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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 maart 2022:
- Hoevenweg 27, het renoveren en
uitbreiden van de bestaande woning.
- hoek Kampmansweg/
Welsummerweg, het bouwen
van 13 grondgebonden woningen.
Ontvangen, d.d. 29 maart 2022:
- Gersteland 3 en 5, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
- Middeldijk 41, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Vilsterkamp 36, het tijdelijk
plaatsen van een zorg/woonunit.
Ontvangen, d.d. 30 maart 2022:
- Zandwijkallee 4, het bouwen
van een bijgebouw.
- Zwarteweg 17, het bouwen
van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 31 maart 2022:
- Dedemsweg 11, het herbouwen
van een houten schuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d,.d. 28 maart 2022:
- Het Veen en De Heide, het bouwen
van 15 CPO woningen (blok 1 t/m 4).
- Het Veen en De Heide, het bouwen
van 7 CPO woningen (blok 5).
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 maart 2022:
- Meeleweg 59, het plaatsen
van een tuinschuurtje.
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
- Frisoplein 16, het wijzigen
van de voorgevel.

• Bezoekadres en postadres:
Raadhuisstraat 1,
7721 AX Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
of 0529 48 83 88
• 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.

Het servicepunt
in Nieuwleusen is
geopend op afspraak.
Bekijk www.dalfsen.nl/
openingstijden voor de meest
actuele openingstijden.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

30km 40km

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Onderstaande aanvragen
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
- Nieuwe Uitleg 2, aanvraag
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik GBS De Vuursteen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
- Kon. Julianalaan 96, aanvraag
gebruiksvergunning en brandveilig
gebruik GBS De Planthof.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden d.d. 31 maart 2022:
- Korte Kampen 9, het bouwen
van een werktuigenloods.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 30 maart 2022:
- Vilsterkamp 17, het plaatsen
van een veranda aan de
achterzijde van de woning.
- Welsummerweg 20, het plaatsen van
een boerderijmolen (kleine windturbine).
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 28 maart 2022:

- Handelsweg 37, het overkappen
van bestaande stallingsruimte.
Verzonden d.d. 30 maart 2022:
- Het Veen 35, het bouwen
van een woning.
- Kanaaldijk-noord 18,
het bouwen van een woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 30 maart 2022:
- Oosterveen 95, het bouwen
van een schuur.
- Westeinde 172, plaatsen
ondersteunende constructie
in de schuur.
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.
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.
Voorlopig is het maken van een
afspraak via https://afspraken.
dalfsen.nl nog niet mogelijk.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande meldingen van een
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 maart 2022:
• Hospice Dalfsen, het organiseren
van Open Dagen van Hospice
Dalfsen op 8 en 9 april 2022
bij Bloemendalstraat 20.
Ontvangen, d.d. 29 april 2022:
• Union Sport Vereniging, verzoek
ontheffing schenktijd in verband
met Paasbingo op 16 april
2022 bij Kon. Julianalaan 71.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2022:
• Nikki’s, het organiseren van Nikki's
Dance Event op 9, 16, 23 en 30 juli
2022 op en bij het Kerkplein 23.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 28 maart 2022
• Meimarkt bij Molen Massier,
Veldweg 15 op 7 mei 2022.
Verzonden d.d. 31 maart 2022
• Paasvuur Ankum, nabij
Vossersteeg 70a Dalfsen,
op 18 april 2022.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 maart 2022
• De Spil Nieuwleusen, Vintage
Grooves op 14 mei 2022.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
SPLITSING WONING BRINKWEG 38 DALFSEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen
maken bekend dat in afwijking van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning is verleend met toepassing van artikel 2.12
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het splitsen van de
woning op het adres Brinkweg 38
in Dalfsen, volgens de regels voor
woningsplitsing zoals opgenomen in
het 7e Verzamelplan Buitengebied
van de gemeente Dalfsen.
Inzien stukken
U kunt de verleende
omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken met ingang
van 6 april 2022 gedurende 6 weken
inzien bij het loket van de eenheid

Publieksdienstverlening in het
gemeentehuis van Dalfsen. Ook kunt
u de verleende omgevingsvergunning
inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl
met als identificatienummer
NL.IMRO.0148.OmBBrinkweg38-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen
belanghebbenden beroep instellen
bij de Rechtbank Overijssel, locatie
Zwolle, Sector Bestuursrecht, Postbus

WABO VERLENGING BESLISTERMIJN OP EEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen maken bekend dat
voor de volgende aanvraag de
beslistermijn is verlengd met een
termijn van maximaal zes weken:

DALFSEN
verzonden, d.d. 31 maart 2022
- Vossersteeg 14, voor het
milieuneutraal wijzigen van
Loonbedrijf Lindeboom

HOONHORST
Verzonden d.d. 31 maart 2022
• Paasvuur Hoonhorst,
land tegenover Marsweg
1, op 17 april 2022.
Onderstaande standplaatsvergunning is ingetrokken:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 29 maart 2022:
• Scarlets, intrekken
standplaatsvergunning voor de
verkoop van loempia’s en snacks
op zaterdag op het Kroonplein.
Onderstaande standplaatsvergunning is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 mart 2022:
• Handelsonderneming Burger,
verkoop van aardappelen,
uien en seizoensproducten
tot 1 januari 2023.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de Meimarkt bij Molen
Massier op 7 mei 2022:
éénrichtingsverkeer aan de
Veldweg vanaf het Westeinde.
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.

10067, 8000 GB Zwolle. Ook kunt
u digitaal beroep instellen via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
(alleen met een DigiD).
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 indienen bij
de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een beroepschrift
en een verzoek om voorlopige
voorziening moet u griffierecht betalen.
Dalfsen, 5 april 2022
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

voor het wijzigen van de
opslaghoeveelheden afvalstoffen
(Z2021-00013841).
Nadere inlichtingen
Omgevingsdienst IJsselland:
088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.
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Raadsvergaderingen 28 en 30 maart 2022
Afscheid en installatie
Maandag 28 maart was de laatste raadsvergadering in oude
samenstelling van de gemeenteraad. Tijdens deze bijzondere
raadsvergadering werd afscheid genomen van raadsleden
Hans Ellenbroek, Wim Pessink, Jos Ramaker, Jolande
Upper, Wim Massier, Janine Schiphorst-Kijk in de Vegte,
Luco Nijkamp, José Eilert-Herbrink en Ben Schrijver.
De motie Omgevingsvisie
Recreatiewoningen van
Gemeentebelangen, D66 en de
VVD uit de raadsvergadering van
28 februari 2022 werd opnieuw in
stemming gebracht. Ook dit keer
weer met stakende stemmen en
daarom werd de motie verworpen.

1. Wordt geen superambtenaar,
lees minder en ga meer
de samenleving in.
2. Benut elkaar en elkaars talenten.
3. Kies uw eigen accenten.
4. Vergeet niet wie u dierbaar
zijn. Het thuisfront verdient
ook aandacht.

Voordat er afscheid kon worden
genomen, werd er eerst gesproken
over de toelating van de nieuwe
gemeenteraad op grond van
onderzoek naar de geloofsbrieven.
De commissie die deze
geloofsbrieven heeft gecontroleerd
en in orde heeft bevonden,
adviseerde tot toelating van de
21 leden tot de gemeenteraad
van de gemeente Dalfsen.

Na de toespraak legden alle 21
raadsleden de eed of de belofte
af en zijn daarmee geïnstalleerd
als raadslid. Alle raadsleden van
harte gefeliciteerd en succes in
de komende raadsperiode.

Burgemeester Erica van Lente sprak
de gemeenteraad digitaal toe, omdat
ze geveld is door corona. Deze
raadsperiode van 4 jaar, waarvan 2
jaar met corona werd gekenmerkt
door het digitale samenzijn. In deze
raadsperiode zijn er talloze besluiten
genomen. Onderwerpen als de
Omgevingswet, Sociaal domein,
Bestuurlijke vernieuwing – Goed
Goan, Inwonerbetrokkenheid en
nog veel meer. De gemeenteraad
vergaderde vanuit een constructieve
houding gericht op het nemen
van besluiten die ten dienste
staan van de gemeenschap in
open sfeer gericht op harmonie.
Burgemeester Van Lente stond ook
stil bij de familie en vrienden van
de raadsleden en sprak haar dank
uit. Hun steun is nodig voor het
werk als raadslid voor het lokale
bestuur. Voor elk raadslid was
er een warm woord van dank.
José Eilert-Herbrink, Luco Nijkamp,
Janine Schiphorst-Kijk in de
Vegte en Jos Ramaker werden
Koninklijk onderscheiden en zijn
Lid in de Orde van Oranje Nassau
geworden. Dit omdat zij 12 jaar
of langer raadslid zijn geweest
in de gemeente Dalfsen.
Installatie
Burgmeester Erica van Lente
sprak na de opening van de
raadsvergadering op woensdag 30
maart de nieuwe raadsleden live
toe. Hierbij had ze aandacht voor
de rol van volksvertegenwoordiger,
het dienen van het algemeen
belang en hoe mooi het werk van
raadslid is. Daarnaast gaf ze de
nieuwe raadsleden 4 adviezen:

De nieuwe gemeenteraad kon
na de installatie gelijk het eerste
besluit nemen. Herman Kleine
Koerkamp (Gemeentebelangen)
en Bert Ruitenberg (CDA)
zijn beiden benoemd als
raadscommissievoorzitter. Ben
Schrijver (D66) is benoemd
als raadscommissielid.
Burgemeester Van Lente trapte
de beschouwingen op de
verkiezingsuitslag af door aan te
geven wat het doel is van deze
beschouwingen. Het reflecteren
op de verkiezingsuitslag en
deze te duiden in het licht van
de onderhandelingen om te
komen tot een nieuw college.
Daarnaast kennis te nemen
van het overdrachtsdocument
‘Een zelfbewuste gemeente
in een veranderende wereld’
en de burgemeestersbrief.
Alle fracties geven aan hoe zij
de verkiezingsperiode en de
uitslag hebben beleefd. Ook zijn
ze positief gestemd om Roland
Kip aan te stellen als informateur,

Meer lezen of terugkijken? Kijk
dan op https://ris.dalfsen.nl/. De
eerstvolgende vergadering is de
raadscommissie op 11 april a.s.

Afgelopen vrijdag deed ik ’s middags boodschappen in het dorp.
Aangezien één van de kleinzonen bij ons was, hadden we van
restjes bloem pakkepoeken (pannekoeken in zijn taal) gegeten.
Dus naast andere boodschappen lag er een pak bloem en een
pak zelfrijzend bakmeel in de winkelwagen. Alles lag op de
band bij de kassa. Om af te rekenen had ik de bankpas al in de
hand, echter de caissière zei: “Ik mag u er maar één meegeven:
óf de bloem óf het bakmeel”. Wat bleek: er wordt gehamsterd!
Nu hoor ik u denken “maar daar wordt toch juist reclame voor
gemaakt?”. Ja, klopt. Maar niet voor dit soort basisproducten,
die als gevolg van de oorlog in Oekraïne MISSCHIEN schaarser
of duurder kunnen worden. Daarom zijn zonnebloemolie en
meel als het ware “op de bon”. Bijzonder in een land waar we
gewend zijn dat alles zonder meer klaarligt in de winkels.
Afgelopen weekeinde bedacht ik dat de soms stevige nachtvorst
ook wel eens gevolgen voor de fruitteelt zou kunnen hebben. Op
dit moment bloeien de pruimen- en de perzikenboom in onze tuin.
Daar valt dus weinig vrucht van te verwachten. Op het journaal
lieten ze zien dat fruittelers in het land ’s nachts de boomgaarden
beregenen (benevelen) met water. Hierdoor ontstaat er een ijslaagje
om de bloemknoppen, die dan niet bevriezen want het blijft 0 graden
Celsius in dat ijs. Daardoor kunnen wij in het najaar dan weer het
fruit kopen, waar deze telers voor hebben gezorgd. Ik vind dat we
daar vaker aan zouden moeten denken. Aan al die mensen, die in
de land- en tuinbouw dagelijks zorgdragen voor ons voedsel. We
zijn erg verwend in Nederland en nemen alles maar voor zoete koek
aan. Terwijl alleen door hard werken
elke dag weer de producten geleverd
kunnen worden die we zo hard nodig
hebben. Zuivel, vlees, groenten,
fruit, maar ook vegetarische of
veganistische producten komen
niet uit de lucht vallen. Een beetje
meer waardering en dankbaarheid
is volgens mij op zijn plaats.
Agrariërs van Nederland, bedankt!
Zonder jullie geen eten. Zonder
boeren geen toekomst.
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

Op 7 maart 2022
is de landelijke
‘MONO-campagne’
weer gestart
De campagne heeft als doel de sociale
norm bekend te maken: ‘Laat je niet
storen tijdens het rijden. Het is normaal
om je aandacht bij de weg te houden’.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 11 april 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kaderstelling uitvoeringsontwerp Klimaatwinkelstraat
2. 8e verzamelplan buitengebied
3. Stedenbouwkundig plan Muldersweg II Oudleusen
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen.

Foto: Marcel van Saltbommel

MELDING 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
- Om de Landskroon 2A in Dalfsen,
voor het vervangen van een

die met alle fracties in gesprek
gaat. Naast het reflecteren op de
verkiezingsuitslag werden in het
licht van de onderhandelingen
ook al richtingen aangegeven. Zo
ziet Gemeentebelangen graag
een meerderheidscoalitie en is
voor hun een raadsdocument
toegevoegde waarde. Het CDA wil
niet teveel vast leggen om in de
toekomst flexibel te zijn. De raad
moet wendbaar zijn. Hier gaat
de fractie graag over in gesprek
tijdens de onderhandelingen.
Voor de ChristenUnie is het
niet vanzelfsprekend om op
dezelfde manier verder te gaan.
Ze zijn bereid om bestuurlijke
verantwoording te dragen. Er komt
steeds meer op de gemeente
af en dat vraagt om een stevig
innovatief bestuur. De PvdA is geen
voorstander van een raadsagenda,
maar zou dit flexibel willen houden
om in te kunnen spelen op de
behoeften in de samenleving. Een
goed inhoudelijk coalitieakkoord
met visie en ruimte voor inbreng
van de gemeenschap. De fractie
pleit voor een stabiel integer
dagelijks bestuur die verbinding
zoekt met de gemeenteraad en de
samenleving. De PvdA is hiervoor
beschikbaar. D66 zouden graag in
de raad meer diversiteit zien dan
nu het geval is. De fractie geeft aan
dat hen bescheidenheid past in het
formatieproces, maar dat ze niet
wijken voor verantwoordelijkheid.
Het doorgaan van de huidige
coalitie is voor de VVD geen
vanzelfsprekendheid. Er moet
een coalitie komen die Dalfsen
de komende jaren langs een
aantal ingewikkelde onderwerpen
leidt. De VVD wil graag de
verbinding zoeken als raad en
college met de samenleving.

Hamsteren?

gasdrukregel- en meetstation
(Z2022-00002268).
LEMELERVELD
- Zwembadlaantje 8, voor de
vervanging van het hoofdgebouw
ter behoeve van de horeca.
Ook zal de berging uitgebreid
worden voor de opslag van

kleine machines, materialen, en
gereedschap (Z2022-00002196).
Tegen een melding op grond
van artikel 1.10 of 1.10a van het
Activiteitenbesluit kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

Wijze van behandeling
Agendapunt 1, 2 en 3 worden ieder in twee ronden besproken: eerst
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor
om de voorstellen als akkoordstuk of als bespreekstuk te agenderen voor
besluitvorming in de raadsvergadering van 25 april 2022.
Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die op de agenda staan. Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten zij
zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. Aanmelden kan tot op de dag van de
vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.
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Informatiebijeenkomst
digitale veiligheid in Dalfsen
en Mobile Media Lab in
Lemelerveld. Komt u langs?
Van 11 t/m 15 april wordt de ‘Week Digitaal Veilig IJsselland’
in gemeente Dalfsen georganiseerd. Een week die in het teken
staat van bewustwording en weerbaarheid met betrekking tot
digitale criminaliteit. De politie en gemeenten komen tijdens
de Week Digitaal Veilig IJsselland naar inwoners toe.
Informatiebijeenkomst
digitale veiligheid
Dinsdagmiddag 12 april om 15:00
uur trapt burgemeester Erica van
Lente de informatiebijeenkomst
Digitale Veiligheid af in de
Spiegelzaal van Trefkoele+
in Dalfsen. U bent van harte
uitgenodigd voor deze bijeenkomst
over digitale veiligheid. Voor koffie,
thee en wat lekkers is gezorgd.
Criminelen plegen steeds vaker
strafbare feiten met behulp van
internet. Denk aan het illegaal
binnendringen in je computer,
bankpasfraude, oplichting via valse
websites en vriend-in-noodfraude.
Tijdens de informatiebijeenkomst
wordt u bijgepraat over deze
verschillende manieren van
criminaliteit. Hoe kunt u dit
herkennen en wat kunt u doen
om te voorkomen dat u slachtoffer
wordt? De vrijwilligers van de
bibliotheek zullen u voorlichten
over dit onderwerp. Heeft u vragen
over uw laptop, tablet of mobiele
telefoon? Neemt u deze dan mee.

Afsluiting N377 Nieuwleusen – Balkbrug
van 28 maart t/m 15 april 2022
De eerste week van de afsluiting en werkzaamheden aan en rond de N377 zit erop. Wat is er afgelopen
week veel veranderd en hard gewerkt! Wilt u een kijkje komen nemen bij de werkzaamheden? Dat kan
bij de twee uitkijkpunten die geplaatst zijn. U vindt deze uitkijkpunten ter hoogte van Den Hulst 54 en
ter hoogte van de Evenboersweg.
Kijk voor meer informatie over deze werkzaamheden op www.overijssel.nl/n377afsluitingen.
Foto’s Sander de Jong

Mobile Media Lab
van de politie
Praat en denk met ons mee in
het Mobile Media Lab van de
politie en krijg informatie, tips en
trucs om digitaal veilig te zijn en
te blijven. Donderdagmiddag 14
april bent u tussen 13:30-16:30
uur van harte welkom om eens
een kijkje te nemen bij het Mobile
Media Lab van de politie op het
Kroonplein in Lemelerveld. In
deze grote vrachtwagen kunt u
bijvoorbeeld een phishing quiz
doen en zijn diverse filmpjes te
zien over digitale criminaliteit.
Ook kunt u met gemeente en
politie in gesprek. Voor een
kopje koffie/thee wordt gezorgd.
Meer informatie?
Vragen over de
informatiebijeenkomst of het
Mobile Media Lab? Neemt u dan
contact op met de gemeente
via 14 0529. Meer informatie of
direct aan de slag om uw digitale
veiligheid te vergroten? Kijk dan
op www.veiliginternetten.nl.

Themaweek Veilig IJsselland

INFORMATIEBIJEENKOMST

Hoe staat het met jouw
Digitale Veiligheid?
Tijdens de Themaweek Veilig IJsselland van 11 t/m 16 april
organiseren gemeenten diverse activiteiten rondom digitale veiligheid.
Praat en denk met ons mee in het Mobile Media Lab van de politie,
om je digitale weerbaarheid te vergroten en voor concrete tips om
digitale onveiligheid tegen te gaan. Je ziet ons op onderstaande locaties.

Wanneer

14:30
inloop

Cybercrime

15:00 - 16:30
bijeenkomst

Dinsdag
12 april 2022

Kulturhus
Trefkoele+ Dalfsen
(Spiegelzaal)

Ochtend

09:00 – 12:00

!

Incl. kofﬁe thee en wat lekkers

Maandag 11 april

Vragen over uw computer,
tablet of mobiele telefoon?
Neem deze mee!

Middag

13:30 – 16

:30

Agenda
Mobile Lab

Raalte

Deventer

Hardenberg

Zwartewaterland

Woensdag 13 april

Kampen

Staphorst

Donderdag 14 april

Steenwijkerland

Dalfsen

Dinsdag 12 april

Quiz
win
mee en
jzen
leuke pri

Klik en houd
onze social media
in de gaten

Parkeerplaats tegenover Markstraat 10b
Heino
Markt
Hardenberg

Sporthal de Reeve
Horstsingel 1
MFC De Burght
Godfried van Rhenenlaan 2, Vollenhove

Deze gemeenten doen ook mee
aan de themaweek:

Zwolle

De Brink
Deventer

Havenplein
Genemuiden
Marktplein
Staphorst

Kroonplein
Lemelerveld

Olst-Wijhe

Ommen
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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 middel. 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 één
van de bestrijdingsvoertuigen ziet
in uw omgeving. De bestrijding
kan ook in de avond of vroege
ochtend 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 meerdere
fietsroutes . Alle spuitroutes
staan op www.dalfsenkaart.nl.

Ongevaarlijk
Een gespecialiseerd bedrijf
spuit tot hoog in de boom
met een biologisch middel
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.

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.
Informatie over de aanpak
van de gemeente vindt u
op www.dalfsen.nl/rups.
Meer informatie over
eikenprocessierupsen en de
bestrijding ervan leest u op
www.processierups.nu.

Natuurlijke vijanden
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. Hiermee ontstaan
meer natuurlijke vijanden.
Vervolg bestrijding
De gemeente blijft de eiken
controleren. In bomen waar toch

De gemeente Dalfsen riep eerder in 2020 en 2021 het Corona Noodfonds al eens in het
leven om maatschappelijke instellingen financieel te ondersteunen in coronatijd. Het
Corona Noodfonds is opengesteld voor aanvragen van 13 november 2021 tot en met
februari 2022. Maatschappelijke instellingen die financiële hinder ondervinden, zoals
het mislopen van inkomsten door de corona beperkende maatregelen kunnen over deze
periode een aanvraag indienen tot 15 april via www.dalfsen.nl/coronanoodfonds.
van de provincie Overijssel
of het Rijk (indien er waren).
In de beslisboom van de
gemeente kunnen instellingen
kijken of ze in aanmerking
komen voor het Corona
Noodfonds. Deze is te
bekijken op www.dalfsen.nl/
coronanoodfonds. Hier staan
ook alle voorwaarden om

Op locatie Het Tolhuis vangen we sinds vorige week Oekraïense
vluchtelingen op. Wij willen hen graag een warm welkom
heten en wegwijs maken in en om Dalfsen. Help je mee?
De vrijwilligers beantwoorden vragen over de locatie, de
winkels of het gemeentehuis.We zoeken vrijwilligers voor de
rol van dagcoördinatoren die samen met de medewerkers
van de gemeente Dalfsen deze mensen op weg helpen.
De Dagcoördinator:
• Is eerste aanspreekpunt
op de locatie voor de
vluchtelingen en de overige
vrijwilligers op locatie.
• Is aanspreekpunt bij complexe
vragen of vragen waar andere
vrijwilligers niet uitkomen.
• Staat in contact met de
locatiecoördinator en
stemt af over vragen
die moeten worden
uitgezocht of afgehandeld
door de gemeente.
Belangrijk:
• Je kunt verantwoordelijkheid
dragen, bent flexibel en
stressbestendig. Je kunt je
grenzen bewaken en durft nee
te zeggen als dat nodig is.

Corona Noodfonds voor maatschappelijke
instellingen open van 13 november
2021 tot en met februari 2022

Voorwaarden
De gemeente stelt een aantal
voorwaarden bij de aanvraag
voor het fonds. Zo is het
bijvoorbeeld belangrijk dat de
maatschappelijke instelling
kan laten zien dat ze door de
coronacrisis is geraakt en dat
ze al gebruik heeft gemaakt
van de coronavoorzieningen

Zorg jij voor een warm
welkom voor de Oekraïners?

in aanmerking te komen.
Vragen
Met vragen kunnen
maatschappelijke instellingen
contact opnemen met de
gemeente via telefoonnummer
+14 0529 of door een
e-mail te sturen naar
coronanoodfonds@dalfsen.nl.

• Je bent minimaal
2 diensten per week
beschikbaar van 9:00
tot 15:00 uur of van
15:00 tot 21:00 uur.
• Na de opstartfase is
het mogelijk dat deze
diensten verkort worden.
Meld je aan bij oekraine@
dalfsen.nl en vermeld
in de onderwerpsregel
Dagcoördinator Tolhuis.
We vinden het fijn als je iets
over jezelf vertelt in deze
e-mail. Je ontvangt van ons
een uitnodiging voor een
kennismakingsgesprek.
Team opvang vluchtelingen
Oekraïners gemeente Dalfsen

Online bijeenkomst: naar
energieneutraal met isolatie
Om uw woning energieneutraal of energiepositief te
maken, start u met isoleren. Zo verbetert u de schil van de
woning waardoor u energiezuinig kunt verwarmen met lage
temperatuurverwarming. In de online bijeenkomst op 12 april
vertellen we u graag in één uur het belangrijkste over isolatie.
Uw vragen over isolatie
beantwoord
Een energieneutraalcoach
bespreekt vele soorten isolatie,
zoals: bodem-, vloer-, gevel-,
spouwmuur-, verdiepingsvloer-,
dak-, deur- en glasisolatie.
We beantwoorden vragen als:
- Welke mogelijkheden zijn er?
- Wat is de isolatiewaarde van
verschillende materialen?
- Hoe wordt het aangebracht?
-	Wat merk je
hiervan in
comfort en
besparing?
Ook kunt u zelf

vragen stellen via de chat.
Schrijf u nu in via www.
duurzaambouwloket.nl/env
of scan de QR-code met uw
telefoon. De bijeenkomst is
gratis en vrijblijvend. U ontvangt
per mail een bevestiging met
daarin de link om op 12 april
mee te doen aan het webinar.
Project Energieneutraal
Verbouwen
Deze online bijeenkomst is
onderdeel van het project
Energieneutraal Verbouwen
West-Overijssel. Meer
informatie daarover vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl/env.

