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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 mei 2022:
- op het evenemententerrein
nabij Raadhuisstraat 1,
het tijdelijk plaatsen van een
kunstwerk van Ronald Westerhuis.
Ontvangen, d.d. 18 mei 2022:
- Poppenallee 13, het vervangen
en uitbreiden van de bedrijfshal.
- Hessenweg 25, het verlengen van de
termijn voor de tijdelijke woonunit.

• 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

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 17 mei 2022:
- Rechterensedijk 8A, het verbouwen
van het pand tot kantoorruimte.

- Hoevenweg 27,
het uitbreiden en renoveren
van een woning.
- Noordeinde 8,
het omzetten van een bedrijfswoning
naar een plattelandswoning.
- Hessenweg 25,
het verlengen van de termijn
voor de tijdelijke woonunit.
- Vilsterkamp 36,
het tijdelijk plaatsen van een woonunit.
- Bronstijd 1 t/m 15 (oneven) en
Bronstijd 4 t/m 12 (even), het bouwen
van 13 grondgebonden woningen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 17 mei 2022:
- Ambachtsweg 2-4,
een wijziging op een verleende
omgevingsvergunning.
Verzonden, d.d. 18 mei 2022:
- Vilstersedijk 17C,
het bouwen van een woning met schuur.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 18 mei 2022:
- Molenpad 7,
het verbouwen van de garage.
Verzonden, d.d. 19 mei 2022:
- t.h.v. Bouwhuisweg 46,
het kappen van 1 eik.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 mei 2022:
- Hessenweg (ong.),
het aanleggen van een in- en/of
uitrit voor ontsluiting nieuw
tankstation aan de N340.
Verzonden, d.d. 19 mei 2022:
- Marsweg 18,
het plaatsen van 21 (3 x 7)
zonnepanelen in een veldopstelling.
- Zwarteweg 17,
het bouwen van een bijgebouw.

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.

Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ingediend:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 mei 2022:
- Meeleweg 74, het actualiseren
van de sprinkler opslag Li-Ion.

@gem_dalfsen

OPENBARE RAADSVERGADERING

gem_dalfsen

De gemeenteraad vergadert op maandag 30 mei 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

WWW.DALFSEN.NL
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Stedenbouwkundige visie Dominee van Diemenstraat 2, Nieuwleusen
2. Intrekken verordeningen gemeentelijke camperlocaties
BESPREEKSTUKKEN
3. 2e wijzigingsverordening Reglementen van Orde
en Verordening werkgeverscommissie
4. Verordening commissie regionale samenwerking
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 burgers
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen
die niet op de agenda staan en over agendapunten 3 en 4 omdat daar niet eerder
gelegenheid voor was. 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. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor
een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁer.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 mei 2022:
• DLTC Gerner,
het organiseren van Dalfsen Open
Tennistoernooi van 16 juni tot en met
19 juni 2022 bij Haersolteweg 16.
Ontvangen, d.d. 13 mei 2022:
• Buurtvereniging Vriesenhof,
het organiseren van een
buurtbarbecue op 27 augustus 2022
op het parkeerterrein bij Vriesenhof.
Ontvangen, d.d. 14 mei 2022:
• De Fabriek Dalfsen B.V.,
het organiseren van live muziek
(achtergrondmuziek) tijdens
koopavonden in juli en augustus 2022
op het terras bij Koninginnenplein 2.
Ontvangen, d.d. 19 mei 2022:
• Stichting Landschap Overijssel,
het organiseren van Dag van het
Kasteel (concert in de tuin) bij De
Horte, Poppenallee 39 op 6 juni 2022.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 mei 2022:
• Stichting Motorrijders Gaan Voor
Gehandicapten Nieuwleusen,
het organiseren van een rondrit
met oude motoren, tractoren,
auto’s e.d. op 27 augustus 2022.
Onderstaande aanvraag
om een standplaatsvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 mei 2022:

• Vishandel Jonathan van der Linde,
aanvraag standplaatsvergunning
op de hoek van Pleijendal/
Wilhelminastraat op de woensdag.
Onderstaande onthefﬁng van artikel
35 van de Alcoholwet is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 16 mei 2022
• King’s Men,
opvoeren toneelstuk Hamlet
op 28 en 29 mei 2022.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 19 mei 2022
• Historische Kring Dalfsen,
Open Monumentendag kasteel
Rechteren, 10 september 2022
Onderstaande standplaatsvergunning
is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 19 mei 2022
• Vishandel Jonathan van der Linde,
standplaatsvergunning op de hoek
Pleijendal/Wilhelminastraat
op de woensdag van 13:15 uur
tot 17.45 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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert extra op woensdag 1 juni 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
BESPREEKSTUKKEN
1. Coalitieakkoord 2018-2022
2. Benoeming wethouders
3. Toelating nieuwe raadsleden
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 burgers
In verband met het speciale karakter van deze vergadering wordt geen
gelegenheid geboden om gebruik te maken van het spreekrecht.

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten
Het gemeentehuis en het servicepunt in Nieuwleusen
zijn vanwege de feestdagen gesloten op:
• Donderdag 26 mei 2022 – Hemelvaart
• Vrijdag 27 mei 2022
• Maandag 6 juni 2022 – Tweede Pinksterdag
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In gesprek met burgemeester Erica van Lente…

Over de verkenning door het COA voor de opvang van AMV’s
(alleenstaande minderjarige vreemdelingen) in De Lantaren bij Lemelerveld
heid nemen en hebben daarom
aangeven positief te staan
tegenover deze verkenning.
De COA is aan het
verkennen, maar wat houdt
dat nu precies in?
Het COA verkent of de locatie
geschikt (te maken) is voor opvang.
Zij doen onderzoek en maken
een plan waarin alles staat wat
nodig is om de opvang te kunnen
realiseren. Denk hierbij aan het
eventueel aanpassen van de
locatie, de bijkomende kosten en
afspraken met de eigenaar van
het pand. Het COA wil de locatie
graag voor vijf jaar gebruiken.
De afgelopen tijd is het dagelijks in het nieuws: waar is er in ons land plek voor vluchtelingen en
asielzoekers? Die vraag is door het COA ook aan de gemeente Dalfsen gesteld. “Is het mogelijk
om in de Lantaren in Lemelerveld alleenstaande minderjarige vreemdelingen op te vangen?” Dit
nieuws roept bij veel mensen vragen op: wat gaat er gebeuren, wat betekent dit voor mijn omgeving
of wat kan ik zelf doen? We gaan daarom in gesprek met burgemeester Erica van Lente.
Kunt u vertellen hoe dit
alles is begonnen?
Zoals waarschijnlijk bekend,
is de noodzaak voor het
opvangen van asielzoekers en
vluchtelingen op het moment
groot. Het aanmeldcentrum in
Ter Apel is overvol. Het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers,
bekend als COA, is daarom
hard op zoek om locaties te
vinden waar mensen kunnen
worden opgevangen. Eind maart
dit jaar kwam bij de gemeente
Dalfsen een vraag van het COA
binnen. Het COA vroeg hoe
het college van B&W stond
tegenover een verkenning
voor het opvangen van 50
alleenstaande minderjarige
vreemdelingen op de locatie van
De Lantaren in Lemelerveld.
Om wat voor soort
opvang gaat het dan?
Het COA zoekt een locatie in
Overijssel voor een zogenaamde
Proces Opvanglocatie (POA)
waar jongeren relatief kort
verblijven. Het gaat om

maximaal 50 jongeren tussen
de 13 en de 17,5 jaar. Zij vragen
in Nederland asiel aan. Ze
kunnen in de POA een aantal
weken tot een aantal maanden
verblijven, tot hun asielprocedure
is afgerond. Een POA is een
locatie waar 24/7 begeleiding
wordt geboden door het COA. De
jongeren krijgen ook onderwijs
en er worden andere activiteiten
georganiseerd. Afhankelijk van de
uitkomst van hun asielprocedure,
verhuizen ze daarna naar een
kleinschalige woonvoorziening
(als ze een verblijfsvergunning
krijgen) of naar een AZC (als hun
asielprocedure verlengd wordt of
hun verzoek afgewezen wordt).
Hoe kwam de Lantaren
in beeld bij het COA?
Eind 2021 zocht de gemeente
naar mogelijke locaties om
asielzoekers op te vangen. We
kregen toen die vraag van het
COA en via de provincie. Zelf heeft
de gemeente Dalfsen weinig tot
geen leegstaande gebouwen of
braakliggende gronden die hiervoor

geschikt en beschikbaar waren.
Met een oproep in De Dalfser
Marskramer vroegen wij inwoners
om mee te denken. Een aantal
suggesties volgden. Ook deze
locaties waren toen niet geschikt
(te maken) voor de vraag die het
COA had. Hierover berichtten wij
ook terug in de Dalfser Marskramer.
De nieuwe eigenaar van De
Lantaren kwam de afgelopen
periode zelf in contact met het
COA en wees hen op de mogelijke
geschiktheid van deze locatie voor
de opvang van asielzoekers.
Wat heeft u gedaan met de vraag
voor de verkenning van het
COA toen deze binnenkwam?
Die vraag hebben wij als college
van B&W met elkaar besproken.
De vraag is of wij bereid zijn om
asielzoekers op te vangen in onze
gemeente. Op dit moment is die
nood door de situatie in Ter Apel
heel hoog. En de situatie daar voor
jonge vreemdelingen zonder ouders
wordt onaanvaardbaar genoemd
door de Kinderombudsman. Wij
willen dus onze verantwoordelijk-

Vervangen gasleiding Schoolstraat Lemelerveld

Er zijn al reacties en vragen
in de (social) media te lezen
hierover. Hoe kijkt u daarnaar?
We weten dat de mogelijke komst
van een opvanglocatie vragen
oproept. Daarom vinden we het
belangrijk om open en eerlijk te zijn
over de stappen die worden gezet.
Daarbij blijven we graag in gesprek:
in de eerste plaats met de direct
omwonenden. Met een bijeenkomst
op 11 mei maakten we hiermee als
gemeente een begin. Tijdens deze
bijeenkomst werden ook vragen
gesteld waar nu nog geen antwoord
op gegeven kon worden. Binnenkort
willen we een vervolgbijeenkomst
organiseren in aanwezigheid van
het COA om deze, en nieuwe,
vragen te beantwoorden. Als
de verkenning van het COA
verder gevorderd is, zullen we
ook met andere betrokkenen
in gesprek gaan: inwoners,
verenigingen, ondernemers
en instellingen in Lemelerveld
en ook uit de buurgemeente
Raalte, want de locatie ligt
tegen de gemeentegrens aan.
Wat gaat er nu gebeuren?
Op dit moment bekijkt het COA of
de locatie voor het doel geschikt
is. Komt uit de verkenning dat de
locatie wat hen betreft geschikt
is, dan zal het COA een ofﬁcieel

Wij vragen om uw begrip en proberen de
overlast zoveel mogelijk te beperken.
Contact
Heeft u vragen, aarzel dan niet
contact op te nemen met:
- Daniël Ceelen, uitvoerder Siers,
tel: 088 – 55 727 00

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken. Dit
doet u door een bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na de dag

De werkzaamheden duren volgens
planning tot en met vrijdag 10 juni 2022.
Als het voor het werk noodzakelijk blijkt te
zijn, of als de weersomstandigheden niet
meewerken, kunnen de werkzaamheden
langer of korter duren. Aanwonenden
kunnen tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden hinder ondervinden. Zij
worden persoonlijk op de hoogte gesteld.
De woningen zullen ten allen tijde te
voet bereikbaar blijven. Ook blijft de
Schoolstraat voor ﬁetsers toegankelijk.

Gaat de gemeente nu
wachten tot het verzoek van
het COA binnenkomt?
Wij hebben niet eerder een AZC
of een POA in onze gemeente
gehad. We vinden het dus
belangrijk om te leren over wat
een dergelijke opvanglocatie
in en voor onze gemeente kan
betekenen. Wat voor jongeren
verblijven er? Hoe ziet de
begeleiding eruit? Hoe zorgen
we ervoor dat we samen met
de omwonenden en het COA de
juiste afspraken maken? Hoe
kunnen we ervoor zorgen dat de
jongeren zich – ook al zijn ze er
maar enkele weken/maanden –
thuis voelen op de locatie? Om
me een beeld te vormen, ben ik
in gesprek met burgemeesters
van gemeenten die al een
POA-locatie (gehad) hebben,
zoals Bronkhorst en EijsdenMargraten. Ook breng ik een
bezoek aan een POA in Velp.
Ik ben heel benieuwd naar de
ervaringen: van de omwonenden
maar ook van de bewoners
zelf en van de begeleiders.
Ik hoop hier binnenkort mijn
beelden over te kunnen delen.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend door het
plaatsen van het verkeersbord E4
(parkeergelegenheid) met onderbord
‘opladen elektrische voertuigen’
op de Camerlinkstraat 20 een
parkeerplaats aan te wijzen voor het
opladen van elektrische voertuigen.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
24 mei 2022 voor een periode van
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.

Vanaf maandag 30 mei a.s. vervangt de ﬁrma Siers voor Enexis een gasleiding in de Schoolstraat
in Lemelerveld. Het betreft het gedeelte tussen de Kruisstraat en de Nijverheidsstraat. Tijdens
de werkzaamheden is de Schoolstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding
via de Ambachtsweg. Deze omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

verzoek indienen bij het college
van B&W voor de vestiging
van een POA-locatie. De
verwachting tot nu toe is dat dit
voor de zomer zal gebeuren.
Het COA en de gemeente
zullen daarna in gesprek gaan
en vervolgens de afspraken
en voorwaarden vastleggen in
een bestuursovereenkomst.
Hierin regelen we ook hoe we
er samen voor zorgen dat er
voor zowel de omwonenden
als voor de bewoners van de
locatie een prettig en veilig
woonklimaat is. De Lantaren
is in gebruik geweest voor
horeca; het COA zal dus ook een
aanvraag moeten indienen om
ander gebruik toe te staan. Dit
is een gebruikelijke ruimtelijke
procedure binnen de gemeente.

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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RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 18e herziening
Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, De Smeule

identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
NKernen2016hz18-ON01. De bestanden zijn
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.

Doel plan
Door deze bestemmingsplanherziening wordt
het mogelijk gemaakt om één vrijstaande
woning te bouwen op de locatie aan De
Smeule (ongenummerd) in Nieuwleusen.
De beoogde invulling is niet mogelijk binnen
de huidige planologische regeling, zoals
vastgelegd in het “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016”. Daarom is
het nodig om een bestemmingsplanherziening
in procedure te brengen.

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 25 mei 2022 tot en met 4 juli
2022 via een brief of mondeling een zienswijze
geven over het ontwerpbestemmingsplan.
Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad
van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met mevrouw B. Eekhof,
tel. 14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen van het
ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 25 mei
2022 tot en met 4 juli 2022 voor iedereen ter
inzage bij de receptie in het gemeentehuis in
Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt
u ook inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl met

Het indienen van zienswijzen via e-mail
is niet mogelijk.
Dalfsen, 24 mei 2022
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbestemmingsplan 17e herziening
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Hoevenweg 6 en 8

identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
BgemDlfshz17-on01. De bestanden zijn
beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/.

Doel plan
Door deze bestemmingsplanherziening wordt
het mogelijk gemaakt om op het voormalige
agrarische bedrijfsperceel met twee woningen
(Hoevenweg 6 en 8), een hooiberg en een
schuur te transformeren tot een duurzaam,
energieneutraal en sociaal woonerf met drie
woningen en zes onzelfstandige appartementen
voor de opvang van jongvolwassenen die tijdelijk
en onder begeleiding woonruimte nodig hebben.

Indienen zienswijze
Iedereen kan van 25 mei 2022 tot en met 4 juli
2022 via een brief of mondeling een zienswijze
geven over het ontwerpbestemmingsplan.
Een brief kunt u sturen naar de gemeenteraad
van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.
Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met mevrouw B. Eekhof,
tel. 14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen van het
ontwerpbestemmingsplan uw reactie gaat.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 25 mei
2022 tot en met 4 juli 2022 voor iedereen ter
inzage bij de receptie in het gemeentehuis in
Dalfsen. Het ontwerpbestemmingsplan kunt
u ook inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl met

Het indienen van zienswijzen via e-mail
is niet mogelijk.
Dalfsen, 24 mei 2022
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Gratis webinar over
ventilatie en koeling
Een comfortabel huis moet kunnen ademen, maar u wilt voorkomen
dat er onnodig veel koude lucht naar binnen komt. In de zomer
moet een huis zijn warmte kwijt kunnen raken. Hoe zorgt u nu
voor goede koeling en ventilatie? En wat is daarvoor nodig?
U krijgt antwoord op deze vragen tijdens het webinar Naar
energieneutraal met ventilatie en koeling. Een energieneutraalcoach
vertelt u in één uur het belangrijkste over ventilatie en koeling.
Schrijf u nu in via www.duurzaambouwloket.nl/env of scan de QR-code
met de camera van uw telefoon. U ontvangt per mail een bevestiging
met daarin de link om op 2 juni mee te doen aan het webinar. Dit
webinar is eenvoudig via uw eigen telefoon, computer of tablet te kijken.
Het webinar is gratis en vrijblijvend en wordt u aangeboden door
de gemeente via het project Energieneutraal Verbouwen.

Eenmalige energietoeslag 2022
nu online aan te vragen
De gemeente Dalfsen komt nu ook online met een Eenmalige energietoeslag om
inwoners met een laag inkomen tegemoet te komen in de kosten voor de hoge
energieprijzen. Hiermee vergoedt de gemeente een deel van de extra energiekosten.
Het gaat om een bedrag van € 800 euro per huishouden, dat geldt voor zowel huurders
als inwoners met een eigen woning. De Eenmalige energietoeslag is tot 31 december
2022 aan te vragen op www.dalfsen.nl/energietoeslag, mits inwoners voldoen aan de
geldende voorwaarden. De gemeente krijgt hiervoor geld van de Rijksoverheid.
De gemeente Dalfsen betaalde in februari
al een tegemoetkoming van € 200 in de
energiekosten aan inwoners met een laag
inkomen. Dit was vooruitlopend op de
landelijke regeling. Dalfsen wilde niet wachten
tot deze er was, omdat we toen al wisten dat
inwoners ﬁnanciële hulp nodig hebben als
gevolg van de oplopende energiekosten.
(Bijzondere) Bijstand
Inwoners die bijzondere bijstand ontvangen
hebben de eenmalige energietoeslag al
op de rekening ontvangen. Ze hebben een
aanvulling van € 600 gekregen op het bedrag
van februari of het gehele bedrag van € 800.
Heeft u hier vragen over? Da kunt u contact
opnemen met de consulent van de gemeente.
Vanaf nu is het ook mogelijk om online de
eenmalige energietoeslag aan te vragen.
U kunt een aanvraag doen als u in 2022:
• 21 jaar of ouder bent;
• In de gemeente Dalfsen woont;
• Een zelfstandig huishouden voert;
• Een geldig Nederlands identiteitsbewijs
of een geldige verblijfsvergunning heeft;
• Een laag inkomen heeft met een te besteden
bedrag van rond de € 1300. Komt u ﬁnancieel
in de knel, maar is hier een bijzondere
situatie van toepassing? Dan kunt u zich
melden via samendoenindalfsen@dalfsen.nl.

Geen recht op de Eenmalige energietoeslag
U heeft geen recht op de energietoeslag
als u een laag inkomen heeft, maar
op de dag van aanvraag:
• Geen hoofdbewoner bent, of
• Jonger bent dan 27 jaar en studieﬁnanciering
ontvangt (WSF 2000), of
• In een instelling woont (zorg- of
verpleeginstelling voor beschermd
of begeleid wonen), of
• Alleen op een briefadres bij de gemeente
staat ingeschreven: u heeft geen
woning en geen energiekosten.
Hulp en vragen
Medewerkers van de Infopunten in Trefkoele+
in Dalfsen, De Mozaïek in Lemelerveld en
De Spil in Nieuwleusen kunnen u helpen als
u moeite heeft met het invullen van online
formulieren. Kijk op www.bibliotheekdalfsen.
nl/infopunt voor de openingstijden. Heeft u
vragen over de Eenmalige energietoeslag mailt
u dan naar samendoenindalfsen@Dalfsen.nl.
Voorkom betalingsproblemen
Heeft u de eenmalige energietoeslag
automatisch ontvangen? Maar de
hogere energierekening nog niet? Dan
kunt u het geld het beste apart op een
spaarrekening zetten. Later in het jaar
kunt u de energierekening alsnog betalen.
Zo voorkomt u betalingsproblemen.
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Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag
Op Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) en tweede pinksterdag
(maandag 6 juni) worden geen afval en grondstoffen ingezameld in de
gemeente Dalfsen. De containers worden op een andere dag geleegd.
• De afvalinzameling van
donderdag 26 mei vindt plaats
op zaterdag 28 mei.
• De afvalinzameling maandag van
6 juni vindt plaats op zaterdag
4 juni. Let op, dit is de zaterdag
vóór de tweede pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op
een ander tijdstip wordt
ingezameld dan u gewend
bent. Wij vragen u daarom
de container op de dag van
inzameling vóór 7.00 uur aan
de straat neer te zetten.

Gewijzigde openingstijden
• Het milieubrengstation aan
de Rijnlandstraat 2 in Zwolle
is op donderdag 26 mei en
maandag 6 juni gesloten.
• Het ROVA-Klantcontactcentrum
is ook op donderdag 26 mei
en maandag 6 juni gesloten.
Blijft u ook op de hoogte
via de ROVA-app?

7dagenwaterchallenge Dalfsen
Even geen frisdrank of kofﬁe, lekker gezond. Dat kun jij toch ook! Doe mee met de
7dagenwaterchallenge en drink van 10 tot en met 17 juni alleen water of thee (zonder suiker).
Water drinken draagt echt bij aan
een gezonde leefstijl. Met deze
challenge willen we jou laten ervaren
dat water drinken gezond, leuk en
gemakkelijk is. Doe je mee, dan
ontvang je een gratis starterkit, die
helpt om de week vol te houden.
Ga jij de uitdaging aan? Geef
je familie, vrienden, collega's of
sportteam en natuurlijk jezelf op
via www.7dagenwaterchallenge.nl

Via onze ROVA-app kunt u
altijd de juiste inzameldagen
terugvinden. Zelfs de gewijzigde
inzameldagen rond de feestdagen.
Het mooie van de ROVA-app is
dat u een melding kunt instellen,
zodat u vooraf een herinnering
krijgt wanneer wij langskomen
om uw afval op te halen.
De actuele inzameldagen
vindt u daarnaast ook nog op
www.rova.nl/inzamelkalender.
De ROVA-app is te downloaden

in de Apple Appstore of de
Google Play Store.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het
ROVA-Klantcontactcentrum,
telefoon (038) 427 37 77 of
www.rova.nl/contact. Het
ROVA-Klantcontactcentrum
is bereikbaar op werkdagen
bereikbaar van 08.00 tot
20.00 uur en op zaterdagen
van 10.00 tot 15.00 uur.

