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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 juni 2022:
- Raadhuisstraat 24,
het aanbrengen van gevelreclame.
Ontvangen, d.d. 7 juni 2022:
- Barbierlaan 7,
het uitbreiden van de
garage en bijkeuken.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 juni 2022:
- Nijverheidstraat 73,
het plaatsen van een tuinhuisje.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 juni 2022:
- Westeinde 144,
het bouwen van een schuur.
Ontvangen, d.d. 9 juni 2022:
- Gruttolaan 6,
het bouwen van een
vrijstaande woning.

Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 juni 2022:
• Buurtvereniging Middeleeuwen,
het organiseren van een
buurtbarbecue op 2 juli 2022.
Ontvangen, d.d. 5 juni 2022:
• Stichting De Potstal,
het organiseren van een
nacompetitiewedstrijd op
19 juni 2022 bij Kerkstraat 24.
Ontvangen, d.d. 6 juni 2022:
• Vereniging Friedensglocken, het
organiseren van een Trekpaarden
Vredestocht op 9 augustus 2022.
• Stichting Steenwiekertoornrun,
aanvraag verklaring van geen
bezwaar 12e Steenwiekertoornrun
op 13 augustus 2022.
Ontvangen, d.d. 8 juni 2022:
• Stichting Vechtdal
Fietsvierdaagse,
het organiseren van ANWB
Vechtdal Fietsvierdaagse van
6 september t/m 9 september 2022.
• Buurtvereniging Merovingen, het
organiseren van een buurtbarbecue
op 24 september 2022.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 9 juni 2022:
• Marlien Fotograﬁe, het organiseren
van een Open Dag op 2 juli
2022 bij Nijverheidstraat 22.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 2 juni 2022:
• Sportvereniging Nieuwleusen,
melding afwijking schenktijd in
verband met vrijwilligersavond op
2 juli 2022 bij Kon.Julianalaan.

van het Sproeifeest Hoonhorst
2022 van 23 t/m 26 juni 2022 ter
hoogte van Koelmansstraat 65.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 juni 2022:
• Stichting Festiviteiten
Lemelerveld en Stichting
Feesttent Lemelerveld,
het organiseren van het
Sukerbietenfeest van 2 t/m
7 augustus 2022 op het
evenemententerrein, Vilstersedijk.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 juni 2022:
• Titom Vereniging,
het organiseren van het Titom
Feest van 22 juli t/m 24 juli 2022
in een weiland aan de Paltheweg.

Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 2 juni 2022:
• Stichting Dalfser Bierfestival,
het organiseren van Dalfser
Bierfestival op 9 en 10
september 2022, Kerkplein.
• Stichting Het Overijssels
Landschap, het organiseren
van NK Maaien met de zeis op 3
september 2022, Poppenallee 39.
Ontvangen, d.d. 6 juni 2022:
• Stichting Hoonhorster
Sproeifeest, het organiseren

Onderstaande loterijvergunning
is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 juni 2022
• Bazaarcommissie VV en
TVV Hoonhorst,
verloting in De Potstal te
Hoonhorst op 16 oktober 2022.

• 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.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 7 juni 2022
- Heinoseweg 27,
het bouwen van een recreatiewoning.
Verzonden, d.d. 8 juni 2022
- Rechterensedijk 8A,
het verbouwen van het pand
tot kantoorruimte.
- Kosterserf 32,
het uit- en verbouwen van de woning.

Verzonden, d.d. 9 juni 2022
- Peezeweg 5,
het verbouwen van het
bijgebouw tot kantoor aan
huis en gastenverblijf.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 7 juni 2022
- De Heide,
het bouwen van 7 CPO-woningen.
- Lemelerveldseweg 101,
het herbouwen van een bijgebouw.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 9 juni 2022
- Westeinde 29,
het kappen van 2 eiken.
- Westerveen 35,
het herbouwen van een schuur.
- Oosterveen 43A,
het uitbreiden van de woning.
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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 20 juni 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

AKKOORDSTUKKEN
1. 15e herz. BP Buitengebied, Lemelerveldseweg 44/44a, Lemelerveld
2. Stedenbouwkundige visie Zandspeur 9, Nieuwleusen
3. 1e Bestuursrapportage 2022
4. 1e wijziging Verordening bekostiging leerlingenvervoer
en Verordening zilverlening
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN *
5. Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) 2022
6. Jaarrekening 2021
BESPREEKSTUKKEN
7. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328, Nieuwleusen
8. Benoeming commissieleden
9. Overige benoemingsbesluiten raad
* onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 13 juni 2022
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 7. Om gebruik te
maken van het spreekrecht moet u 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.

Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 mei 2022:
• V.O.F. Zalencentrum Mansier,
het organiseren van Autorodeo
Oudleusen in het weiland aan
de Muldersweg Oudleusen
op 18 juni 2022.
Verzonden, d.d. 9 juni 2022:
• Brandweerkazerne Dalfsen,
het organiseren van een Open Dag
Brandweer bij de brandweerkazerne,
Prins Hendrikstraat 4 op 2 juli 2022.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 9 juni 2022:
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen
C.V., het organiseren van Spil
Midzomer Festival bij Kulturhus
De Spil, Kon. Julianalaan 10
op 17 en 18 juni 2022.

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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Word jij de nieuwe kinderburgemeester
van de gemeente Dalfsen?
Gezocht: een nieuwe kinderburgemeester in de gemeente Dalfsen! Durf jij te zeggen wat je belangrijk
vindt? Weet jij wat er speelt in jouw buurt en op school? Wil jij laten horen wat kinderen te zeggen
hebben? Pak dan nu je kans en wie weet, ben jij in het schooljaar 2022-2023 de opvolger van
kinderburgemeester Myla Groenendijk. Deze speciale functie heb je tot het einde van dat schooljaar.
Alle kinderen die volgend jaar in groep 7 en 8 zitten en in de gemeente Dalfsen wonen, mogen meedoen.
Wat ga je doen en moet je kunnen
als kinderburgemeester?
Als kinderburgemeester deel je
ideeën en wensen met andere
kinderen, de gemeenteraad,
ambtenaren, de burgemeester of
met wethouders. Die kun je zelf
hebben bedacht of van vrienden
en vriendinnen hebben gehoord.
Iedereen kan ook bij jou terecht.
En als kinderburgemeester bedenk
je natuurlijk ook zelf acties om
écht iets voor elkaar te krijgen.
Verder ga je met de burgemeester
en wethouders naar activiteiten
en heb je enkele keren per jaar
overleg met de burgemeester.

Je kunt kinderburgemeester zijn
op veel verschillende manieren.
Het is wel altijd belangrijk dat je
nieuwsgierig bent, dat je het niet
erg vindt om in de belangstelling
te staan en dat je het leuk vindt
om kennis te maken met andere
kinderen in de gemeente Dalfsen
om te luisteren naar hun ideeën.
De kinderburgemeester is het hele
schooljaar 2022-2023 actief.
Hoe meld je je aan?
Zit jij volgend jaar in groep 7 of 8,
woon je in de gemeente Dalfsen
en wil jij graag kinderburgemeester
worden? Leuk! Stuur uiterlijk

dinsdag 28 juni via WeTransfer
een ﬁlmpje op van maximaal 1,5
minuut waarin jij vertelt waarom je
kinderburgemeester wilt worden.
Zet in dit berichtje je naam,
leeftijd, adres, e-mailadres en
telefoonnummer van je ouders
en stuur het naar: gemeente@
dalfsen.nl. We willen graag een
telefoonnummer van je ouders
ontvangen, zodat we eventueel
contact op kunnen nemen met je
ouders om toestemming te vragen.
Meer informatie
Aanmelden kan tot en met
28 juni 2022. De jury kiest uit
alle aanmeldingen een aantal
kandidaten die zich presenteren
op dinsdagmiddag 12 juli in het
gemeentehuis. In september 2022
wordt de kinderburgemeester
ofﬁcieel benoemd en ga je aan de
slag. Alle informatie lees je op
www.dalfsen.nl/kinderburgemeester.

Waar zijn wij toch mee bezig
in Nederland?
Misschien kent u die reclame van een moeder die met haar
dochter op de kermis loopt en bij een kraampje komt waar
suikerspinnen worden gemaakt. Ze vraagt “verkoopt u ook
suikervrije suikerspinnen”? De eerste keer dat ik deze reclame
zag moest ik lachen, maar inmiddels is dat lachen langzaam aan
het vergaan. Waar zijn wij toch mee bezig in Nederland? Een
krantenkop afgelopen week: gokken via internet zorgt voor meer
gokverslaafden. Wat gek hè. Er waren tijden dat gokken verboden
was, juist om dit tegen te gaan. Maar nee, gokken, juist via internet,
moet kunnen. Het levert de staatskas immers geld op. Ook oudvoetballers zien we inmiddels volop het gokken aanprijzen, want
het “is een makkie”. Ja voor hen is het makkelijk geld verdienen,
maar wat een ellende het met zich mee kan brengen, dát laten ze
niet zien. Nee “laat regelmatig je kleine bedragen uitkeren”, horen
we in een andere reclame met een zorgvuldig nagebouwde Yogaomgeving met “matjes”. Geloof mij er is maar één partij die geld
verdient aan gokken en dat zijn de gokkers niet!
In het dagblad Trouw van 4 juni jl. stond trouwens een bijzonder
artikel over een boek met de titel: “Dat mag je óók (al niet meer)
zeggen”? Ik zal eerlijk zijn, van sommige wist ik niet eens dat je dat
niet meer mag zeggen. Neem bijvoorbeeld afrikaantjes (Tagetes
patula), dit voorjaar nog 40 stuks gekocht, want ze verjagen mieren
en scheiden in de wortels stoffen af die parasitaire wormpjes in de
bodem doden. Maar afrikaantjes kan mogelijk kwetsend zijn, dus is
het voortaan Tagetes. Kan dovenetel of blinde vink dan nog wel?
Wat ik hier eigenlijk mee wil zeggen is
het volgende: laat je niet gek maken
door alles wat je ziet of hoort. Maar
blijf vooral bij jouw eigen gevoel.
Doe waar jij je goed bij voelt. Maar
denk wel aan elkaar. Laat elkaar in
de waarde en ga het gesprek met
elkaar aan als jij je niet prettig voelt
bij iets wat iemand zegt of doet.
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

MOTOR GECHECKT?
RIJSKILLS OPGEFRIST?
MOTORKLEDING IN ORDE?
VERNIEUWD KAVELUITGIFTESYSTEEM EN MODEL
KOOPOVEREENKOMST BOUWKAVEL
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat, op 30 mei 2022, het vernieuwde “Uitgiftesysteem
woningbouwkavels en nieuwbouwwoningen” en het nieuwe “model koopovereenkomst bouwkavel particulier” is vastgesteld.
Beoogd effect
Met het geactualiseerde uitgiftesysteem en de model koopovereenkomst willen we onder meer bereiken dat:
- het bijdraagt aan de doelstellingen in de Woonvisie gemeente Dalfsen 2019-2024;
- de in de Woonvisie benoemde doelgroepen starters en senioren een betere positie en meer keuzevrijheid
verschaft bij de uitgifte en toewijzing van woningbouwkavels en nieuwbouwwoningen;
- het hopgedrag van eigenaren van de ene nieuwbouwwoning naar de andere kavel/nieuwbouwwoning afremt;
- de doorstroming in algemene zin stimuleert;
- de doorstroming voor starters op de woningmarkt niet belemmerd wordt;
- de opkoop van bouwkavels voor de verhuur van woningen voorkomen wordt.
U kunt beide vernieuwde documenten bekijken via www.dalfsen.nl/kaveluitgifte

Mobiel Media Lab komt naar het Vechtdal!
Het Mobiel Media Lab van de politie komt naar het Vechtdal van 13
t/m 16 juni. In deze vrachtwagen
kunt u een kijkje nemen en krijgt
u tips over onder andere cybercrime, inbraakpreventie, sexting
en ondermijnende criminaliteit.
Het is ook een onderzoeksruimte
waar u een kennisquiz kunt doen
of een game kunt spelen. Verder
zijn er diverse collega’s van politie
Vechtdal om u te woord te staan.
Denk aan wijk- en jeugdagenten,
de wijkagent ondermijning, maar
ook collega’s (en BOA’s) van de

VEILIG OP PAD?
MOOI MAN!
Handige tips voor een veilige motorrit!
www.rovoostnederland.nl/campagnes/motorrijders
2449_3079_SZ_ROV_Motorrijderscampagne_poster_2021_202104.indd 1

gemeente Hardenberg, Ommen en
Dalfsen zijn present voor vragen
over preventie en veiligheid.
Bewustwording
Deze vrachtwagen wordt door de
politie in samenwerking met de
gemeenten Hardenberg, Ommen
en Dalfsen in diverse plaatsen
in het Vechtdal neergezet.

CAMPAGNE EN REALISATIE: SENZA COMMUNICATIE (SENZA.NL)
EN VAN DER LET & PARTNERS (VDLP.NL)

12-04-2021 10:07

Locaties
Op maandag 13 juni vind je het
Mobiel Media Lab in Hardenberg
op de markt, 14 juni in Ommen
bij de Vechtkade voor restaurant
Flater, 15 juni in Dedemsvaart op
de Markt en 16 juni Grote Markt
Nieuwleusen. Zowel volwassenen als kinderen zijn de tussen
9.00 en 16.00 uur welkom!
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European Focus Day 16 juni 2022
Dé Europese dag tegen woninginbraak
Een woninginbraak is een heel heftige ervaring. Het wordt niet voor niets een ‘High Impact Crime’
genoemd. Het zal u maar overkomen dat een wildvreemde uw huis binnendringt, alles overhoop haalt,
door al uw spullen gaat en vaak een grote ravage achterlaat. En dat op de plek waar u het meest veilig
zou moeten kunnen voelen, uw eigen woning. Op 16 juni 2022 is de vierde European Focus Day.
Dit is een Europees initiatief om aandacht te besteden aan de preventie van woninginbraken.
U kunt zelf immers veel doen om een inbraak te voorkomen. U doet toch ook mee?
Zomertijd = inbraaktijd
De zomer is een beruchte
inbraakperiode, doordat mensen
op vakantie gaan. Inbrekers
loeren op huizen die tijdelijk
onbewoond zijn. Daarom
is het goed om preventieve
maatregelen te treffen. ‘Maak
het inbrekers niet te makkelijk’.
Laat een lichtje aan, doe ramen
dicht en draai deuren op slot.
Aanstaande vakantiegangers
moeten hun best doen om hun
huis er bewoond uit te laten zien.
Een huis dat een onbewoonde
indruk maakt nodigt sneller
uit om in te breken. Ruim
bijvoorbeeld niet alles op, laat
kopjes op tafel staan. Vraag of
een van de buren de post wil
weghalen tijdens uw vakantie en
de planten wil watergeven. Dan
lijkt het alsof er iemand thuis is.
Ook is het verstandig de
struiken rondom uw huis kort
te snoeien zodat uw huis
voor buren en voorbijgangers
goed te zien is. Ziet u iets
verdachts? Bel dan 112!

Gebruik door het
PKVW goedgekeurd
hang- en sluitwerk
Inbrekers kijken niet naar wat er
te halen valt, maar hoe makkelijk
ze binnen kunnen komen.
Daarom is het belangrijk dat u
goed hang- en sluitwerk gebruikt
voor uw huis. Kijk voor meer
informatie over goedgekeurd
hang- en sluitwerk op www.
politiekeurmerk.nl. Ook kunt u
op deze site de ‘Veilig Wonen
Scan’ doen. Deze online scan
geeft u in een mum van tijd
inzicht in de inbraakwerendheid
van uw woning.
Buurtpreventie
WhatsApp-groepen
In de gehele gemeente Dalfsen
zijn buurtpreventie WhatsAppgroepen actief. Inwoners zijn
via WhatsApp met elkaar
verbonden, houden in hun
buurt een oogje in het zeil en
melden verdachte situaties bij
de politie en bij elkaar. Op deze
manier houdt u de buurt samen

veilig! Bent u nog niet bij een
buurtpreventie WhatsApp-groep?
Meld u zich dan aan via
www.dalfsen.nl/buurtpreventie.
Registreer uw spullen
Het lijkt misschien veel werk, uw
waardevolle spullen registreren.
Maar zo'n checklist maken is heel
handig. De kans is groter dat u uw
spullen na diefstal terugkrijgt, als u
ze tijdens de aangifte bij de politie
goed kunt omschrijven. Ook bij
brand heeft u een goed overzicht
van wat er verloren is geraakt. Zo
kunt u uw verzekeraar eenvoudig
informeren. Er is een handige
app gemaakt waarmee u de
serienummers van uw spullen kunt
registreren. Ook eigendommen
zonder serienummer kunt u er in
registreren, met een foto. Kijk voor
meer informatie op www.stopheling.
nl. De App heet Stop Heling en
is van de nationale politie.
Meer informatie
Wilt u meer informatie kijkt u dan op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Paspoort, ID-kaart of rijbewijs
nodig? Maak een afspraak!
Bij de gemeente Dalfsen werken wij
op afspraak. Heeft u een paspoort,
ID-kaart of rijbewijs nodig? Maak op
tijd een afspraak op www.dalfsen.
nl/afspraak of bel telefoonnummer
14 0529. Er zit ongeveer drie tot
vier weken tussen de afspraak en
het ophalen van het document.
Openingstijden
Het gemeentehuis in
Dalfsen is geopend op:
- maandag van
08.30 tot 19.00 uur
- dinsdag t/m vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur.

U kunt ook terecht in het
servicepunt in Nieuwleusen
(in Kulturhus De Spil):
- maandag, woensdag en vrijdag
van 08.30 tot 12.30 uur
- dinsdag van
18.00 tot 20.00 uur.

Maak het ze niet
te makkelijk!
Maak je smartphone, tablet en
laptop 'boefproof'. Ga naar
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
en leer hoe je met een aantal
instellingen heel eenvoudig
je apparaten onaantrekkelijk
maakt voor diefstal.

