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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 juni 2022:
- Raadhuisstraat 26,
het aanbrengen van
gevelreclame.
- Haersolteweg 1,
het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 16 juni 2022:
- Raadhuisstraat 24,
het aanbrengen van
gevelreclame.
- op de hoek Van Lentestraat/
Leemculeweg,
het kappen van één Lindeboom.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 juni 2022:
- Verbindingsweg 2B,
het realiseren van twee
padelbanen op het terrein
van de Tennisvereniging.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 10 juni 2022:
- Burg. Backxlaan 259,
het gedeeltelijk veranderen
van de bestemming.
Ontvangen, d.d. 13 juni 2022:
- Oosterhulst 5,
het plaatsen van zonnepanelen
in de tuin.
Ontvangen, d.d. 16 juni 2022:
- Plan Westerbouwlanden,
het bouwen van 20
wooneenheden in 2 blokken
(1 x 8 en 1 x 12).
- Plan Westerbouwlanden,
het bouwen van 13 sociale
koopwoningen.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de reguliere
procedure hebben gevolgd, zijn
van rechtswege verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 juni 2022:
- Peezeweg 9,
het realiseren van een
voedselbos.

Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 13 juni 2022:
- Hessenweg 23C,
het oprichten van een
onbemand tankstation
voor afgifte en verkoop
van motorbrandstoffen
aan voertuigen.
- Van Lentestraat 72,
het plaatsen van een dakkapel.
- Poppenallee 7 en 7A,
het plaatsen van zonnepanelen.
Verzonden, d.d. 16 juni 2022:
- Marsweg 4,
het plaatsen van een
kleine windturbine.
Verzonden, d.d. 17 juni 2022:
- Venneweg ter hoogte
van nummer 3,
het realiseren van een
oversteekplaats voor vee.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 15 juni 2022
- Nijverheidstraat 73,
het plaatsen van een tuinhuisje.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 13 juni 2022
- Bosmansweg 63,
het bouwen van een woning.

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
- Barbierlaan 7,
aanvraag omgevingsvergunning
voor het uitbreiden van de
garage en bijkeuken.
- Raadhuisstraat 26,
aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanbrengen
van gevelreclame.
- Raadhuisstraat 24,
aanvraag omgevingsvergunning
voor het aanbrengen
van gevelreclame.

• 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

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

Van onderstaande
omgevingsvergunningen
is de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 15 juni 2022
- Mulertlaan 2,
groot onderhoud aan het
monumentale hekwerk en
bekleden van de buitenzijde
van het dienstgebouw.
Onderstaande omgevingsvergunning, die de uitgebreide
procedure hebben gevolgd,
zijn verleend en ligt ter inzage:
- Dorpstraat 6,
aanvraag gebruiksvergunning
en brandveilig gebruik
PCB De Regenboog.
- G.W. Spiegelstraat 4,
aanvraag gebruiksvergunning en
brandveilig gebruik O.S. Cazemier.
- Emmerweg 10,
aanvraag gebruiksvergunning
en brandveilig gebruik
Christelijke Daltonstraat A.
- Hoevenweg 1,
aanvraag gebruiksvergunning
en brandveilg gebruik
CBS Sjaloom.

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.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 juni 2022:
• Stichting tot Herstel en Behoud
van de voormalige Synagoge,
plaatsen borden langs gemeentelijke
wegen t.b.v. zomerexpositie in
de voormalige synagoge van
9 juli t/m 28 augustus 2022.
• Vechtstroom Gemeente,
het organiseren van openlucht
kerkdiensten bij de Bellingeweer
op 10, 17, 24 en 31 juli 2022,
7, 14 en 21 augustus 2022.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 9 juni 2022:
• Buurtvereniging Vechtland,
het organiseren van een
buurtbarbecue op 25 juni 2022
op een oprit en berm langs
Vechtland.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 juni 2022:
• Oranjevereniging Oudleusen,
het organiseren van Oranjefeest
Oudleusen van 24 augustus
t/m 28 augustus 2022 op het
feestterrein aan het Haverland.
Ontvangen, d.d. 14 juni 2022:
• Buurtvereniging Mantelspeld,
het organiseren van een
straatbarbecue op 9 juli 2022
in de straat Mantelspeld.
LEMELERVELD
NIEUWLEUSEN

Onderstaande aanvraag om
een standplaatsvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 juni 2022:
• Quin’s Groente en Fruit,
aanvraag standplaatsvergunning op
vrijdag aan de Wilhelminastraat.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 juni 2022:
• Quin’s Groente en Fruit, aanvraag
standplaatsvergunning op woensdag
en zaterdag op het Kroonplein.
Onderstaand onthefﬁng art. 35
van de Alcoholwet is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 15 juni 2022
• Basisschool Sprankel!
ten behoeve van slotfeest
op 14 juli 2022.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 17 juni 2022:
• Stichting het Hoonhorster
Sproeifeest, het organiseren
van het Hoonhorster Sproeifeest
op 23, 24, 25 en 26 juni 2022
op het agrarisch perceel aan de
Koelmansstraat t.h.v. nr. 65.
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 juni en donderdag
30 juni 2022 in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
Beide avonden starten om 19:30 uur.
AGENDA
1. Perspectiefnota 2023-2026
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.
Vergaderorde
Op maandag 27 juni 2022 houden de fractievoorzitters hun algemene
beschouwingen en reageert het college op deze bijdragen. Op donderdag 30
juni 2022 wordt het debat vervolgd en wordt afgerond met besluitvorming.
Spreekrecht burgers
U kunt op maandag 27 juni 2022 aan het begin van de vergadering spreken over
de perspectiefnota. Om gebruik te maken van het spreekrecht meldt u zich aan
via grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00
uur. Kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de grifﬁe.
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Overlast eikenprocessierups: meld het
De periode dat eikenprocessierupsen voor overlast kunnen zorgen is begonnen. Om deze overlast zo veel
mogelijk te voorkomen, bespoten we in april eikenbomen op drukke plekken in de gemeente. Veel rupsen
zijn hierdoor gedood, maar op verschillende plekken kunnen helaas toch rupsen verschijnen. Nesten die
voldoen aan onderstaande voorwaarden kunnen we verwijderen. Meld deze nesten daarom bij de gemeente.
De gemeente verwijdert de nesten
die overlast veroorzaken door de
brandharen in de volgende situaties:
• Binnen de bebouwde kom in
goed bereikbare gemeentelijke
bomen waarbij het nest
lager zit dan 4 meter.
• Buiten de bebouwde kom in
gemeentelijke bomen waarbij
het nest lager zit dan 4 meter
op de volgende locaties: voor
een inrit of tuin, op een route
waar preventief bestreden is
(spuitroute) of waar gemonitord
wordt (de zuigroute).Bekijk beide
routes op www.dalfsenkaart.nl/
eikenprocessierups
Hoe doet u de melding
Via het online meldingsformulier
op www.dalfsen.nl/meldingrups
geeft u door welke nesten zorgen

voor overlast. Heeft u overlast van
nesten in uw eigen bomen, neem
dan contact op met een bestrijder.
Nesten niet zelf weghalen
De kleine brandhaartjes kunnen
zorgen voor jeuk en huiduitslag. Ze
kunnen ook in het oog of de keel
terecht komen en dan voor ernstige
klachten zorgen. De rups laat
extra brandharen vrij als het dier
zich bedreigd voelt. We adviseren
u daarom niet zelf de nesten te
verwijderen. De haren kunnen bij
harde wind uit de nesten waaien.
Zet daarom op winderige dagen
geen ramen open als er eiken met
rupsen in de buurt staan. Hang
geen was onder of vlakbij de eiken
te drogen en ﬁets het liefst gekleed
met lange mouwen of lange broek
en (zonne)bril door een eikenlaan.

Meer informatie
Meer informatie over
eikenprocessierupsen en wat
de gemeente verder doet om de
eikenprocessierups te bestrijden,
leest u op www.dalfsen.nl/rups

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!

Wanneer: donderdag 30 juni 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:
Zalencentrum
De Overkant,
Kerkplein 22, Dalfsen
Telefonische spreekuren
Neemt u liever telefonisch
contact op, dan kunt u bellen met
een van de OV-ambassadeurs
tijdens het telefonisch spreekuur.

Dagelijks zitten zij klaar om
telefonisch of via beeldbellen OVvragen 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

Afgelopen weken reed de geslaagden-karavaan weer door
de gemeente. Ruim 50 jongeren waren opgegeven door
ouders, familie of vrienden. Het recept is simpel: muziek
aan, aanbellen, op het moment dat de geslaagde de deur
open doet een partypopper afschieten, feliciteren en een
cadeautje overhandigen. De geslaagde staat perplex, de
familie is enthousiast: het is een groot feestmoment. En dan
snel weer door naar de volgende op de lijst. Het was weer
een cadeautje om er bij te zijn. Mooi ook om de veelheid
aan studies te horen waar ze na de zomer mee gaan
beginnen en hun dromen over wat ze willen worden.
Op 1 juni zijn we als college geïnstalleerd. Ook voor ons is
het na een moment van feestvieren weer zaak om vooruit
te kijken en aan de slag te gaan. De afgelopen weken
zijn we bezig geweest elkaar beter te leren kennen en het
concretiseren van het coalitieakkoord, het betekent nogal wat
voor ons en de organisatie. Bijvoorbeeld hoe de invulling van
de gebiedswethouders vorm gaat krijgen. Er liggen ook stevige
dossiers op tafel, waarbij het een hele toer gaat worden om
goede besluiten te nemen. En tegelijkertijd de samenleving
niet uit elkaar te spelen, maar juist te
versterken. We hebben een goed college,
een constructieve gemeenteraad en
bevlogen ambtenaren. Alle ingrediënten
zijn aanwezig om de komende vier jaar
onze gemeente te besturen en verder te
brengen. Ik heb er zin in en hoop dat we
over vier jaar samen met inwoners terug
kunnen kijken op een geslaagde periode.

Inloopspreekuur OV-reisadvies
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven OVambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het reizen met trein
of bus. Voor sommige mensen is het al even geleden dat ze gebruik
gemaakt hebben van het openbaar vervoer. Door de OV-ambassadeurs
te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen!

Geslaagd

Tijdens de zomerperiode van
1 juli t/m 31 augustus alleen
bereikbaar in de ochtenden.
Voor meer informatie en alle
activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

De provincies Overijssel, Gelderland
en Flevoland vinden dat het
openbaar vervoer voor iedereen
makkelijk en toegankelijk moet zijn.
Reizen met het openbaar vervoer
biedt veel voordelen, maar is niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
OV-ambassadeurs, vrijwilligers
met veel kennis van het OV,
bieden hierbij de helpende hand.

INZAMELING OUD PAPIER JUNI-JULI 2022

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:
NIEUWLEUSEN
• Kalkovenweg 24,
voor het starten van het bedrijf
Groenprefab (Z2022-00005264).
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.

DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 30 juni, vrijdag 1
en zaterdag 2 juli 2022.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk
aan de Polhaarweg: vrijdag
14:00 tot 16:30 uur en op
zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 24 juni vanaf 16:00 uur en
zaterdag 25 juni 2022 tot 16:00
uur brengmogelijkheid container
school Hoevenweg. Zo ook vrijdag
29 juli en zaterdag 30 juli 2022.
- C.B.S. De Spiegel:
brengmogelijkheid naar de container
bij de Welkoop aan de Vesting
15, maandag t/m donderdag
tussen 9:00 en 18:00 uur, vrijdag
tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.

- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 24 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 25 juni 2022 (10:00 tot
12:00 uur) brengmogelijkheid
container parkeerplaats bij
Geref. Kerk (vrijgemaakt)
Brethouwerstraat 19. Zo ook vrijdag
15 en zaterdag 16 juli 2022.
- Kringloopbedrijf ‘Noggus&Noggus’:
brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).
HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en
dan de eerste weg rechts).
LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!,
PCB De Regenboog en
Kindcentrum Heidepark:
Brengmogelijkheid zaterdag
25 juni 2022 van 8:30 tot
12:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging
Crescendo Excelsior:
het hele jaar door brengmogelijkheid

container bij het clubgebouw
De Bombardon aan de Burg.
Backxlaan 181. Iedere zaterdag
is er tussen 11:00 en 12:00 uur
hulp aanwezig bij de
inzameling. Er is geen huisaan-huisinzameling meer;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
9 juli 2022 naar de container
bij de school, Petersweg 2.
Op de betreffende zaterdag
zijn er twee ouders aanwezig
van 9:00 tot 12:00 uur;
- C.N.S. De Meele:
elke eerste zaterdag van de
maand brengmogelijkheid bij
de school, Meeleweg 120,
eerstvolgende vrijdag 1 juli 2022.
OUDLEUSEN
- Cazemierschool:
zaterdag 9 juli 2022 (09:00 tot
12:00 uur) brengmogelijkheid
container bij restaurant Roadrunner
aan de Hessenweg 60.
Deze rubriek leest u 1 keer
per maand in KernPUNTEN
Voor aanvullende informatie over
de oudpapierinzameling neemt
u contact op met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.
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Duurzaam verbouwen met Sonja en Cor Baljeu
Sonja en Cor Baljeu verhuisden een aantal jaren geleden naar
Dalfsen. Daar hebben ze nu een bijna volledig duurzame woning,
maar dat was bij aankoop zeker nog niet het geval. Hoe zij de woning
verduurzaamden en al hun handige tips leest u in dit artikel.
Verantwoordelijkheidsgevoel
Het begon met een zoektocht
naar een geschikte woning. Sonja
en Cor bezochten meerdere
woningen in de omgeving. In
de door hun gekozen woning
zagen ze potentie om de
woning naar hun wensen te
verbouwen, ondanks dat het
kapot en overwoekerd was.
Het verlangen om de woning
volledig duurzaam te maken
hadden zij al vanaf het begin.
“Dat komt wel uit een stukje
verantwoordelijkheidsgevoel”
vertelt Sonja. “Maar we wilden
ook graag een comfortabele
woning. Deze woning leende zich
goed om te verduurzamen en
het naar onze wens te maken.”
Rigoureus aanpakken
Natuurlijk moest er nog
wel veel gebeuren aan de
doorleefde woning. “Omdat er
toch zoveel veranderd moest
worden, was dit een mooi
moment om het rigoureus aan
te pakken” vertelt Sonja.

Energiecoach
Sonja en Cor zochten hulp bij de
verduurzaming van hun woning
en kwamen zo in contact met de
energiecoach van de gemeente.
Van die coach ontvingen ze een
uitgebreid rapport met daarin alle
dingen die ze konden aanpassen.
Van zonnepanelen tot een warmtepomp met vloerverwarming. Naast
dat advies bezocht Sonja ook
informatieavonden georganiseerd
door de gemeente. Die avonden
werden soms bij mensen thuis georganiseerd, zodat ze konden zien
hoe alles er in huis uitzag en hoe
een duurzame woning echt werkt.
Eén installateur
Met al het advies, inspiratie en voorbeelden konden Sonja en Cor aan de
slag. Ze kregen van de energiecoach
het advies voor een warmtepomp.
Maar daar moesten zoveel zonnepanelen bij, dat ze uiteindelijk besloten
dat niet te doen. Ze kozen daarom
voor een zonneboiler in combinatie
met vloerverwarming. De volgende
stap was het vinden van een instal-

lateur en aannemer. Sonja vond via
het energieloket van de gemeente
een lijst met installateurs. Uiteindelijk benaderden ze één installateur
die de hele klus oppakte. “Dat was
wel een voordeel” zegt Sonja. “Zo
sloot alles mooi op elkaar aan”. Ook
denkt Sonja dat ze daardoor kosten
konden besparen. ‘Zodra het ene
klusje af was, kon de installateur
gelijk verder met het volgende klusje.’
Ventilatie, zuinige apparatuur
en infraroodpanelen
Ook een energiezuinig ventilatiesysteem werd geïnstalleerd. De motor
daarvan staat op zolder, samen met
de omvormer van de zonnepanelen.
“De bedrading zit achter een schot,
dus je ziet helemaal niks”, laat
Sonja weten. Het ventilatiesysteem
is erg stil, dus geluidsoverlast is er
niet. Als laatste vervingen Sonja
en Cor de apparatuur voor nieuwe,
energiezuinige apparatuur, wat gelijk

zorgde voor een veel lager energieverbruik. Het verwarmen van de
werkkamers boven met infrarood-panelen staat nog op de wensenlijst.
Financiering
Sonja en Cor deden heel wat aanpassingen in één keer. Afwegen wat
ze wel of niet moesten aanpakken
was er niet echt bij. “We wilden
energiezuiniger wonen en dan
passen al deze maatregelen erbij”
zegt Sonja. Om alles te ﬁnancieren
maakten Sonja en Cor gebruik van
het energiefonds, waardoor ze geld
konden lenen om de aanpassingen
deels te ﬁnancieren. En zo’n lening
is het zeker wel waard. “Doordat je
ook veel zuiniger kunt leven haal je
dat er ook zo weer uit”, vertelt Sonja.
“Het was wel even een zoektocht om
de juiste ﬁnancieringsmogelijkheden te vinden. Ook daar kregen we
advies over van de energieacoach.”
Tip: Oriënteren en
betrokken blijven
“Mijn tip is: oriënteer je eerst goed,
zorg dan voor de ﬁnanciële middelen
of spaar nog even door en blijf
betrokken”. Ook tijdens de verbouwing moesten Sonja en Cor nog wat
keuzes maken. “Het was een groot
voordeel dat we in de buurt waren

De boiler binnenshuis.
Rechts op de foto staat de ketel
voor de zonneboiler.
en gelijk betrokken werden als
dingen toch iets anders moesten’. Kortom, oriënteer, zorg voor
ﬁnanciële middelen, hou rekening
met wat pas later aangepast
kan worden en blijf betrokken.
Wilt u zelf weten wat er mogelijk
is in uw woning? Vraag dan een
gratis keukentafelgesprek aan
met de energiecoach via www.
duurzaambouwloket.nl/dalfsen/
energieadvies-dalfsen. Ook
kunt u een kijkje nemen op
www.duurzaambouwloket.nl/
dalfsen voor meer advies
over uw woning, ﬁnancieringsmogelijkheden en andere
ervaringsverhalen.

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.

