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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 mei 2022:
- Ankummer Es 16B, het uitbreiden
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 6 mei 2022:
- Kringsloot-Oost 20, het bouwen
van een woning en bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 9 mei 2022:
- Marshoekersteeg 14C, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Koelmansstraat 27,
het verbouwen van de woning.
- Van Tydencampstraat 4, het bouwen
van een appartementengebouw
(6 appartementen) en bergingen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 mei 2022:
- Blikman Kikkertweg 6,
het uitbreiden van een ligboxenstal.
Ontvangen, d.d. 10 mei 2022:
- De Heide 23, het plaatsen
van een schutting.

• 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

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verlengd d.d. 15 mei 2022
- Meeleweg 7, het realiseren
van een bed & breakfast.
Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunningen is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ingetrokken, d.d. 9 mei 2022:
- Zandwijkallee 4, het bouwen
van een bijgebouw.

Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 12 mei 2022
- De Stouwe 15,
het kappen van 3 eiken.
LEMELERVELD
Verzonden. d.d. 10 mei 2022:
- P. Buismanstraat 22,
het aanpassen van de voorgevel.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 mei 2022:
- Dommelerdijk 113, het verlengen
van de omgevingsvergunning voor het
tijdelijk plaatsen van twee caravans.
Onderstaande omgevingsvergunning
is ingetrokken:
LEMELERVELD
Ingetrokken, d.d. 9 mei 2022:
- Blikman Kikkertweg 1A,
het verbouwen van de woning.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de
reguliere procedure hebben gevolgd en
de ingetrokken omgevingsvergunning,
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.

Update: Controles
hondenbelasting loopt
uit tot 20 mei
Sinds 11 april 2022 voeren medewerkers van bedrijf Legitiem
de controle Hondenbelasting 2022 (namens GBLT) in de
gemeente Dalfsen uit. De verwachting was dat de controles
eind week 17 zijn uitgevoerd. Door ziekte van controleurs is het
helaas niet gelukt om deze planning te halen. De verwachting
is nu dat de controles uiterlijk 20 mei zijn afgerond.
Bent u eigenaar van één of
meer honden, dan moet u
hierover hondenbelasting
betalen. Via GBLT betaalt
u de hondenbelasting
aan de gemeente.
Aanmelden of vragen
U kunt een hond aan- of
afmelden op www.gblt.nl.
Heeft u vragen of wilt u
liever schriftelijk aangifte
doen? Neem contact op
met GBLT via 088-0645555
(maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 17.00 uur).

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 maart 2022:
• Historische Kring Dalfsen,
het organiseren van een Open
Monumentendag met een tentoonstelling
bij kasteel Rechteren op 10 september
2022 bij Rechterensedijk 8 en 8A.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 5 mei 2022:
• Stichting Mud Mania, het organiseren
van Mud Mania op 22 en 23 juli 2022
op de weilanden bij Hoenderweg 12.
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 mei 2022:
• Werkgroep Timmerweek,
het organiseren van een Timmerweek
van 18 juli 2022 t/m 22 juli 2022
op het evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1.
Ontvangen, d.d. 10 mei 2022:
• Sportvereniging Dalfsen,
verzoek ontheffing schenktijd in
verband met seizoenafsluiting SVD
op 6 juni 2022 bij Haersolteweg 8.
• Stichting King’s Men, het opvoeren
van het toneelstuk Hamlet van
Shakespeare op 28 en 29 mei 2022
in de tuin van Kasteel Rechteren.
Ontvangen, d.d. 11 mei 2022:
• KBS St.Cyriacus Hoonhorst,
het organiseren van ANWB Streetwise
‘Hallo Auto’ op 23 mei 2022 op de
parkeerplaats bij Kerkstraat 24.
Ontvangen, d.d. 12 mei 2022:
• DLTC Gerner, het organiseren
van Dalfsen Open Tennistoernooi
op 19 juni 2022 bij Haersolteweg 16.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 mei 2022:
• Hippisch Nieuwleusen, het organiseren
van een springwedstrijd op 29 en 30
juli 2022 op het evenemententerrein
aan de Bosmansweg 72.
Ontvangen, d.d. 6 mei 2022:
• Buurtvereniging Dagpauwoog,
het organiseren van een buurtbarbecue
op 9 juli 2022 bij Dagpauwoog 70.
Ontvangen, d.d. 10 mei 2022:
• OBS De Tweemaster, het organiseren
van zomerfeest De Tweemaster op
23 juni 2022 bij Kon. Julianalaan 36.
Onderstaande aanvraag om een
standplaatsvergunning is ontvangen:

Ontvangen, d.d. 9 mei 2022:
• Gemeente Dalfsen, verzoek
standplaatsvergunning Mobiel Media
Lab van de Politie op 16 juni 2022
in het centrum van de Dalfsen.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 mei 2022
• FrieslandCampina Nederland B.V.,
het organiseren van Campina Open
Boerderijdagen op 27 mei 2022
te Hessenweg 1 in Dalfsen.
Verzonden, d.d. 12 mei 2022
• Wennemars Enjoy Calf Feeding BV,
het organiseren van een informatieve
dag over kalveropfok voor veehouders
in Nederland en België op 31 mei 2022
aan de Muldersstraat 2 in Dalfsen.
Verzonden, d.d. 12 mei 2022
• Circus Renz Olympia,
het organiseren van circusvoorstelling
van 2 t/m 6 juni 2022 op het
evenemententerrein in Dalfsen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 10 mei 2022
• Buurtvereniging de Sprokkelaars,
het organiseren van een
Carnavalsoptocht op 21 mei 2022
in de dorpskern van Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 10 mei 2022
• CBS De Meele, het organiseren
van Meele Pleinmarkt op 21 mei 2022
op het plein achter CBS De Meele
in Nieuwleusen.
Onderstaande loterijvergunning
is verleend:
Verzonden, d.d. 10 mei 2022:
• Vogelliefhebbersvereniging
De Volièrevriend, verloting
op 19 november 2022.
Onderstaande standplaatsvergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 13 mei 2022
• Gemeente Dalfsen, plaatsen
Mobile Media Lab van de politie
op de Grote Markt op 16 juni 2022
tussen 9:00 en 17:00 uur.
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.

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:
NIEUWLEUSEN
• Kalkovenweg 1, voor het uitbreiden
van een metaalbewerkingsbedrijf

(Z2021-00008078).
• Rollecate 81, voor het plaatsen van een
kleine windturbine (Z2022-000000864).
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.
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VASTGESTELD CHW BESTEMMINGSPLAN 8E VERZAMELPLAN
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN EN VERLEENDE
BESCHIKKING HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER
1. Vastgesteld bestemmingsplan 8e verzamelplan Chw bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen
Doel plan
In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied'
bundelt de gemeente verschillende
ontwikkelingen in het buitengebied
tot één nieuw bestemmingsplan. Dit
bestemmingsplan is de uitkomst van de
achtste ronde voor het verzamelplan.
Nieuwe ontwikkelingen
1. Peezeweg 4, toepassen van VAB
waarbij een extra wooneenheid
gerealiseerd kan worden in de voormalige
varkensschuur op het perceel dat
als karakteristiek is aangemerkt.
2. Welsummerweg 32, toepassen
van VAB waarbij de karakteristieke
schuur wordt verbouwd tot een
extra woning op het perceel.
3. Koepelallee 5, toepassen van Sloop
voor Kansen waarbij een extra woning
wordt toegestaan door de sloop van
een schuur op eigen perceel.
4. Vlierhoekweg 9, toepassen van
KGO voor het wijzigen en uitbreiden
van de bedrijfsbestemming.
5. Welsummerweg 49, toepassen van
Sloop voor Kansen waarbij de huidige
mantelzorgwoning wordt omgezet naar
een reguliere woning en er daardoor
een extra woning wordt toegestaan. De
sloop m2 komen van Westerveldweg 9
en Oosterkampen 3 die al vast waren
gelegd voorafgaand aan de sloop van
de landschapsontsierende bebouwing.
6. Poppenallee 24, toepassen KGO waarbij
twee recreatiewoningen op het water,
camperplaatsen en de mogelijkheid voor het
plaatsen van tenten mogelijk wordt gemaakt.
7. Ommerweg 4A, toepassen van Sloop voor
Kansen voor het realiseren van een extra
woning en een Tiny House door het slopen
van varkensschuren op het eigen perceel.
8. Brinkweg 12A, toepassen van Sloop
voor Kansen en toe staan dat er een
bedrijfswoning in het bestaande gebouw
die als vergaderruimte wordt gebruikt wordt
gerealiseerd. Waarbij er op de percelen
Peezeweg 2 en Stadhoek 2 gesloopt wordt.
9. Zandspeur 91, toepassen van KGO voor de
uitbreiding van de bestaande kinderopvang.
10. Zwarteweg 5, het toepassen van KGO
voor het realiseren van een carport door

het wijzigen van de woonbestemming.
Verder het omvormen van een bos tot een
duurzaam bos voor de biodiversiteit.
11. Vilstersedijk 25, het toepassen
van KGO voor het plaatsen van 2
recreatieve nachtverblijven volgens
het Boer-inn concept. Verder voor de
uitbreiding van de tuin en mogelijkheid
voor een tuinhuisje/bijgebouw.
12. Vilstersestraat 36, met het toepassen
van KGO de zorgfunctie uitbreiden,
herinrichten van het erf en vernieuwen
van de gebouwen waarbij het
bestemmingsvlak wordt uitgebreid. Verder
het gebruik van het aanliggende weiland
voor dagactiviteiten voor de zorg.
13. Molenhoekweg 8/8A, toepassen van
Sloop voor Kansen voor extra gebouwen
voor privédoeleinden bij de bestaande
woningen. De resterende sloop m2
worden verkocht voor andere Sloop
voor Kansen projecten. Ook wordt VAB
toegepast voor een tweetal schuren en
recreatief gebruik voor een minicamping.
14. De Stokte 9, het realiseren van een
gebouw voor verblijfsrecreatie
15. Hessenweg 18 en 18B starten van een
B&B op de deel, gedeelte met opslag,
het realiseren van een theehuis met
theetuin en een hondenuitlaatservice voor
maximaal 10 honden en hondendagopvang
voor maximaal 4 honden.
16. Wethouder Bijkersweg 1, het wijzigen
van de agrarische bestemming naar
wonen en toepassen van VAB voor
een schuur voor inpandig gebruik
van agrarische dienstverlening.
17. Zennepweg 19 en 19A, toepassen van
Sloop voor kansen voor het realiseren van
een compensatiewoning en verplaatsing
van de woning Zennepweg 15 vanwege
geluidsoverlast van de N348.
Overige aanpassingen
In het verzamelplan is ook een
onherroepelijk project die is vergund met een
projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1,
onder a sub 3 Wabo) opgenomen. Ook zijn een
zevental herzieningen die onherroepelijk zijn in
dit 8e verzamelplan opgenomen. Verder zijn een
aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt. Meer
informatie staat in het bestemmingsplan zelf.

2. Verleende beschikking hogere grenswaarde Zennepweg 19 en 19A
Beschikking voor het vaststellen van een
hogere grenswaarde als bedoeld in de
Wet geluidhinder voor de nieuw te bouwen

woningen aan de Zennepweg 19 en 19A
in Lemelerveld (wegverkeerslawaai).

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de
verleende beschikking hogere grenswaarde
liggen met bijbehorende stukken van 18
mei 2022 tot en met 29 juni 2022 voor
iedereen ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Ook kunt u de
stukken inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer NL.IMRO.
0148.8eVerzamelplanBG-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148.

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan en de beschikking
hogere grenswaarden treden in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. 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 bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, dan wordt de werking van plan
uitgesteld totdat op dat verzoek is beslist.

Reageren?
Beroep instellen tegen het bestemmingsplan
en/of de beschikking kan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Dit is gedurende bovengenoemde termijn
mogelijk voor iedereen die het niet eens
is met dit besluit en/of beschikking.

Kosten
Voor zowel de behandeling van een
beroepschrift als een verzoek om voorlopige
voorziening moet griffierecht worden betaald.
Dalfsen, 17 mei 2022
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Idee?
Toen ik vrijdagavond naar huis reed, hoorde ik op Radio 1 ineens Lemelerveld
langskomen. Ik luisterde gelijk aandachtig, wat zou er gebeurd zijn?
Het bleek te gaan om het initiatief van mevrouw Anja van Driessen. Ze kwam met
het idee om deelkastjes neer te zetten. Deelkastjes waar mensen ongebruikte
producten in kunnen zetten en waar anderen die het nodig hebben (en niet
makkelijk kunnen betalen) het er weer uit kunnen pakken. Ze heeft mensen en
ondernemingen voor haar weten te winnen en samen zijn ze aan de slag gegaan.
Vorige week hebben drie kleindochters van mevrouw Van Driessen en ik samen
de deelkasten geopend! Een mooi initiatief, voor en door Lemelervelders.
Afgelopen zaterdag heb ik de wandelschoenen aangetrokken en ben ik naar
Hoonhorst getogen. Daar werd met de knapzak op de rug het startsein gegeven
van 4 (!) nieuwe ‘Wandeltochten’ in en rond Hoonhorst. Een idee dat bij een
paar Hoonhorsters ontstond bij de voorbereidingen op 250 jaar Hoonhorst.
Onderweg kan met behulp van QR-codes op de telefoon een filmpje worden
bekeken met een verhaal en beelden over de historie van de betreffende plek;
Hoonhorst geeft haar geheimen prijs. Interessant voor bezoekers én inwoners.
Zomaar twee recente voorbeelden van inwoners die geloven in hun ideeën, die
mensen aan zich weten te binden en samen de schouders eronder zetten. Ieder
draagt een steentje bij op zijn of haar manier. En als gemeente hebben we een
bescheiden rol mogen spelen. We helpen graag
mee, bijvoorbeeld via het Infopunt en subsidies
zoals de regeling ‘Initiatieven uit de Samenleving’.
En ik zeg er maar gelijk eerlijk bij dat niet elk idee
een succes wordt. Gaandeweg leren inwoners
en gemeente elkaar beter te vinden. De twee
beschreven voorbeelden laten zien dat het in ieder
geval de moeite van het proberen waard is.
Idee? Kom er mee!
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen
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Samen delen in Lemelerveld:
de deelkasten zijn er!

Kunt u best iets missen? Deel het dan met mensen die het écht goed kunnen
gebruiken. In Lemelerveld kan het vanaf nu, want daar vindt u sinds kort 10
deelkasten. Een prachtig initiatief van inwoner Anja van Driessen die het met
hulp van Saam Welzijn, vrijwilligers en sponsoren voor elkaar kreeg.
Inwoners die het kunnen betalen,
kunnen spullen in de deelkast zetten,
zoals houdbare etenswaren en
verzorgingsproducten. Mensen die
wat minder hebben, kunnen deze
producten meenemen of ruilen.
Anja vertelt: ‘Tien deelkasten staan
verspreid over het dorp: bij de kerk, de
fysiotherapeut, de moestuintjes of zoals

hier bij Brugstede. Ze staan er nog maar
net en we hebben al gezien dat er gebruik
van wordt gemaakt. In één van de kastjes
lag zelfs een briefje met ‘bedankt’. Dat is
toch zo mooi. Dat is waar je het voor doet.'
De officiële opening vond plaats op
woensdag 11 mei door wethouder
Uitlag en drie kleinkinderen van
initiatiefneemster Anja van Driessen.

