
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2023:
• Bestuur van de Stichting 

voormalige Synagoge, het 
plaatsen van aankondigingsborden 
ten behoeve van de 
voorjaarstentoonstelling in  
de voormalige synagoge van  
22 april tot en met 7 mei 2023.

Ontvangen, d.d. 14 maart 2023:
• Buurt Agnietenhof, het 

organiseren van een buurtbarbecue 
in de Agnietenhof op 3 juni 2023.

Ontvangen, d.d. 15 maart 2023:
• Stichting Platform 

Gehandicapten, het plaatsen 
van een kraam en o.a. een 
demonstratie van tafeltennis voor 
mensen met een beperking op 
het Kerkplein op 22 april 2023.

Onderstaande melding voor 
afwijken schenktijd is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 15 maart 2023:
• SVD Dalfsen Voetbal, melding 

afwijking van de schenktijd in 

verband met het houden van 
een pubquiz bij Haersolteweg 
8 op 26 maart 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 maart 2023:
• Stichting Wandeldriedaagse 

Dalfsen, het organiseren van 
een wandeldriedaagse op 
7, 8 en 9 juni 2023, start en 
finish is op het Kerkplein.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 9 maart 2023:
• Kindcentrum Heidepark,  

het organiseren van Koningsspelen  
bij Ds. A.J.W.Vogelaarstraat 22  
op 21 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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 27 maart 2023 om 
19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1.  Kadernota Verbonden Partijen 2023
2.  Kadernota ‘Kulturhusgebouwen, reuring in de kernen’
3.  Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 11, Nieuwleusen
4.  Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II
5.  Lokaal plan Beschermd Thuis

BESPREEKSTUKKEN
6.  Beleidsplan ‘Biodiversiteit Voor Elkaar in het groene landschap’
7.  Verklaring van geen bedenkingen, Zonnepark Hooiweg 
8.  Herinrichting Trefkoele+
9.  Stedenbouwkundige visie Ds. Smitslaan 5, Nieuwleusen
10. Versterking dienstverlening sociaal domein

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:  
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen 
die niet op de agenda staan en over agendapunten 1 t/m 10. Om gebruik te 
maken van het spreekrecht moeten zij zich aanmelden via griffie@dalfsen.nl. 
Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur. Sommige 
onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor een toelichting op  
de website of neem contact op met de griffier.

Katalysatordiefstallen
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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

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2023:
- Poppenallee 30, het bouwen 

van een woning.
- Hessenweg 15, het bouwen 

van een bedrijfshal.
Ontvangen, d.d. 13 maart 2023:
- Poppenallee 39, het kappen 

van drie beuken.
- Hout Es 4, het bouwen van een bijgebouw.
- Welsummerweg 37, het uitbreiden 

van het bedrijfspand.
Ontvangen, d.d. 14 maart 2023:
- Middeldijk 13, het bouwen van  

een werktuigen- en stroberging.
- Koelmansstraat 27, het plaatsen 

van zonnepanelen.
- Fazantenbosweg 6, het ver(her)bouwen  

van de recreatiewoning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 maart 2023:
- Bergweg 4, het uitbreiden van de woning 

en het bouwen van een bijgebouw.
Ontvangen, d.d. 15 maart 2023:
- Parallelstraat 1, het plaatsen 

van reclame- en bewegwijzering 
op, aan en naast het pand.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 10 maart 2023:
- Rietgras 36 en 38, het bouwen van 

een twee-onder-een-kapwoning. 
Ontvangen, d.d. 13 maart 2023:
- Pijlriet 8 en 10, het bouwen van 

een twee-onder-een-kapwoning.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 januari 2023:
- Vilstersedijk 17A, het realiseren 

van een tijdelijke meubelmakerij

Onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is op verzoek 
van de aanvrager ingetrokken:

DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 maart 2023:
- Tempelhof 35, het aanleggen 

van een zonnepanelenveld.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen,  
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 10 maart 2023:
- De Hooigraven 5, het plaatsen van 

een zonneveld voor eigen gebruik.
Verzonden, d.d. 14 maart 2023:
- Peezeweg 21, het bouwen van 

een vrijstaande woning.
Verzonden, d.d. 16 maart 2023:
- Koelmansstraat 75A, een wijziging 

op een verleende vergunning 
van een kleine windturbine.

Verzonden, d.d. 20 maart 2023: 
- Bronstijd, het bouwen van 

een woonzorggebouw. 
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 20 maart 2023:
- Bergweg 4, het tijdelijk plaatsen 

van een stacaravan.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 13 maart 2023:
- G.W. van Marleweg 1,  

het plaatsen van zonnepanelen in 
het weiland naast de kapschuur.

Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen 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.

Het parkeerterrein bij het 
station van Dalfsen is het 
toneel van een recente serie 
katalysatordiefstallen.

In de afgelopen weken zijn er 
meerdere meldingen geweest 
van gestolen katalysatoren van 
auto's die geparkeerd stonden 
bij het station. Katalysatoren 
zijn een belangrijk onderdeel 
van de uitlaatsystemen van 
voertuigen en kunnen veel geld 
opleveren voor dieven vanwege 
de waardevolle materialen die 
erin zitten. De politie is op hoogte 
van de situatie en onderzoekt 
de zaak. Ze roept getuigen op 
om zich te melden als ze iets 
verdachts hebben gezien bij 

het station van Dalfsen. De 
politie houdt het station met 
extra aandacht in de gaten. U 
ook? Ziet u iets verdachts bel 
dan gelijk de politie (112)! 

Wat kunt u zelf doen? 
Het is mogelijk om uw kenteken 
of VIN-nummer in de katalysator 
te graveren. Met een gegraveerd 
kenteken of VIN-nummer 
is de katalysator bij een 
eventuele diefstal makkelijker 
te herkennen. Het maakt de 
pakkans voor dieven ook hoger, 
waardoor uw auto dus minder 
interessant wordt. Voor bepaalde 
automerken/modellen zijn er 
speciale beugels beschikbaar ter 
bescherming van de katalysator.  



Subsidieaanvraag lokaal akkoord 
“Kerngezond Dalfsen” geopend

In dit akkoord is er aandacht voor 
sport en bewegen, maar ook voor 
andere aspecten van een gezonde 
leefstijl zoals roken, alcohol en 
gezond gewicht. Met dit akkoord 
draagt Kerngezond Dalfsen bij 

aan een toekomst waarin iedere 
inwoner in de gemeente Dalfsen 
de mogelijkheid heeft te werken 
aan een gezonde(re) leefstijl.
 
We dagen u uit om binnen de 

Net als voorgaande jaren kunnen lokale organisaties budget 
aanvragen om activiteiten te organiseren die vallen binnen de 
doelstellingen van het lokaal akkoord “Kerngezond Dalfsen”. 

doelstellingen van het akkoord 
nieuwe initiatieven op te zetten of 
om huidige projecten verder uit te 
breiden. Ga deze uitdaging aan 
en maak Dalfsen nog gezonder! 
Doe voor 10 april 2023 een 
subsidieaanvraag via de website 
www.dalfsen.nl/lokaalakkoord. Heeft 
u vragen? Bekijk dan ook de website 
of mail naar kerngezond@dalfsen.nl.

Verbinding
In Lemelerveld vieren we elk jaar carnaval, een feest dat 
vooral in het teken staat van de optochten. Op zaterdag de 
“gewone” optocht, op zondag met de wagens naar Vilsteren 
of naar Raalte en dan op dinsdagavond het slotstuk, de 
verlichte optocht in Lemelerveld. Wat was het weer mooi! 
Volgens mij was het nog nooit zo druk geweest bij de verlichte 
optocht, mensen stonden rijen dik naast de route.

Wat zit hier een werk in. Aan deze wagens wordt 
maanden gewerkt door jong en oud. 

Tijdens de carnavalsdagen zelf vlieg je als gezin van hot naar her. 
Zo ook bij ons thuis. Twee dochters zitten namelijk bij verschillende 
carnavalsgroepen en onze zoon zat in de jeugdraad. Van ons 
als ouders wordt dan ook het één en ander verwacht en dat is 
logisch. Helpen schminken, lichtjes plaatsen voor de verlichte 
optocht, een goede maaltijd verzorgen en ga zo maar door.

Afgelopen week hadden we de evaluatie van de jeugdraad. 
Alle ouders mochten zich weer verzamelen bij onze Residentie 
Reimink. Onder het genot van een kop koffie werd het hele 
programma weer doorgenomen. Natuurlijk waren er punten 
van verbetering, kleine details. Maar bovenal heerste de sfeer 
van wat was het leuk. Wat hebben de kinderen, maar ook de 
ouders genoten. De jeugdraad wordt gekozen uit de kinderen 
van groep 8. In Lemelerveld hebben we drie basisscholen en 
van elke school zaten kinderen in de jeugdraad. We hadden 
als ouders dan ook nog nooit samengewerkt. We hadden 
een gezamenlijk doel het voor de kinderen onvergetelijk 
maken. Nou dat is gelukt, door allemaal ons steentje bij te 
dragen. Dat dit alles verbindt dat was duidelijk, want eigenlijk 
zouden we het allemaal zo nog een keer samen doen.

Verbinding is zo belangrijk. Het geeft energie. Mensen willen 
gezien en gehoord worden en zich gewaardeerd voelen.  

Dat we dit allemaal heel belangrijk 
vinden bleek afgelopen week wel 
met de uitslag van de verkiezingen. 
Ook hier is er een gezamenlijk 
doel en dat is goed omgaan met 
onze ruimte, onze natuur, onze 
leefomgeving. Laten we dan 
ook hier allemaal ons steentje 
bijdragen en de verbinding zoeken!

Betsy Ramerman
Wethouder gemeente Dalfsen

Geef hulpdiensten 
de ruimte
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APV in gewone taal

Artikel 2:24 – 2:26 Evenementenvergunning en straatfeest of buurtbarbecue

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven.
Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit
goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels. Zodat iedereen weet wat hij wel
en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor
het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente.
Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene
Plaatselijke Verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening? Wilt u weten welke regels er
gelden in onze gemeente? Waar u mag parkeren? Of u een rommelmarkt of een
buurtbarbecue mag houden? Kijk dan in de APV van Dalfsen. U vindt hierin bijna
alle regels terug die gelden voor u en bezoekers in onze gemeente. Doel van de
APV is om de gemeente netjes en leefbaar te houden. De regels worden bepaald
door de gemeenteraad.

De regels zijn vaak lastig geformuleerd. Dat komt omdat ze anders juridisch niet
houdbaar zijn. Helaas is het d aarmee voor u als inwoner soms ook onduidelijk
wat er precies wordt bedoeld. Daarmee gaan we in deze reeks maandelijks in op
één van de regels. Deze maand gaan we in op de artikelen 2:24 tot en met 2:26.

Evenementenvergunning
Wij vinden het belangrijk dat voor een evenement eerst een vergunning wordt aangevraagd. Zo kunnen 
we meekijken naar het geluidsvolume van de muziek en of er goed is nagedacht over de doorgang van het 
verkeer. Maar ook of hulpverleners bij slachtoffers kunnen komen of belemmerd worden. Samen proberen 
we ervoor te zorgen dat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft. 

Voor het organiseren van een evenement moet je minimaal 8 weken van tevoren een aanvraag bij de 
gemeente doen.

Klein evenement: geen vergunning wel een melding!
Een klein evenement is op één dag, waarbij:

• Er maximaal 75 personen zijn.
• De activiteiten tussen 07:00 en 00:00 uur plaatsvinden.
• Geen muziek aangezet wordt voor 07:00 uur of na 23:00 uur.
• De activiteiten niet plaatsvinden op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats.  
• Verkeer en hulpdiensten moeten gewoon door kunnen rijden.
• Alleen kleine objecten (bijvoorbeeld een tent) worden geplaatst. Elk object heeft een maximale oppervlakte 
van 25m2 en staan minimaal 5 meter van elkaar af.

Voldoet u aan bovenstaande punten? Dan hoeft u alleen een melding van een klein evenement te doen. 
De evenementen genoemd in het aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen vallen (onder 
voorwaarden) ook onder de meldingsplicht.

Let op: doe dit uiterlijk 14 dagen vóórdat het evenement plaatsvindt.
Voldoet uw evenement niet aan bovenstaande punten? Dan moet u een evenementenvergunning aanvragen!
Alle informatie over het organiseren van een evenement kunt u vinden op www.dalfsen.nl/evenement-
organiseren. Ook vindt u hier het aanwijzingsbesluit meldingsplichtige evenementen.

Artikel bekijken
Wilt u de officiële artikelen uit de APV lezen? Ga dan naar www.dalfsen.nl/apv en zoek artikel 
2:24 Definities; 2:25 Evenementenvergunning. Deze uitleg in gewone taal is alleen bedoeld ter 
verduidelijking van de officiële tekst. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend.

Contact
Heeft u vragen? Neem contact met ons op via:
- Telefoonnummer 140529
- E-mailadres gemeente@dalfsen.nl
- Contactformulier www.dalfsen.nl/contactformulier.
Alle informatie over de APV van de gemeente Dalfsen staat op de website www.dalfsen.nl/apv.

Wilt u een evenement organiseren, dan vraagt u een evenementenvergunning aan bij de 
gemeente. Een klein evenement hoeft u alleen te melden bij de gemeente, hiervoor is geen 
evenementenvergunning nodig, denk bijvoorbeeld aan een straatfeest of buurtbarbecue.

Een evenement is een gebeurtenis waar publiek is en waarbij je je kunt vermaken

Voorbeelden van evenementen zijn:
•  een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of 

aan de weg;
•  een herdenkingsplechtigheid;
•  een braderie;
•  een optocht op de weg (geen betoging);
•    een straatfeest of buurtbarbecue.

Geen evenementen zijn:
•  betogingen, samenkomsten en vergaderingen;
•  bioscoop- en theatervoorstellingen;
•  de weekmarkt;
•  dansscholen of danszalen in de horeca;
•  dansspelen;
•  speelhallen/gokhallen.


