
Terugblik raadsvergadering 
20 februari 2023

Dhr. Krisman maakte gebruik 
van het spreekrecht over dit 
onderwerp. Hij vroeg aandacht 
voor woonvormen voor mensen 
met een beperking. Voor 
inwoners met niet-aangeboren 
hersenletsel zijn in Dalfsen maar 
weinig plekken beschikbaar. Deze 
inwoners moeten uitwijken naar 
Zwolle, terwijl zij liever in Dalfsen 

blijven wonen. De raad heeft 
deze oproep gehoord en neemt 
dit mee bij de bespreking van het 
lokaal plan ‘Beschermd thuis’.

Op voorstel van raadslid Ingrid 
Kappert werd het onderwerp 
nu van de agenda afgehaald, 
omdat de gestelde vragen nog 
niet beantwoord waren. De 
antwoorden zijn volgens haar en 
de andere woordvoerders van de 
fracties wel nodig om een goed 
oordeel over het plan te kunnen 
vormen. In de commissie van 
13 maart 2023 komt het plan 
daarom opnieuw op de agenda.

Meer lezen of terugkijken? 
Kijk op https://ris.dalfsen.nl

Opnieuw een korte vergadering voor de gemeenteraad 
deze maand. Het Lokaal plan ‘Beschermd thuis’ 
wordt alsnog eerst in de raadscommissie behandeld 
voordat een besluit genomen wordt.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 februari 2023:
• Atletiekvereniging ACO Van 

Elderen, het organiseren van een 
hardloopwedstrijd vanuit Ommen 
(Bissinghrun) deels over het 
grondgebied van de gemeente 
Dalfsen op 24 juni 2023.

Ontvangen, d.d. 23 februari 2023:
• True Grit Cycling Productions, 

verklaring van geen bezwaar van 
een recreatief fi etsevenement 
Flatlands 300 deels over 
grondgebied van de gemeente 
Dalfsen op 2 juli 2023.

Ontvangen, d.d. 24 februari 2023:
• Stichting Klootschietclub 

’t Meulenpad, het organiseren 
van een klootschiettoernooi vanaf 
Bouwhuisweg 22 op 6 mei 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
• Oranjevereniging Hoonhorst, 

het organiseren van Oranjefeest 
Hoonhorst bij Kerkstraat 3 
(achter de Molen) van 21 
april t/m 30 april 2023. 

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2023:
• Ten Kate Motoren,

het organiseren van een Pitstopdag 
bij Rollecate 55 op 15 april 2023.

Onderstaande melding van 
een collecte is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 27 februari 2023:

• Handicap NL, 
melding collectevergunning 
Handicap NL van 24 september 
t/m 30 september 2023.

Onderstaande aanvraag 
om standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 februari 2023:
• BoerBurgerBeweging, 

op de weekmarkt Grote Markt 
op 11 maart 2023.

Onderstaande standplaats-
vergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 1 maart 2023
• BoerBurgerBeweging, 

op de weekmarkt Grote Markt 
op 11 maart 2023.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 27 februari 2023
• Univé Stad en Land, 

op donderdag op het Kroonplein in 
de maanden maart en april 2023.

Onderstaande alcohol-
vergunningen is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 maart 2023
• Hotel en Restaurant De Barones, 

Gerner Es 5A.

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.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

MELDING WET MILIEUBEHEER

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2023:
- Middeldijk 35, 

het verbouwen van de woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 24 februari 2023:
- Zwembadlaantje 6, 

het bouwen van een tuinhuis 
met hobbyruimte en berging.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 februari 2023:
- G.W. van Marleweg 1, 

het plaatsen van zonnepanelen in 
het weiland naast de kapschuur.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, 28 februari 2023:
- Veerweg 2, het realiseren van 

twee boerderijkamers voor 
recreatief nachtverblijf.

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 27 februari 2023:
- Hessenweg 22A, het realiseren van 

groentetuintjes in de kas voor verhuur.

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
- Schapendrift 8, 

- Welsummerweg 26, 
het tijdelijk plaatsen van woonunits.

Verzonden, d.d. 2 maart 2023:
- Ter hoogte van Hoevenweg 5, 

het kappen van 27 eiken voor 
herinrichting van het terrein.

- Hessenweg 8, het bouwen 
van een wagenloods.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 27 februari 2023:
-  Verbindingsweg 2,

het bouwen van een woning. 
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 2 maart 2023:
- Oosterveen 99, 

het kappen van 30 niet-geknotte 
populieren in het grasland.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben gevolgd, kunnen 
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 het melden van diverse 
veranderingen (Z2023-00001725).

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.

Gemeentehuis Dalfsen
• 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



OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

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. 

Wijze van behandeling 
Agendapunten 1 t/m 4 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 27 maart 2023.

Agendapunten 5 en 6 worden elk in één informerende ronde besproken, 
waarbij desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet 
door naar de raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de betreffende 
agendapunten. Aanmelding via griffi e@dalfsen.nl is noodzakelijk, dit kan tot op 
de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

De raadscommissie vergadert op maandag 13 maart 2023 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. 

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’
2. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 11, Nieuwleusen
3. Stedenbouwkundige visie Ds. Smitslaan 5, Nieuwleusen
4. Lokaal plan Beschermd Thuis 

INFORMEREND
5. Evaluatie pilot tiny houses voor spoedzoekers
6. Uitvoering motie Vecht en Brug

Openbare zitting vaststellen uitslag van de 
Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen
Nieuwe wetgeving
Op woensdag 15 maart 2023 worden 
na sluitingstijd van de stembureaus 
(21.00 uur) op de stembureaus de 
stemmen geteld. De volgende dag, 
donderdag 16 maart,  worden de 
uitslagen van alle 18 stembureaus 
gecontroleerd en getotaliseerd 
waarna het Gemeentelijk 
Stembureau (GSB) de uitslagen 
van de gemeente Dalfsen bekend 
maakt. Dit gebeurt in een openbare 
zitting van het GSB. Het doel hiervan 
is dat op een transparante  en 
controleerbare manier de uitslag 
wordt vastgesteld en eventuele 
fouten kunnen worden gecorrigeerd. 

Openbare zitting op 
donderdag 16 maart 2023
Op de dag na de verkiezingen, 
dus op donderdag 16 maart 

2023, wordt de uitslag van beide 
stemmingen vastgesteld. Dit 
gebeurt tijdens een openbare 
zitting van het gemeentelijk 
stembureau in het gemeentehuis, 
Raadhuisstraat 1 in Dalfsen. De 
zitting start om 10.00 uur. Het 
tijdstip waarop de uitslag bekend 
wordt gemaakt, is afhankelijk 
van de werkzaamheden. 

Hoe gaat het in zijn werk?
Eerst controleren wij alle 
processen-verbaal. Daarna 
voeren wij de uitgebrachte 
stemmen in in het programma 
‘Ondersteunende Software 
Verkiezingen 2020 (OSV 2020).’    
Bij optelfouten of onverklaarde 
verschillen vindt er van de 
desbetreffende stembureau(s) ter 
plekke een hertelling plaats door 

de leden en ondersteuners van 
het gemeentelijk stembureau.
Eventuele fouten worden 
gecorrigeerd. Tot slot wordt 
het proces-verbaal met de 
uitslagen geprint en  ondertekend 
door de leden van het 
gemeentelijk stembureau.

Wilt u een zitting bijwonen?
U mag bij deze openbare zitting 
aanwezig zijn. Eventueel bezwaar 
maken, kan mondeling. Van 
deze bezwaren wordt in het 
proces-verbaal melding gemaakt. 
Het proces-verbaal ligt direct 
na de zitting (op afspraak) ter 
inzage in het gemeentehuis.
De verkiezingsuitslagen 
(processen-verbaal) komen 
na de zitting zo snel mogelijk 
gepubliceerd op www.dalfsen.nl. 

Bereid je voor op… Een situatie met gevaarlijke stoffen

Blijf uit de rook
Schone rook bestaat niet. Het 
maakt niet uit wat er brandt: 
chemische stoffen, (tuin)afval, 
papier, schoon hout, olie of 
plastic. Een huis of een bos. 
Rook zit vol roetdeeltjes en 
andere schadelijke stoffen die 
acute en/of langdurige klachten 
kunnen veroorzaken. Ook bij een 
woningbrand of bosbrand kunnen 
dus schadelijke stoffen vrijkomen. 
Rook inademen kan leiden tot 
brandende ogen, een geïrriteerde 
neusholte, keel of luchtwegen. 
Hoe meer rook je inademt, hoe 
sneller deze effecten optreden. 

Voorkom klachten
• Blijf uit de rook. Ga dus 

niet kijken bij de brand.
• Als het niet lukt om uit de 

rook te blijven, span je dan zo 
min mogelijk in. Als je actief 
bezig bent, adem je meer 
lucht en dus ook rook in.

• Komt de rook dichtbij je huis? 
Sluit dan ramen en deuren 
en schakel, indien mogelijk, 
het ventilatiesysteem uit.

• Help mensen in je omgeving 
om ook uit de rook te blijven.

• Als de rook weg is, lucht je 
huis dan goed door ramen en 

deuren open te zetten. Zit er 
daarna toch een brandlucht 
aan je gordijnen of kleding? 
Dan is het ’t beste om ze 
te wassen.

Koolmonoxide
Elk jaar vallen er gewonden en 
doden door een CO-vergiftiging. 
Je ruikt koolmonoxide niet en 
je ziet het niet. Maar als je het 
inademt, ontstaat er zuurstoftekort 
in je lichaam. De symptomen 
lijken erg op een griepje en 
worden daardoor vaak te 
laat herkend.

Zo kun een koolmonoxidevergiftiging 
voorkomen of verkleinen:
• Hang een CO-melder op, 

op de juiste plaats. Kijk op 
co-wijzer.nl waar in jouw woning 
de CO-melder moet hangen.

• Laat de verwarmingsinstallatie 
regelmatig controleren door 
een erkende installateur.

• Heb je een open haard? 
Laat de schoorsteen minimaal 
één keer per jaar vegen om 
verstopping te voorkomen.

• Zorg altijd voor voldoende 
luchttoevoer en ventilatie in huis. 
Sluit bijvoorbeeld ventilatie-
roosters in de woning nooit af.

‘Gevaarlijke stoffen’, oftewel stoffen die giftig, brandbaar of explosief zijn, komen we overal tegen. In 
huis gebruiken we regelmatig schoonmaakmiddelen en andere producten die deze stoffen bevatten. 
Denk aan chloor, ammoniak of spiritus. In en rondom ons huis kunnen we koolmonoxide en asbest 
tegenkomen. Of wat dacht je van rook bij een brand. Schone rook bestaat namelijk niet. Het is dus van 
belang dat je weet wat je moet doen als je in aanraking komt met gevaarlijke stoffen, of bij een ongeval.

Asbest
Asbest is een materiaal dat vroeger 
vaak in de bouw werd gebruikt 
omdat het sterk is, niet makkelijk slijt 
en tegen hoge temperaturen kan. 
Omdat het grote gezondheidsrisico’s 
heeft, is het sinds 1994 verboden 
te gebruiken. Zorg er dan ook 
altijd voor dat je bij een brand 
waar asbestvezels vrijkomen uit 
de rook blijft. Ga naar binnen en 
sluit ramen en ventilatieroosters.

Heb je het vermoeden dat je 
ergens asbest aantreft?
• Laat het liggen en raak het niet 

aan. Loop er ook niet doorheen. 
• Voorkom dat stukjes asbest 

in je woning terecht komen, 
door bijvoorbeeld schoenen, 
kinderwagen of huisdieren.

• Voorkom dat kinderen gaan 
spelen met asbest. Zorg ervoor 
dat zij niet in een gebied komen 
waar asbest kan liggen.

• Meld je vermoeden bij de 
gemeente. Die zal een 
deskundige inschakelen voor 
de verdere afhandeling.

Lees meer
Wil je weten hoe je jouw veiligheid 
nog verder kunt vergroten? 
Kijk op vrijsselland.nl 

Donderdagmiddag 9 maart 2023 
is het gemeentehuis 

vanaf 15.00 uur gesloten.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING 
SPLITSING WONING BLAUWEDIJK 6 EN 6A 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 volgens 
de beleidsregels Woningsplitsing op het 
adres Blauwedijk 6 en 6A in Dalfsen. 

Inzien stukken
U kunt de verleende omgevingsver-
gunning met bijbehorende stukken van 
met ingang van 8 maart 2023 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 identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.OmBBlauwedijk6-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.
   
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen 
belanghebbenden die redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze in te dienen beroep 
instellen bij de Rechtbank Overijssel, 
locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Ook kunt u digitaal beroep instellen 

Voorjaarsvakantie
Afgelopen week was het voorjaarsvakantie in onze regio. Ook in 
mijn agenda betekende dat iets meer ruimte voor andere dingen 
dan werk. Ik ben begonnen met een lange-afstand-wandeling, het 
Drenthepad. In totaal beslaat dat bijna 400 kilometer. De eerste 20 heb 
ik er op zitten. Prachtige gebieden gezien, zoals het Ter Horsterzand 
en het Dwingelderveld. Heerlijk! Mijn hoofd helemaal leeg.

Hoewel: het zag nog aardig vol indrukken van een bijeenkomst 
die ik afgelopen week ook bijwoonde. Die ging over ‘besturen met 
compassie’. Over hoe je als burgemeester het systeem niet leidend 
laat zijn, maar menselijkheid en empathie centraal stelt. Er was een 
indrukwekkende lezing door prinses Laurentien van Oranje. Zij heeft 
zich de afgelopen jaren ingezet om de verhalen op te tekenen van 
mensen die door de affaire rond de kinderopvangtoeslag in problemen 
zijn gekomen, om daarna te komen tot echte oplossingen. Bij die 
oplossingen gaat het niet over de laatste euro’s, maar gaat het over 
rechtvaardigheid. Over recht doen aan wat mensen is overkomen, 
die werkelijk vermorzeld zijn door de bureaucratie van de overheid. 

De week voor de voorjaarsvakantie werden de uitkomsten 
gepresenteerd van de parlementaire enquête naar de gaswinning 
in Groningen. Ook daar komen talloze mensen nauwelijks aan 
hun leven toe, laat staan aan de toekomst. Ze zijn te druk met het 
ontvangen van steeds weer nieuwe experts en het invullen van 
steeds weer andere papieren in hun strijd om aan te tonen dat 
het verzakken van hun huis het resultaat is van de gaswinning. 
Of ze hebben te horen gekregen dat hun huis niet veilig is, maar 
een oplossing laat al jaren op zich wachten. Het is gekmakend. 

Een menselijke overheid is noodzakelijk, maar helaas niet 
vanzelfsprekend. Ik wens ons allen toe dat we als overheden 
écht leren van de uitkomsten van de parlementaire enquêtes en 
ons inzetten om menselijkheid, compassie en empathie centraal 
te stellen. Ik hoop in elk geval dat wij als 
gemeente bereikbaar zijn voor inwoners 
die in de knel zitten en dat we oog en 
oor hebben voor hun individuele verhaal. 
Zodat wij, waar het in onze macht 
ligt, kunnen helpen of ondersteunen. 
U houdt ons hopelijk scherp als we 
hier niet goed genoeg in slagen. 

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
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via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).

Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw be-
roepschrift 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 voorlopi-
ge voorziening moet u griffi erecht betalen.

Dalfsen, 7 maart 2023
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen


