
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 maart 2023:
• ‘t Witte Peerd, het organiseren 

van eieren gooien bij Westeinde 
5 op 9 april 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, 8 maart 2023:
• V.O.F. Zalencentrum Mansier, 

het organiseren van eieren 
gooien bij Parallelstraat-
Oudleusen 2 op 10 april 2023.

• Vechtstraat Ontbijt, 
het organiseren van een 
koningsdagontbijt in de gehele 
Vechtstraat op 27 april 2023.

Onderstaande evenementen
vergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 maart 2023
• Stichting ‘De Potstal’,  

het organiseren van het  
75-jarig jubileum van  
VV Hoonhorst bij Kerstraat 24  
van 11 mei t/m 14 mei 2023.

Verzonden, d.d.3 maart 2023
• Plaatselijk belang Ankum, het 

organiseren van het paasvuur aan 
de Vossersteeg op 10 april 2023.

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
Onderstaande aanvragen omgevings
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 maart 2023:
 De Weide Mars 1,  

het slopen van de oude boerderij  
om ruimte te maken voor het bouwen 
van een nieuwe woonboerderij.

Ontvangen, d.d. 6 maart 2023:
 Welsummerweg 26,  

het bouwen van een woning.
Ontvangen, d.d. 8 maart 2023:
 Tussen De Vesting 22 en 24,  

het plaatsen van een geluidsscherm.
 Veldweg 5,  

het aanleggen van een houtsingel 
en een struweelhaag op een 
deel van het weiland.

 Hoevenweg 41, het kappen van 
verschillende dode bomen.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 maart 2023:
 Achterkampweg 18,  

het intern wijzigen van een hotel.
Ontvangen, d.d. 9 maart 2023:
 Hoenderweg 6,  

het vervangen van de 
bestaande schuur.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 maart 2023:
 Kievitlaan 5,  

het plaatsen van een erker aan 
de linkerzijde van de woning.

Ontvangen, d.d. 8 maart 2023:
 Middeldijk 35,  

het wijzigen van de bestemming.
Ontvangen, d.d. 9 maart 2023:
 Pijlriet 2 en 4,  

het bouwen van een 2^1 kap woning.

Onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is op verzoek 
van de aanvrager ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 27 februari 2023:
 Middeldijk 35,  

het verbouwen van de woning. 

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn 
buiten behandeling gelaten:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2022
 Kerkstraat 10,  

het bouwen van een veranda.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2023
 Burg. Backxlaan 306,  

het verbouwen van de 
bestaande winkelruimte. 

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2023:
 De Broekhuizen 4A,  

het omzetten van een 
tijdelijke aanvraag naar een 
definitieve aanvraag voor 
twee kleine windturbines.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen, die 
de reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 6 maart 2023:
 Kloosterhof 26,  
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het realiseren van een douglas 
houten overkapping met plat dak.

 Henri Dunantstraat 52,  
het plaatsen van een overkapping 
met een klein schuurtje.

 Marsweg 2A,  
het kappen van 3 eiken.

Verzonden, d.d. 7 maart 2023:
 Schapendrift 8,  

het omzetten van een tijdelijke 
aanvraag naar een definitieve 
aanvraag kleine windturbine.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 6 maart 2023:
 Kloosterstraat 1,  

het plaatsen van een dakkapel. 
 Vilstersestraat 5,  

een wijziging op een verleende 
omgevingsvergunning.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 7 maart 2023:
 Oosterveen 1,  

het verbouwen en uitbreiden 
van de woning.

Onderstaande verleende omgevings
vergunning is op verzoek van de 
vergunninghouder ingetrokken: 
DALFSEN
Verzonden, d.d. 3 maart 2023:
 Hessenweg 8,  

het bouwen van een berging (kenmerk 
Z/20/617018 d.d. 14 mei 2020).

Tegen de verleende omgevingsvergun-
ningen die de reguliere procedure heb-
ben gevolgd, de ingetrokken verleende 
omgevingsvergunning en de aanvra-
gen die buiten behandeling zijn gela-

ten, kunnen door belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit een bezwaar-
schrift 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.

Onderstaande ontwerpbeschikkingen 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
 Van Ittersumstraat 7,  

het plaatsen en brandveilig gebruiken 
van een tijdelijke huisvesting.

 Ganzepanweg 2A,  
het aanvragen van een 
gebruikersvergunning Buiten 
Gewoon Wonen 'De Damhoeve'. 

Vanaf 15 maart 2023 liggen de 
ontwerpbeschikkingen met bijbeho-
rende stukken gedurende zes weken 
op afspraak ter inzage bij het loket 
van de afdeling Publiekdienstverle-
ning in het gemeentehuis. Binnen 
deze termijn kan men schriftelijk 
zienswijzen over de ontwerpbe-
schikkingen naar voren brengen bij 
het college van burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 
35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt u 
mondeling uw zienswijze indienen.



Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

Binnenkort voor controle of op bezoek 
naar het ziekenhuis? OV-ambassadeurs 
leggen graag uit hoe u kunt reizen!

Stel uw vragen tijdens 
een inloopspreekuur 
Heeft u vragen over het reizen 
met trein, bus of buurtbus? Of 
over de OV-chipkaart, een kaartje 
kopen of OVpay (betalen met uw 
bankpas)? Stel ze dan aan een 
OV-ambassadeur tijdens één  
van onze inloopspreekuren.  
OV-ambassadeurs zijn 
vrijwilligers die het reizen met 

het openbaar vervoer gewend 
zijn. Zij helpen u graag het 
gemak van het openbaar 
vervoer ervaren. U kunt gratis 
en vrijblijvend binnenlopen.

Wanneer: donderdag 23 maart 2023
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Zalencentrum 
 De Overkant, 
 Kerkplein 22, Dalfsen 

De drukte op de weg, de maartse buien en het vinden van een 
parkeerplaats maken het soms best lastig om met de auto naar  
het ziekenhuis te gaan. Het openbaar vervoer kan een mooie 
uitkomst bieden. Bussen stoppen voor de deur van het ziekenhuis. 
OVambassadeurs kunnen u hierover alle uitleg geven. Ook wanneer 
u al even niet meer met het openbaar vervoer heeft gereisd of een 
ervaren reiziger bent, maar toch vragen heeft bent u van harte 
welkom op het inloopspreekuur.

Telefonische spreekuren  
Wilt u liever telefonisch contact 
met een OV-ambassadeur? 
Dan kunt u contact opnemen 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
OV-ambassadeurs zitten 
dagelijks klaar om uw vragen 
te beantwoorden. Zij zijn 
bereikbaar op: 038 – 303 70 10.   
  
Maandag t/m vrijdagochtend 
van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag 
van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond 
van 18.30 tot 20.00 uur   
  
Voor meer informatie 
en alle activiteiten: 
www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.   

Ruimte voor de Vecht zoekt initiatieven!
Samen meedenken over een ultieme beleving van het Vechtdal!

Ruimte voor de Vecht werkt al 
meer dan 10 jaar samen in een 
netwerkorganisatie. Met in totaal 13
maatschappelijk en overheids-
organisaties om het gebied Vechtdal 
te versterken, droge voeten te 
houden en aantrekkelijk te houden 
voor nu en in de toekomst.

Afgelopen jaren is er gewerkt aan 
vele projecten, zoals Ommermars, 
het Vechtpark in Hardenberg, 
maar ook het pontje over de 
Vecht. Er wordt samengewerkt 
aan klimaatadaptatie, natuur, 
biodiversiteit, verduurzaming en 
duurzaam gastheerschap. Wat zijn 
uw ideeën hierover? U mag nu 
meedenken. Meedenken over deze 
thema’s en projecten of ideeën 
indienen. Van groot tot klein!

Waar en wanneer?
In het gemeentehuis van Dalfsen 
staat tot 30 maart 2023 de 
ideeënboom. U kunt hier uw ideeën 
indienen door middel van de flyer 
die erbij ligt. Daarnaast kunt u ook 
digitaal uw idee indienen. Gebruik 

Heeft u een idee of wens voor het Vechtdal? Ruimte voor de Vecht hoort graag uw idee of wens 
om het Vechtdal ultiem te kunnen beleven en het gebied nog mooier en veiliger te maken. 
Denk groot of klein, alles wordt zorgvuldig bekeken.

informatie. Ruimte voor de Vecht is 
erg benieuwd naar uw idee! Hartelijk 
dank alvast voor het invullen.

Energieregelingen
1 maart jongstleden was de start van de meteorologische 
lente en dus het einde van de winter. De meesten van ons 
kijken er echt naar uit, en met de huidige energieprijzen 
zal het ook financieel gezien welkom zijn. Want met 
het stijgen van de temperaturen daalt het verbruik van 
aardgas en dat is weer gunstig voor de rekening. 

De cijfers laten zien dat er steeds meer mensen zijn 
die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen 
door de hogere energienota en de hogere prijzen als 
gevolg van de inflatie. We zien echter nog niet veel extra 
mensen aankloppen bij de gemeente voor hulp en dat 
is jammer. Er zijn namelijk best veel regelingen waar 
gebruik van gemaakt kan worden. We hebben niet alleen 
regelingen voor de mensen met de laagste inkomens, 
maar we proberen ook mensen te helpen die door andere 
omstandigheden in de problemen dreigen te komen. 

Ik moet toegeven dat er heel veel verschillende regelingen 
zijn en dat het best lastig kan zijn om daar een weg in 
te vinden. We hebben daarom op de website van de 
gemeente Dalfsen een rubriek gemaakt waar alle regelingen 
en mogelijkheden op een rij staan. Deze vindt u op 
www.dalfsen.nl/in-de-knel-met-uw-energierekening. 
Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de 
gemeente, via het e-mailadres 
samendoenindalfsen@dalfsen.nl 
of door te bellen naar 14 0529. 
Uw vragen worden door een van 
onze collega’s beantwoord en we 
proberen om u verder te helpen. 

Heeft u financiële problemen 
door de gestegen prijzen en/of de 
hoge energieprijzen? Stap over 
die drempel en vraag om hulp. 

André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Inschrijving CPO-starterswoningen 
– Oudleusen en Nieuwleusen

Ben je starter en heb je belang-
stelling voor deelname aan het 
CPO-traject in Oudleusen of 
Nieuwleusen? Schrijf je dan in!
Op onze website www.dalfsen.nl/
kaveluitgifte vind je alle informatie.

De uitgifte van bouwgrond voor de bouw van 5 starterswoningen 
aan de Muldersweg  Oudleusen en 10 starterswoningen in het plan 
Westerbouwlanden Noord 2e fase deelgebied 2 in Nieuwleusen 
gebeurt in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). Dit betekent dat je samen met een groepje mensen in een 
vereniging een woonproject realiseert.
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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
• Marsweg 4, voor de aanleg  

van een sleufsilo  
(Z2023-00000993).

NIEUWLEUSEN
• Jagtlusterallee 2, voor het 

melden van het gehouden aantal 
melkrundvee (Z2022-00009268).

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.

hiervoor info@ruimtevoordevecht.nl. 
Meer weten? Kijk gerust op www.
ruimtevoordevecht.nl voor meer 


