
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
- De Stokte 6A, voor het maken 

en opslaan van houtsnippers 
(Z2022-00011529

- Dommelerdijk 10B, voor het 
plaatsen van een propaangastank 

(Z2022-00010359)

NIEUWLEUSEN
- De Stouwe 33, voor het uitbreiden 

van de melkrundveehouderij 
(Z2022-00012533)

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.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande 
exploitatievergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 27 december 2022:
• Domino’s pizza Dalfsen, 

gevestigd aan de  
Raadhuisstraat 26 te Dalfsen.

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 19e 
herziening bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente 
Dalfsen, Baarslagweg 2  

Doel besluit
Met dit plan wordt de agrarische 
bestemming van het perceel 
Baarslagweg 2 veranderd in Wonen 
waarbij met toepassing van sloop 
voor kansen een compensatiewoning 
wordt toegevoegd naast 
de bestaande woning. 

Ter inzage
Met ingang van 4 januari 2023 
tot en met 14 februari 2023 
ligt voor iedereen het 
ontwerpbestemmingsplan 19e 
herziening bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Baarslagweg 2 ter inzage bij de 
receptie in het gemeentehuis 
in Dalfsen. Voor een bezoek 
aan het gemeentehuis kunt u 
op telefoonnummer 14 0529 
een afspraak maken.

Reageren?
Iedereen kan van 4 januari 2023 

tot en met 14 februari 2023 
via een brief of mondeling 
een zienswijze geven op het 
plan. Uw brief kunt u sturen 
naar de gemeenteraad van de 
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 
7720 AA Dalfsen. Voor een 
mondelinge reactie kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
B. Eekhof, telefoon 14 0529. In 
de zienswijze moet u aangeven 
over welke onderdelen van het 
ontwerpplan uw zienswijze gaat.

Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan 
inzien via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identificatienummer NL.IMRO.
0148.BgemDlfshz19-on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 3 januari 2023 
Burgemeester en 
wethouders van Dalfsen

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
parkeerplaatsen uitsluitend 
bedoeld voor het opladen van 
elektrische voertuigen aan te 
wijzen op de parkeerplaatsen 
op de Henri Dunantstraat ter 
hoogte van huisnummer 63A 
en daartoe de borden E4 van 
bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 te plaatsen met onderborden 
“opladen elektrische voertuigen” 
en onderborden dat aanduiden 
dat het verkeersbord van 
toepassing is op de twee 
nabijgelegen parkeerplaatsen.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 
dinsdag 3 januari 2023 voor 
zes weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis 
te Dalfsen. Verkeersbesluiten 
worden ook bekendgemaakt 
via het Gemeenteblad. U 
kunt de verkeersbesluiten 
inzien via: https://www.
officielebekendmakingen.nl. 
U kunt zich daar ook inschrijven 
voor een e-mailservice 
om op verkeersbesluiten 
geattendeerd te worden. Dit 
besluit wordt openbaar bekend 
gemaakt in KERNpunten.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen 

belanghebbenden bezwaar maken. 
Dit doet u door een bezwaarschrift 
in te dienen binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van 
dit besluit. In het bezwaarschrift 
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum; 
3. een omschrijving van 

het besluit waartegen u 
bezwaar maakt en de 
redenen van uw bezwaar. 

U moet het bezwaarschrift ook 
ondertekenen. Ook vragen wij 
u om een vermelding van het 
zaaknummer van het besluit 
waar u bezwaar tegen heeft 
mee te sturen en aan te geven 
op welk telefoonnummer of 
e-mailadres u te bereiken 
bent. Het bezwaarschrift moet 
u sturen naar het College van 
burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA 
Dalfsen. Het besluit blijft gelden 
in de tijd dat uw bezwaarschrift 
in behandeling is. 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 Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Overijssel, 
locatie Zwolle (Postbus 
10067,8000 GB Zwolle).
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 december 2022:
- Ankummer Es 18,  

het wijzigen van de gevel.
- De Vesting 37, het bouwen 

van twee bedrijfspanden.
- De Hooigraven 7, het bouwen 

van een werktuigenberging.
- Bronstijd (ong.), het bouwen 

van een woonzorggebouw.
Ontvangen, d.d. 28 december 2022:
- Polhaarweg 42, het vervangen 

van het rieten dak en het plaatsen 
van twee dakkapellen.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 december 2022:
- ’t Febriek Zuid II Lemelerveld, 

het realiseren van een 
transportverdeelstation.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 december 2022:
- Pr. Beatrixlaan 14, het vernieuwen 

van de bergingen.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 27 december 2022: 
- Meester Gorisstraat 3,  

het uitbreiden van het bestaande 

woon-zorgcomplex De Brugstede. 

Onderstaande omgevingsvergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 22 december 2022: 
- Welsummerweg 10,  

het verbouwen van het woonhuis
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 december 2022:
- Peezeweg 15, het tijdelijk bewonen 

van de voormalige bedrijfswoning 
in de agrarische bestemming. 

Verzonden, d.d. 29 december 2022:  `
- Oosterhulst 5A, een wijziging op een 

verleende omgevingsvergunning.

Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen en geweigerde 
omgevingsvergunning 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.

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

Alle bomen verzamelen!

Het inleveren kan op woensdag 
4 januari 2023 van 13.00 uur tot 
16.00 uur en op zaterdag 7 januari 
2023 van 9.00 uur tot 12.00 uur.
Het inleveren kan op de 

volgende locaties: 
• Dalfsen, Pr. Hendrikstraat 2
• Nieuwleusen, Parkeerplaats 

voor U.S.V.
• Lemelerveld, Nijverheidsstraat 8

De gemeente biedt ook dit jaar weer de mogelijkheid om 
kerstbomen in te leveren op verschillende locaties. Als kinderen 
de kerstbomen inleveren worden ze beloond met € 0,20 per boom.



Plaatsing van drempels op 
Buldersweg in Nieuwleusen

Dit is aanleiding geweest 
om opnieuw naar de 
situatie te kijken. Eerder 
zijn al maatregelen voor 
het verbeteren van de 
verkeersveiligheid genomen. 
Zo zijn rood-witte schildjes 
geplaatst ter hoogte van het 
kruispunt, net als een drempel 
op de Buldersweg aan zowel 
de noord- als zuidzijde van 
de Prinses Beatrixlaan (op 
circa 50 meter afstand), 
gecombineerd met het bord 
B6 Verleen voorrang aan 
bestuurders op de kruisende 
weg. Ook is op korte afstand 
van het kruispunt het bord 
B7 Stop: Verleen voorrang 
aan bestuurders op de 
kruisende weg geplaatst 
met een aangebrachte 
stopstreep op het wegdek.

Om de verkeersveiligheid 
verder te verbeteren, wordt 
er begin volgend jaar op de 
Buldersweg aan zowel de 
noord- als zuidzijde van de 
Prinses Beatrixlaan (tijdelijk) 
een extra drempel geplaatst. Dit 
gebeurt op relatief korte afstand 
van de kruising. De drempels 
zijn eenvoudig te (ver)plaatsen, 
mocht dat in de toekomst nodig 
zijn. Zo proberen we ervoor 
te zorgen dat bestuurders 
hun snelheid minderen en 
stoppen bij kruisend verkeer. 
Het betreft maatregelen voor 
de korte termijn. Voor de lange 
termijn wordt er gekeken 
naar een herinrichtingsplan 
voor betreffende aansluiting. 
Dit plan wordt opgenomen 
in het nog op te stellen 
verkeersplan Nieuwleusen.

De Buldersweg in Nieuwleusen heeft een aantal kruispunten, 
waaronder het kruispunt met de Prinses Beatrixlaan. Uit 
onderzoek dat de gemeente Dalfsen heeft laten uitvoeren, 
is gebleken dat bestuurders op de Buldersweg regelmatig 
doorrijden, zonder noemenswaardig af te remmen bij de kruising 
met de Prinses Beatrixlaan. Ook wandelaars op deze wegen 
bevestigen dat er nog steeds overgestoken wordt zonder snelheid 
te minderen. Dit kan leiden tot verkeersonveilige situaties.Inloopmiddag Oudleusen voor vragen 

over de gevolgen van de (energie)crisis
Maakt u zich zorgen over uw (energie)rekeningen? Wilt u 
(energie) besparen of wilt u advies over wat u het beste 
kunt doen? Kom dan op 5 januari naar de inloopmiddag in 
Oudleusen (Wiekelaar) tussen 13.00 en 16.00 uur. Er zijn 
diverse medewerkers van de gemeente aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden over energiebesparing, 
schuldhulpverlening en werk & inkomen.

Kunt u niet naar de inloopmiddag 
komen, maar wilt u wel graag 
advies? Kijk dan eens op 
www.dalfsen.nl/hulp, bel met 
Samen Doen in Dalfsen, 
op 14 0529 of mail naar 
samendoenindalfsen@dalfsen.nl. 

Uitnodiging inloopavond 
Klimaatwinkelstraat 17 januari

Met veel groen, 
ontmoetingsplekken en ruimte voor 
fietsers en wandelaars. Daarbij 
moet er rekening gehouden worden 
met parkeren, laden en lossen in 
de buurt van winkels. Hoe kan dit 
er precies uitzien? We nodigen 
u graag uit om mee te denken 
tijdens de inloopbijeenkomst op:

Dinsdag 17 januari 2023  
tussen 18:30 en 20:30 uur  
De Overkant, Kerkplein 22 Dalfsen

Wat kunt u verwachten?
Bij de inloopbijeenkomst ziet u 
een aantal schetsen waarin een 
mogelijke inrichting is uitgewerkt 
voor het gebied. In de schetsen 
is rekening gehouden met wat 
technisch en financieel kan. 
Wij vragen u mee te kijken 
en te laten weten wat u in de 
schetsen wel of niet aanspreekt. 
U kunt uw opmerkingen 
opschrijven en/of in gesprek 
gaan met een van onze 

De plannen voor de Klimaatwinkelstraat in het centrum van 
Dalfsen krijgen steeds meer vorm. De gemeenteraad koos in 
april 2022 om het Kerkplein en de Prinsenstraat in te richten als 
een aantrekkelijk en op termijn autovrij winkel-verblijfsgebied. 

medewerkers. Ondernemers 
uit het centrum kunnen ook 
meedenken over locaties en 
tijden voor bevoorrading.

En daarna?
Na de eerste inloopavond 
verzamelen we alle reacties 
op de schetsen. Aan de hand 
van de binnengekomen plus- 
en minpunten maken we een 
ontwerp. Met aanwonenden 
en ondernemers aan de 
Klimaatwinkelstraat praten we 
in februari 2023 verder door 
over aandachtspunten in het 
gebied. Bijvoorbeeld over de 
bereikbaarheid van de winkels 
tijdens de werkzaamheden en 
de opties voor parkeren. Hierna 
komt er een definitief ontwerp. 
Deze kunt u bekijken tijdens 
een inloopavond in maart 2023 
en via onze (online) kanalen. 
Daarna willen we starten 
met de werkzaamheden.

Op de hoogte blijven
Binnenkort leest u alles over 
de Klimaatwinkelstraat en 
het Centrumplan online via 
de nieuwe website. Wilt u 
op de hoogte blijven van 
de ontwikkelingen rondom 
Klimaatwinkelstraat en 
Centrumplan, schrijf u dan 
nu in voor de nieuwsbrief: 
https://www.dalfsblauw.nl/
inschrijven-nieuwsbrief.
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Horen, zien en praten
Drie maanden geleden heeft de gemeenteraad een plan 
vastgesteld met de titel “Horen, zien en praten”. Dat kan 
natuurlijk maar over één ding gaan: communicatie! De raad 
wil meer zichtbaar zijn en beter laten zien wat de raad doet 
en wat dat betekent voor u als inwoners. Want waarover 
neemt de raad besluiten? Wanneer kunt u daar als inwoner 
over meepraten en invloed uitoefenen? Hoe komt u eigenlijk 
in contact met de raad om uw ideeën te bespreken of om uw 
zorgen te uiten? Het is belangrijk dat u het antwoord op die 
vragen makkelijk kunt vinden op onze websites, op social 
media, in de gemeentegids en in de huis-aan-huisbladen. 

Veel inwoners zijn bekend met het spreekrecht tijdens de 
vergaderingen van de raad of van de raadscommissie. Daar 
wordt gelukkig vaak gebruik van gemaakt. Maar het levert 
vaak meer op om eerder met de raad in gesprek te gaan en 
niet pas als er een besluit voor ligt. De komende tijd gaat de 
griffie samen met de raad kijken hoe we de vergaderingen 
anders kunnen indelen. Meer in contact met inwoners en 
organisaties, minder vergaderen over stukken op de agenda, 
dat is de bedoeling. De democratie is van ons allemaal en 
meedoen is veel meer dan alleen het uitbrengen van je 
stem bij de verkiezingen. Er is dus werk aan de winkel. 

Bij de griffie hebben we daarvoor niet alleen extra handen 
nodig, maar vooral ook frisse ideeën. We zoeken daarom 
een nieuwe communicatieadviseur die hiermee aan de slag 
wil voor 12 tot 16 uur in de week. De ideale deeltijdbaan, die 
hopelijk veel energie geeft! Geïnteresseerd? Kijk dan op https://
dalfsen.easycruit.com. Daar staan 
trouwens nog veel meer leuke 
vacatures bij onze organisatie!

Joost Leegwater
Raadsgriffier
griffie@dalfsen.nl 

@GriffieDalfsen 

@raad_dalfsen

Maximum koopsom Starterslening naar €405.000
In 2021 heeft de gemeenteraad de Verordening Starterslening 
gemeente Dalfsen 2020 gewijzigd. In deze verordening 
werd de maximale koopsom verhoogd naar € 300.000. 

Recent heeft de raad tijdens 
de behandeling van de 
Programmabegroting 2023-2026 
een amendement aangenomen 

waarbij de maximum koopsom 
voor het verkrijgen van een 
Starterslening met ingang 
van 1 januari 2023 wordt 

verhoogd naar € 405.000.

Informatie over de Starterslening 
vind je op www.dalfsen.
nl/starterslening en op de 
website van (de uitvoerende 
instantie) Stimuleringsfonds 
Volkshuisvesting www.svn.nl.

Gemeente Dalfsen  
nodigt iedereen uit  
voor Nieuwjaarsreceptie 
in Lemelerveld
De gemeente Dalfsen viert haar Nieuwjaarsreceptie in 2023 
bij Zaal Reimink in Lemelerveld. Daarmee sluit ze aan bij 
de Nieuwjaarsreceptie van de ondernemersvereniging 
Lemelerveld (OVL). 

“Iedereen is van 19.15 tot 
21.00 uur van harte welkom! 
Niet alleen inwoners en 
ondernemers uit Lemelerveld, 

maar juist ook inwoners en 
ondernemers uit andere 
kernen” aldus burgemeester 
Erica van Lente.
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Vrede, gezondheid, liefde, en schoonheid 
kunnen zien in kleine dingen.

Anoniem

Namens Kulturhus De Spil wens 
ik iedereen een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe.

Stefan Keijzer, Kulturhus De Spil

Na een bewogen jaar wensen wij de 
inwoners van Dalfsen, en de mensen 
die zich ingezet hebben voor onze 
mooie gemeente een goed 2023!!!

De Boeren van Dalfsen

St. Ontmoetingscentrum de Wiekelaar wil al 
het personeel en de vrijwilligers bedanken voor 
hun geweldige inzet, waardoor de Wiekelaar 
ook dit jaar het bruisende hart van Oudleusen 
mocht zijn. De Wiekelaar wenst alle inwoners 
van Oudleusen, samen met hun naasten heel 
veel geluk en gezondheid toe in 2023!

De Wiekelaar, Oudleusen

Wat ik wense is een mooi jaor met en 
veur vri’jwilligers in oes dorp. Det wi’j as 
saamleving bliede met oe bint sprek veur 
zich. Veule skik en wille int ni’je jaor. In 
Ni’jluusn belèf ie altied wat. 

Hilly Douma, Nieuwleusen

Ik wens dat al mijn familie en vrienden in 
Syrië in het nieuwe jaar een goed, vreedzaam 
en stabiel leven zullen vinden. En ik wens voor 
alle kinderen en jongeren dat ze een goede 
toekomst kunnen opbouwen en een goed 
leven zullen ervaren.

Khalaf, Hof van Dalfsen

Trefkoele+ wenst alle inwoners van Dalfsen een gezond en gelukkig 2023! 
We werken, ook het komend jaar, actief aan een goed gevuld kulturhusprogramma 
met volop ruimte voor ideeën van inwoners, voor nog meer ontmoeting. Kom langs 
voor een kop koffie en vertel ons jouw ideeën hoe we van Trefkoele+ een nog mooier 
kulturhus kunnen maken voor en door inwoners.

Ilse Veerbeek, Kulturhus Trefkoele+

Natuurlijk zijn er belangrijker zaken momenteel, maar 
toch sturen wij onze grote wens voor alle honden en 
hun liefhebbers in: een fraai omheind hondenspeelveld 
in kern #Dalfsen, waar honden veilig kunnen ravotten 
en sociale contacten kunnen ontstaan!

Namens drie hondeneigenaren in Dalfsen

Bedankt vrijwilligers van Dalfsen voor jullie 
(on)zichtbare inzet! Zonder jullie zou de 
wereld een stuk kleurlozer zijn.

Anoniem

In Atelier sam sam gaan alle geloven 
samen in harmonie met elkaar om. Er 
is respect en verdraagzaamheid, we 
leren van elkaar en werken met elkaar. 
Was de hele wereld maar atelier sam 
sam.......... Dan zou er vrede zijn!

Atelier sam sam, Dalfsen

Ik wens iedereen een groene Kerst en 
een nog veel groener nieuwjaar opdat 
we de echte binding met onze ware 
natuur maar mogen (be)houden.

Vincent Overgoor, Decohof, Hoonhorst

Lieve Henk, we gaan van 
2023 een Topjaar maken!!!! 
Veel herinneringen koesteren, 
ondanks alle onzekerheden.

Ria, Nieuwleusen

Ik hoop voor 2023 dat alle wachtlijsten 
ingekort en opgelost zijn. Dat mensen 
zo lang als mogelijk thuis kunnen 
wonen en zorg dichtbij is voor dat 
laatste stukje leven, in de eigen, 
bekende omgeving. Zo gun ik onze 
(o)pa dichterbij (o)ma een 
verpleeghuisplekje in de buurt. 
De afstand nu is te ver voor haar 
voor dagelijks bezoek aan haar man, 
na dik 62-jaar huwelijk.

Janine, Oudleusen

Aan de lieve buren van de Stekelbaars 44: 
Ik (Ilke) wens jullie een hele fijne feest-
maand en de lichtjes zijn geweldig ze 
staan prachtig. Irene bedankt voor de 
lichtjes, groetjes familie Karamanoglu 
****** 1 2 3 fijne feestmaand.

Ilke Karamanoglu, Nieuwleusen

Ik wens dat we alle 
mensen kunnen helpen 
die het financieel moeilijk 
hebben i.v.m. de energie-
crisis en alle prijzen die zijn 
gestegen. En dat we dit als 
dorp samen kunnen doen.

Anja van Driessen, 
Deelkasten in Lemelerveld

De Sport Vereniging Dalfsen wenst iedereen 
een heel sportief en gezond 2023 toe!

Dirk Mosterman, SV Dalfsen

Nu wij als thuiszorg steeds meer gaan inzetten 
op zorgtechnologie en innovaties vanwege 
tekorten en bezuinigingen, hoop ik voor het 
jaar 2023 dat Team Dalfsen van Carinova een 
VR-bril tot haar beschikking krijgt. 
Zo kunnen wij 24 uur per dag met 
warme zorg en aandacht blijven 
klaar staan voor al onze cliënten! 
Op een mooi 2023 waarin we naar 
elkaar om blijven zien! 

Mirjam Klein Herenbrink, 
Carinova Team Dalfsen

Voor onze lieve hard werkende opa Eef 
Stel! Ondanks zijn leeftijd verzorgt opa 
elke dag voor menig restaurant, winkel 
en huishoudens met gezonde, verse 
groente (en fruit). Een fijn, gezond, 
gelukkig 2023 opa! 

Jesse en Daan, Dalfsen

Samen zelfstandig wonen in een 
generatiehof van verbondenheid. 
Passie houden, ouder worden en 
toch jong blijven. 

Plaatselijk Belang Oudleusen

Ik wens alle kinderen van de gemeente 
Dalfsen een gezond en sportief 2023 en 
dat we maar veel buiten mogen spelen! 

Groetjes Benthe, 
kinderburgemeester gemeente Dalfsen

Ik wens de inwoners 
van Dalfsen veel 
saamhorigheid, 
gezondheid, warmte 
en gezelligheid in het nieuwe jaar. 

Marie-Claire, 
mantelzorger van moeder in Dalfsen

Hartewens; 
Leef: liefde, 
vrede en respect. 

Annet, Hoonhorst

2022 ligt achter ons: een jaar waarin veel is gebeurd. We begonnen het jaar in lockdown vanwege corona. Kort erna begon 
de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen stegen. Onzekerheid in de agrarische sector. Woningnood. En in datzelfde jaar 2022: 
eindelijk weer de bekende feesten en bijeenkomsten. Fijn weer samen te mogen komen! Een nieuwe gemeenteraad en college 
van B&W. Met zijn allen de schouders eronder om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. Prachtige initiatieven zoals 
‘Dalfsen geeft warmte’ en de deelkasten voor mensen die het niet breed hebben. Waar zouden we zijn zonder alle vrijwilligers? 
En wat zijn we trots op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers en inwoners!

Op naar 2023! Laat het een jaar worden waarin we elkaar vaak zien en spreken en naar elkaar blijven omzien. We wensen u 
en diegenen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond nieuwjaar! We zien er naar uit om u gauw te ontmoeten, bijvoorbeeld 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari in Lemelerveld.

College van B&W

Erica van Lente
André Schuurman
Jan Uitslag
Betsy Ramerman
Ruud van Leeuwen

Laten we ook in 2023 de Oekraïners, 
die in angst hun huis en haard 
hebben moeten verlaten, een warm 
welkom geven en een (tijdelijk) 
veilig thuis in Nederland.

Willie Koerhuis, vrijwilliger van 
Het Tolhuis, Hessum

Ik wens dat iedereen in het nieuwe jaar meer 
naar elkaar omkijkt! Hoe? Geef eens je hulp 
aan een 'onbekende' zonder er iets voor terug 
te verwachten. Met zo'n onverwacht cadeautje 
maak je iemands dag helemaal goed.

Taalpunt Dalfsen

De afgelopen jaren hebben we tijdens de 
Coronaperiode gezien dat mensen er voor 
elkaar willen zijn en steunen waar nodig. 
Helaas zijn we nu in een energiecrisis beland
die voor veel mensen een enorme impact kent. 
Ik wens dat we blijven omkijken naar elkaar! 
Voor iedereen een liefdevol, gezond en 
stralend nieuwjaar!

Kulturhus De Mozaïek

Ik bid om Gods zegen voor de overheid 
en de inwoners van de gemeente Dalfsen. 
Ik wens iedereen toe liefde, vrede, zorg, 
aandacht, gezondheid en geluk 
te ervaren.

Edgar Kramer, 
GKv De Voorhof Nieuwleusen
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Vrede, gezondheid, liefde, en schoonheid 
kunnen zien in kleine dingen.

Anoniem

Namens Kulturhus De Spil wens 
ik iedereen een gezond en gelukkig 
nieuwjaar toe.

Stefan Keijzer, Kulturhus De Spil

Na een bewogen jaar wensen wij de 
inwoners van Dalfsen, en de mensen 
die zich ingezet hebben voor onze 
mooie gemeente een goed 2023!!!

De Boeren van Dalfsen

St. Ontmoetingscentrum de Wiekelaar wil al 
het personeel en de vrijwilligers bedanken voor 
hun geweldige inzet, waardoor de Wiekelaar 
ook dit jaar het bruisende hart van Oudleusen 
mocht zijn. De Wiekelaar wenst alle inwoners 
van Oudleusen, samen met hun naasten heel 
veel geluk en gezondheid toe in 2023!

De Wiekelaar, Oudleusen

Wat ik wense is een mooi jaor met en 
veur vri’jwilligers in oes dorp. Det wi’j as 
saamleving bliede met oe bint sprek veur 
zich. Veule skik en wille int ni’je jaor. In 
Ni’jluusn belèf ie altied wat. 

Hilly Douma, Nieuwleusen

Ik wens dat al mijn familie en vrienden in 
Syrië in het nieuwe jaar een goed, vreedzaam 
en stabiel leven zullen vinden. En ik wens voor 
alle kinderen en jongeren dat ze een goede 
toekomst kunnen opbouwen en een goed 
leven zullen ervaren.

Khalaf, Hof van Dalfsen

Trefkoele+ wenst alle inwoners van Dalfsen een gezond en gelukkig 2023! 
We werken, ook het komend jaar, actief aan een goed gevuld kulturhusprogramma 
met volop ruimte voor ideeën van inwoners, voor nog meer ontmoeting. Kom langs 
voor een kop koffie en vertel ons jouw ideeën hoe we van Trefkoele+ een nog mooier 
kulturhus kunnen maken voor en door inwoners.

Ilse Veerbeek, Kulturhus Trefkoele+

Natuurlijk zijn er belangrijker zaken momenteel, maar 
toch sturen wij onze grote wens voor alle honden en 
hun liefhebbers in: een fraai omheind hondenspeelveld 
in kern #Dalfsen, waar honden veilig kunnen ravotten 
en sociale contacten kunnen ontstaan!

Namens drie hondeneigenaren in Dalfsen

Bedankt vrijwilligers van Dalfsen voor jullie 
(on)zichtbare inzet! Zonder jullie zou de 
wereld een stuk kleurlozer zijn.

Anoniem

In Atelier sam sam gaan alle geloven 
samen in harmonie met elkaar om. Er 
is respect en verdraagzaamheid, we 
leren van elkaar en werken met elkaar. 
Was de hele wereld maar atelier sam 
sam.......... Dan zou er vrede zijn!

Atelier sam sam, Dalfsen

Ik wens iedereen een groene Kerst en 
een nog veel groener nieuwjaar opdat 
we de echte binding met onze ware 
natuur maar mogen (be)houden.

Vincent Overgoor, Decohof, Hoonhorst

Lieve Henk, we gaan van 
2023 een Topjaar maken!!!! 
Veel herinneringen koesteren, 
ondanks alle onzekerheden.

Ria, Nieuwleusen

Ik hoop voor 2023 dat alle wachtlijsten 
ingekort en opgelost zijn. Dat mensen 
zo lang als mogelijk thuis kunnen 
wonen en zorg dichtbij is voor dat 
laatste stukje leven, in de eigen, 
bekende omgeving. Zo gun ik onze 
(o)pa dichterbij (o)ma een 
verpleeghuisplekje in de buurt. 
De afstand nu is te ver voor haar 
voor dagelijks bezoek aan haar man, 
na dik 62-jaar huwelijk.

Janine, Oudleusen

Aan de lieve buren van de Stekelbaars 44: 
Ik (Ilke) wens jullie een hele fijne feest-
maand en de lichtjes zijn geweldig ze 
staan prachtig. Irene bedankt voor de 
lichtjes, groetjes familie Karamanoglu 
****** 1 2 3 fijne feestmaand.

Ilke Karamanoglu, Nieuwleusen

Ik wens dat we alle 
mensen kunnen helpen 
die het financieel moeilijk 
hebben i.v.m. de energie-
crisis en alle prijzen die zijn 
gestegen. En dat we dit als 
dorp samen kunnen doen.

Anja van Driessen, 
Deelkasten in Lemelerveld

De Sport Vereniging Dalfsen wenst iedereen 
een heel sportief en gezond 2023 toe!

Dirk Mosterman, SV Dalfsen

Nu wij als thuiszorg steeds meer gaan inzetten 
op zorgtechnologie en innovaties vanwege 
tekorten en bezuinigingen, hoop ik voor het 
jaar 2023 dat Team Dalfsen van Carinova een 
VR-bril tot haar beschikking krijgt. 
Zo kunnen wij 24 uur per dag met 
warme zorg en aandacht blijven 
klaar staan voor al onze cliënten! 
Op een mooi 2023 waarin we naar 
elkaar om blijven zien! 

Mirjam Klein Herenbrink, 
Carinova Team Dalfsen

Voor onze lieve hard werkende opa Eef 
Stel! Ondanks zijn leeftijd verzorgt opa 
elke dag voor menig restaurant, winkel 
en huishoudens met gezonde, verse 
groente (en fruit). Een fijn, gezond, 
gelukkig 2023 opa! 

Jesse en Daan, Dalfsen

Samen zelfstandig wonen in een 
generatiehof van verbondenheid. 
Passie houden, ouder worden en 
toch jong blijven. 

Plaatselijk Belang Oudleusen

Ik wens alle kinderen van de gemeente 
Dalfsen een gezond en sportief 2023 en 
dat we maar veel buiten mogen spelen! 

Groetjes Benthe, 
kinderburgemeester gemeente Dalfsen

Ik wens de inwoners 
van Dalfsen veel 
saamhorigheid, 
gezondheid, warmte 
en gezelligheid in het nieuwe jaar. 

Marie-Claire, 
mantelzorger van moeder in Dalfsen

Hartewens; 
Leef: liefde, 
vrede en respect. 

Annet, Hoonhorst

2022 ligt achter ons: een jaar waarin veel is gebeurd. We begonnen het jaar in lockdown vanwege corona. Kort erna begon 
de oorlog in Oekraïne. Energieprijzen stegen. Onzekerheid in de agrarische sector. Woningnood. En in datzelfde jaar 2022: 
eindelijk weer de bekende feesten en bijeenkomsten. Fijn weer samen te mogen komen! Een nieuwe gemeenteraad en college 
van B&W. Met zijn allen de schouders eronder om vluchtelingen en asielzoekers op te vangen. Prachtige initiatieven zoals 
‘Dalfsen geeft warmte’ en de deelkasten voor mensen die het niet breed hebben. Waar zouden we zijn zonder alle vrijwilligers? 
En wat zijn we trots op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van onze ondernemers en inwoners!

Op naar 2023! Laat het een jaar worden waarin we elkaar vaak zien en spreken en naar elkaar blijven omzien. We wensen u 
en diegenen die u dierbaar zijn een gelukkig en gezond nieuwjaar! We zien er naar uit om u gauw te ontmoeten, bijvoorbeeld 
tijdens de nieuwjaarsreceptie op 10 januari in Lemelerveld.

College van B&W

Erica van Lente
André Schuurman
Jan Uitslag
Betsy Ramerman
Ruud van Leeuwen

Laten we ook in 2023 de Oekraïners, 
die in angst hun huis en haard 
hebben moeten verlaten, een warm 
welkom geven en een (tijdelijk) 
veilig thuis in Nederland.

Willie Koerhuis, vrijwilliger van 
Het Tolhuis, Hessum

Ik wens dat iedereen in het nieuwe jaar meer 
naar elkaar omkijkt! Hoe? Geef eens je hulp 
aan een 'onbekende' zonder er iets voor terug 
te verwachten. Met zo'n onverwacht cadeautje 
maak je iemands dag helemaal goed.

Taalpunt Dalfsen

De afgelopen jaren hebben we tijdens de 
Coronaperiode gezien dat mensen er voor 
elkaar willen zijn en steunen waar nodig. 
Helaas zijn we nu in een energiecrisis beland
die voor veel mensen een enorme impact kent. 
Ik wens dat we blijven omkijken naar elkaar! 
Voor iedereen een liefdevol, gezond en 
stralend nieuwjaar!

Kulturhus De Mozaïek

Ik bid om Gods zegen voor de overheid 
en de inwoners van de gemeente Dalfsen. 
Ik wens iedereen toe liefde, vrede, zorg, 
aandacht, gezondheid en geluk 
te ervaren.

Edgar Kramer, 
GKv De Voorhof Nieuwleusen
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Heb jij de beste keet  
van de gemeente Dalfsen?
MAAK KANS OP  € 250,-  PRIJZENGELD 
OM JULLIE KEET NÓG BETER TE MAKEN!

MEEDOEN? MELD JE VÓÓR 31 JANUARI 2023 AAN VIA 
WWW.SAAMWELZIJN.NL/KEETKEUR

Keten hebben een belangrijke functie voor jongeren op het platteland. 
Een keet is een sociale ontmoetingsplek voor en door jeugd. Maar 
weet jij als keeteigenaar, erfeigenaar of als keetbezoeker ook wat 
belangrijk is om een veilige en vooral gezellige avond te hebben?  

Met de keetkeur komen de jongerenwerkers van Saam Welzijn een avondje sfeerproeven 
bij jullie in de keet. We checken de keet op een aantal punten, maar voornamelijk op  
gezelligheid en we willen graag met jullie in contact komen! Wat maakt jullie keet of 
groep nou zo leuk? Graag kletsen we ook even met de erfeigenaren, hoe vinden zij het 
om een keet te hebben? Of wat vinden zij belangrijk in de keet? 

Door middel van een checklist wordt jouw keet beoordeeld en wie weet maak jij kans 
op de befaamde titel ‘Beste keet van de Gemeente Dalfsen’ en win je €250,- prijzengeld! 
Iedere keet die zich aanmeldt en wordt bezocht krijgt sowieso een leuk pakket om de 
keet nog beter te maken. (O ja, en maak je geen zorgen, de verkeersborden laten we 
lekker hangen 

��

)

Na aanmelding ontvang je de checklist waarop jouw keet gekeurd wordt en wordt  

er een afspraak ingepland wanneer jouw keet wordt bezocht. 

MEEDOEN? MELD JE VÓÓR 31 JANUARI 2023 AAN VIA 

WWW.SAAMWELZIJN.NL/KEETKEUR

Heb jij de beste keet  
van de gemeente Dalfsen?


