Kalverstraat,
een snackbar waar de ruimte met plastic douchegordijnen
was ingedeeld, een ﬁliaal van een winkel waar alle nietlevensmiddelen waren afgedekt. Het zag er wat surrealistisch
uit en het voelde voor mij als iets van lang geleden. Zo
makkelijk zijn we blijkbaar weer begonnen aan het bijna-postcorona-tijdperk. Het is weer druk op straat en in de winkels
en vrijdagavond was de drukste avondspits van het jaar.
En toch is nog niet alles zoals vóór corona. Sinds 25 september
geldt dat er op een aantal plekken een coronatoegangsbewijs
nodig is waarmee je bewijst dat je negatief getest bent, hersteld
bent van corona of bent ingeënt tegen corona. Daarnaast
zijn er de nodige zorgen bij bedrijven: de steunpakketten
van het rijk zijn per 1 oktober gestopt. Hopelijk is iedereen
sterk genoeg om op eigen kracht verder te gaan.
De afgelopen twee weken hebben wethouder Jan Uitslag
en ik in Lemelerveld, Nieuwleusen en Dalfsen gesprekken
gevoerd over deze nieuwe fase. Ook ontving ik een aantal
reacties per email. Het beeld in deze gesprekken en
berichten is dat we in onze gemeente erg ons best doen. We
nemen elk onze eigen verantwoordelijkheid en proberen te
voorkomen dat we ziek de deur uit gaan of anderen besmetten.
Hierbij proberen we allemaal ons gezonde verstand te
gebruiken. Zoals we dat al 1,5 jaar doen. Uit de reacties die
binnenkomen, horen we dat het gewaardeerd wordt dat we
vanuit de gemeente benadrukken dat we begrip en respect
moeten proberen op te brengen voor elkaars standpunten.
Uit de gesprekken wordt ook duidelijk dat dit coronatoegangsbewijs iets losmaakt. Bij de één zijn de vragen van
praktische aard (“hoe motiveer ik de vrijwilligers nu op de
vereniging?”); bij de ander meer
principieel (“zo’n tweedeling
moeten we niet willen”). Wat ons
in elk geval bindt: vragen over de
toekomst hebben we allemaal. Die
toekomst laat zich ook maar zelden
voorspellen. Ik hoop in elk geval
dat het coronatoegangsbewijs
begin november verleden tijd
kan worden en samen met de
avondklok gaat behoren tot
de coronageschiedenis.
Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
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APV EN ALCOHOLWET

In onze gemeente
mag je zijn wie je bent
In Nederland staan we op verschillende dagen in het jaar
een moment stil bij ‘mogen zijn wie je bent’. Vrijheid is
een groot goed en daaronder valt ook de vrijheid om jezelf
te zijn, geaccepteerd te worden ongeacht je voorkeuren
in cultuur, geloof en de liefde. Zo was het (afgelopen)
dinsdag 5 oktober Diversity Day en is het aankomende
maandag 11 oktober de landelijke Coming Out Day.

Onderstaande meldingen
voor een klein evenement
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 september 2021:
• MCH Dalfsen,
het organiseren van een
seniorenfeest aan de Gerner
Es 7A op 15 oktober 2021.

• Ondernemersvereniging
Nieuwleusen, het organiseren van
een kerstmarkt in Nieuwleusen
rondom ’t Witte Peerd, Grote
Kerk en Palthemuseum op
11 december 2021.

Gebruik van mondkapjes

De kunst is om als
samenleving, als inwoners,
nieuwsgierig te zijn naar
elkaar. Juist als iemand een
andere cultuur heeft, een ander
geloof aanhangt, een andere
opvatting heeft, of een andere
geaardheid. En een dag zoals
Coming Out Day helpt ons
daarbij. Op zijn minst omdat
het onderwerp ons op die dag
wordt aangereikt omdat er
een regenboogvlag wappert.

Onderstaande alcoholvergunning

is verleend o.g.v. artikel
3
Iedereen vanaf 13 jaar wordt geadviseerd een mondkapje
te dragen
in publie
van de Alcoholwet:
• Biljartvereniging ‘De Brouwerij’,
Onderstaande aanvraag voor
Daarnaast zijn
mondkapjes
plaatsen
Burg. Backxlaan 117
Nieuwleusen verplicht
een evenement
is ontvangen: op bepaalde

Deze dagen hebben allemaal
een reden om als speciale
dag gemarkeerd te worden.
Uiteraard geldt de boodschap
voor alle 356 dagen, maar op
deze dagen dragen we deze
boodschap met meer nadruk
uit. Want zoals vrijheid voor
velen heel gewoon voelt, is
dat niet voor iedereen zo. We
streven naar een samenleving
waarin we allemaal, elke dag,
geaccepteerd worden om
wie we zijn. Daarom staan
we daarbij stil en hangt op
Coming Out Day op 11 oktober
bij sportverenigingen en op
gemeentelijke gebouwen
de regenboogvlag uit.
Dit interview met burgemeester
Erica van Lente is een vervolg
op het interview in mei,
rond de Internationale Dag
tegen Homo-, Lesbo-, Bi-,
Trans- en Interseksefobie.
Dit interview ‘Welkom in
onze kleurrijke gemeente!’
kunt u teruglezen op de
nieuwspagina www.dalfsen.nl.
In de gemeente Dalfsen is het
initiatief ‘Regenboogsoos’
van start gegaan, hoe
vind jij dit initiatief?
Mooi dat een werkgroep
van enkele inwoners samen
met SAAM Welzijn heeft
nagedacht over de manier
waarop we samen verder
invulling kunnen geven aan de
regenbooggemeente Dalfsen.
Hieruit is het initiatief ontstaan
voor de Regenboogsoos.
Een maandelijkse ontmoeting
op de laatste vrijdagavond
van de maand, van 20 tot
22 uur, in de Trefkoele+ in

Dalfsen. Ik ben vrijdagavond
24 september een kijkje gaan
nemen en voerde daar al mooie
gesprekken. Ik weet niet of
het steeds gaat lukken, maar
ik ben van plan om ook op 29
oktober een drankje te gaan
drinken in de Trefkoele+.

Waar draag ik een mondkapje?
Aanstaande maandag 11
oktober is het Coming
Out Day: wat zou jij
willen meegeven aan
onze inwoners?
Wees nieuwsgierig naar
elkaar, juist als iemand heel
anders is – of lijkt - dan jij.
Van buiten lijken we soms hele
verschillende mensen, maar
van binnen lijken we meer op
elkaar dan we vaak denken.

Mondkapjes zijn verplicht in:
Waarom is het zo belangrijk
• Openbaar vervoer
om er aandacht aan te
blijven besteden? Vallen
we
• Touringcars
niet allemaal ergens onder
het label LHBTQIA+? • Vliegtuigen
Zeker vallen we allemaal onder
dit label. Maar kern van de
zaak is dat we als samenleving
makkelijk kunnen omgaan met
wat het meeste voorkomt: dat
betekent bijvoorbeeld rond
geaardheid dat hetero zijn de
norm is. Als je bijvoorbeeld
lesbisch bent, of transgender/
non-binair, dan valt dat op,
omdat het minder voorkomt.
En heel menselijk is het
dat we juist vaak mensen
opzoeken die op ons lijken.

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.

Zo gebruik je een

Gebruik alleen niet-medische

Raak het mondkapje alleen m
Uw huis toekomstbestendig
met Verzilverlening
Pak het mondkapje alleen vas
• Overwaarde hypotheek wordt toekomstbestendig huis
• Geen maandlasten, aﬂossing pas bij verkoop huis

Zorg dat je neus, mond en kin
Mondkapjes worden dringend aangeraden
in:
Voorbeelden toekomstbestendig maken:
• Traplift plaatsen of trapleuning verlengen
• Publieke
binnenruimtes, zoals winkels,
Hoe kunnen inwoners
• Slaapkamer of badkamer naar begane grond
verplaatsen
Houd
het mondkapje zo veel
ervaringen over
dit onderwerp
supermarkten,
musea,
bibliotheken,
bioscopen,
• Thermostatische
mengkraan in keuken of douche/badkamer
delen met de gemeente?
Voorwaarden vindt u op www.dalfsen.nl/verzilverlening
Als er restaurants
inwoners zijn die hun
theaters,
en benzinestations.
Raak het mondkapje zo min m
verhalen over diversiteit en
inclusiviteit met mij willen
delen, dan nodig ik hen van
harte uit contact te leggen
via aanmelden@dalfsen.nl.

Welke mondkapjes zijn geschikt?

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

Was mondkapjes v
liefst na elk gebruik

Wegwerpmondkap
het restafval.

Meer informatie over mondkapjes vind je op: rijksoverheid.nl/mon
Houd je altijd aan de basisregels:

Deel uw ervaring met duurzaam wonen!
Lijkt het u leuk om andere
huiseigenaren uitleg te geven over
energiebesparing of de duurzame
maatregelen in uw huis? Doe dan
mee aan de Nationale Duurzame

LEMELERVELD
• Ondernemersvereniging
Lemelerveld,
het organiseren van de intocht
van Sinterklaas in het centrum van
Lemelerveld op 21 november 2021.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 september 2021:

Heb je klachten?

Huizen Route op zaterdag 30
oktober & 6 november! Door eens
binnen te kijken in een duurzaam
huis, krijgen bezoekers praktische
tips, zien zij de duurzame

maatregelen in werking en doen
zij inspiratie op voor hun eigen
huis. Meld uw huis aan via
www.duurzamehuizenroute.nl/
aanmelden.

Blijf thuis.

Werk thuis, tenzij
het niet anders kan.

Houd 1,5 meter
afstand.

Was vaak je handen.

Hoest en nies in je
elleboog.

Laat je testen.

Ben je ook benauwd en/of
heb je koorts? Dan moeten
alle huisgenoten thuisblijven.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

