
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
• Tibbensteeg 2A, voor 

het oprichten van een 
autoreparatiebedrijf 
(Z2022-00002149).

NIEUWLEUSEN
• De Grift 6A, voor de aanleg 

van een wasplaats binnen een 
vrachtwagenonderhoud- en 
reparatiebedrijf (Z2022-0004416).

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 tel: 088 525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

Gesprek over opvang en 
huisvesting van asielzoekers/
vluchtelingen/statushouders: 
12 juli in Nieuwleusen
De vraag naar opvang en huisvesting van asielzoekers, 
vluchtelingen en statushouders wordt steeds nijpender. 
Dat geldt voor alle typen opvang: voor crisisnoodopvang 
die kort duurt, voor reguliere opvang van asielzoekers, 
voor extra huisvesting van statushouders en voor méér 
plekken voor Oekraïense vluchtelingen.  

De rijksoverheid kan het niet 
alleen en kijkt naar gemeenten 
voor hulp. Dat vraagt wat van ons 
allemaal. Gezien de urgente nood 
zal ook de gemeente Dalfsen op 
enig moment gevraagd worden 
een steentje bij te dragen. 
Op dit moment is er in onze 
gemeente geen specifieke 
locatie in beeld. Dat geeft ons 
nu tijd en ruimte om in gesprek 
te gaan: hoe kunnen we (in het 
algemeen) in onze gemeente 
een (tijdelijk) thuis bieden aan 
inwoners die van verder weg 
komen? Welke ervaringen hebben 
we daar al mee? Wat kunnen 
we met elkaar organiseren als 

er een opvanglocatie in onze 
gemeente komt? Daarover gaat 
burgemeester Erica van Lente 
graag met inwoners in gesprek 
op dinsdag 12 juli, 19.30 uur, in 
De Spil in Nieuwleusen. Na de 
zomervakantie wordt nog een 
bijeenkomst georganiseerd in 
een van de andere kernen. 

Wilt u op 12 juli aanwezig zijn in 
De Spil? Stuur dan graag uiterlijk 
maandag 11 juli voor 12:00 uur 
een mail naar aanmelden@
dalfsen.nl met uw naam en 
adres en met hoeveel personen 
u van plan bent deel te nemen 
of bel naar 0529 - 48 83 02. 

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE

WWW.DALFSEN.NL

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
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 juni 2022:
- De Stuw (ong.), het plaatsen 

van vier recreatie-units.
- Poppenallee 23, het plaatsen 

van zonnepanelen op twee 
daken van veestallen.

Ontvangen, d.d. 25 juni 2022:
- Trechterbeker 74, het bouwen 

van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 28 juni 2022:
- Marsweg 13, het plaatsen 

van een kapschuur.
Ontvangen, d.d. 30 juni 2022:
- Welsummerweg 32,  

het verbouwen van de woning.
- Kringsloot-Oost 20, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.
- Zandwijkallee 4, het bouwen 

van een bijgebouw.
- Hessenweg 23A, het realiseren 

van een kapschuur ter vervanging 
van drie oude schuren.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 juni 2022:
- Weerdhuisweg 22,  

het verbouwen van de woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 juni 2022
- Den Hulst 4, het plaatsen 

van een monovergister.
Ontvangen, d.d. 28 juni 2022:
- Jan Visschersweg 3,  

het uitbreiden en het verduurzamen 
van de woonboerderij.

- Dagpauwoog en Grote Vos,  
het bouwen van 10 CPO-woningen.

Onderstaande 
omgevingsvergunningen,  
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 30 juni 2022: 
- Kastanjelaan 5, het verbouwen  

van de woning. 
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 29 juni 2022:
- Blikman Kikkertweg 6B,  

het uitbreiden van de woning.
Verzonden, d.d. 1 juli 2022:
- Vilstersestraat 36,  

het bouwen van een berging. 
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 30 juni 2022:
- Gruttolaan 6, het bouwen 

van een vrijstaande 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.

Onderstaande 
omgevingsvergunning,  
die de uitgebreide procedure 
heeft gevolgd, is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 juli 2022:
- Hofmanssteeg 7, het bouwen 

van een kinderopvang 
met een jongveestal.

Vanaf 6 juli 2022 ligt de 
omgevingsvergunning, die 
de uitgebreide procedure 
heeft gevolgd, gedurende 
6 weken op afspraak ter inzage 
bij het loket van de eenheid 
Publieksdienstverlening in het 
gemeentehuis. Hiertegen kan 
door belanghebbenden binnen 
zes weken na de dag van 
terinzagelegging van het besluit 
rechtstreeks beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank 
Overijssel, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Ook kan, onder voorwaarde 
dat een beroepschrift 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. 27 juni 2022:
• Eshuis BV, het organiseren van 

een open huis op 10 september 
2022, Wannestraat 28.

• Kerkstraat 19, melding brandveilig 
gebruik en basishulpverlening 
overige plaatsen, het houden van 
een familiefeest op 9 juli 2022. 

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 juni 2022:
• Korfbalvereniging d’Ommerdieck, 

melding afwijking schenktijd op 9 juli 
2022 in verband met veldafsluiting.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 juni 2022:
• Stichting Muziek in de Tuin,  

het organiseren van ‘muziek  
in de tuin’ op 4 september 2022  
in verschillende tuinen. 

Ontvangen, d.d. 24 juni 2022:
• Ondernemend Dalfsen,  

het organiseren van Blauwe 
Bogen Dagen op 23 juli, 30 juli, 
6 augustus en 13 augustus 2022 
in het centrum van Dalfsen.

Onderstaande melding 
wijziging lokaliteit:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 juni 2022:

• Nikki’s, melding exploitatie terras 
bij een openbare inrichting.

 
Onderstaande evenementen-
vergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 30 juni 2022:
• Nikki’s, het organiseren van Nikki’s 

Dance Event op 9, 16, 23 en 30 juli 
2022 t.h.v. Kerkplein 23 in Dalfsen. 

Onderstaande standplaats-
vergunningen zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 29 juni 2022
• Quin’s Groente en Fruit, 

standplaatsvergunning voor  
de vrijdag tot 1 januari 2023.

LEMELERVELD
• Quin’s Groente en Fruit, 

standplaatsvergunning voor 
de woensdag en zaterdag 
tot 1 januari 2023.

Wegafsluitingen
Tijdens Nikki’s Dance Event op  
9, 16, 23 en 30 juli is het Kerkplein 
afgesloten voor doorgaand verkeer 
vanaf de splitsing met het Franse 
pad tot aan nummer 25a.

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.



In gesprek met wethouder Betsy Ramerman…

U sprak afgelopen week met een 
aantal agrarisch ondernemers uit 
de gemeente Dalfsen, waarom 
en hoe heeft u dit ervaren?
Er speelt momenteel veel voor onze 
agrariërs. Dat is zichtbaar en voelbaar om 
ons heen. Daarom hebben we een aantal 
agrariërs uit onze gemeente uitgenodigd 
voor een gesprek. Ik vind het belangrijk 
om van de boeren zelf te horen wat hun 
reactie is op de brieven van 10 juni 2022. 
Het was echt mijn bedoeling om te luisteren, 
er voor ze te zijn. Ik vond het een mooi, 
open en eerlijk gesprek. Er was emotie, 
maar op een goede manier. Ik had al veel 
begrip voor de situatie van de boeren en 
dit overleg heeft dat versterkt. Na afloop 
gaven de boeren zelf ook aan dat ze het 
fijn vonden dat mijn collega wethouder 

Jan Uitslag en ik de tijd wilden nemen om 
naar hun kant van de zaak te luisteren. 

Waarom voelt u zich zo betrokken 
bij het thema platteland?
Ik woon zelf op het platteland, kom uit een 
agrarisch gezin en houd van de rust en de 
ruimte. Doordat ik hier woon ken ik ook 
veel mensen met een agrarisch bedrijf. Ik 
vind het behoud van de kwaliteit van het 
buitengebied heel belangrijk en dat is naar 
mijn mening alleen samen met agrariërs te 
bereiken. Zij onderhouden het landschap 
en zorgen ervoor dat iedereen daarvan 
kan genieten. En laten we niet vergeten, 
veel van wat we dagelijks eten komt uit de 
landbouw. De problemen rondom stikstof 
hoeven niet alleen door de boeren te worden 
opgelost, maar vragen van alle sectoren om 

het leveren van een bijdrage. Wij zijn niet 
voor onteigening, wel voor het zoeken naar 
oplossingen in overleg met alle betrokkenen.

Wat kunt u vanuit de gemeente betekenen 
voor de agrarische ondernemers?
De gemeente Dalfsen is namens de 
gemeenten Harderberg, Ommen en Dalfsen 
betrokken bij het kernteam Gebiedsgerichte 
Aanpak Stikstof Vechtdal van de Provincie 
Overijssel. Met elkaar denken we na over 
de input vanuit het Vechtdal voor het 
provinciale plan Aanpak Stikstof dat op 1 juli 
2023 klaar moet zijn. Daarvoor schrijven we 
aan een gebiedsagenda. De maatregelen 
die hier in staan, komen overeen met het 
standpunt dat de gemeente Dalfsen heeft 
over het stikstofbeleid van de regering.

Daarnaast willen we als gemeente open staan 
voor de toekomstplannen die agrariërs voor 
hun bedrijf hebben en gaan we daarover 
graag in gesprek. Met stoppers kijken naar de 
toekomstmogelijkheden van hun perceel en 
met blijvers naar de mogelijkheden voor een 
goed verdienmodel. Als gemeente hebben 
we daarin niet heel veel speelruimte, maar 
de mogelijkheden die we hebben wil ik graag 
benutten. We vinden het belangrijk dat Dalfsen 
een agrarische gemeente is en ook blijft. 
Hoe dat er in de toekomst uit komt te zien, 
kunnen we op dit moment niet voorspellen. 
Maar voor alle bedrijven in de gemeente 
willen we ons zo maximaal mogelijk inzetten.

Wat wilt u bereiken met de 
plattelandsvisie en hoe gaat deze 
de agrarisch ondernemers in onze 
gemeente verder helpen?

INSPRAAK VOORONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
KERNEN GEMEENTE DALFSEN 2022
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken bekend dat met ingang van  
5 juli 2022 voor iedereen ter inzage ligt het voorontwerp "bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen 2022". Dit bestemmingsplan gaat over alle kernen van de gemeente Dalfsen.

Bestemmingsplan
In het bestemmingsplan heeft ieder perceel 
een bestemming gekregen. Per bestemming 
is geregeld op welke wijze percelen en de 
gebouwen gebruikt mogen worden en wat er 
gebouwd mag worden. Over het algemeen 
heeft u pas te maken met het bestemmingsplan 
als u wilt bouwen of als u een activiteit wilt 
gaan verrichten. Op dat moment is het 
belangrijk dat uw perceel op de juiste wijze is 
bestemd. Het is daarom belangrijk dat iedereen 
die woont, werkt of eigenaar is van een 
perceel in een kern nu het bestemmingsplan 
bekijkt en zo nodig een reactie geeft op 
het voorontwerp bestemmingsplan.

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van 
5 juli 2022 tot en met 2 augustus 2022 voor 
iedereen ter inzage bij de receptie in het 
gemeentehuis in Dalfsen. Ook kunt u het 
plan inzien via de website www.dalfsen.
nl of www.ruimtelijkeplannen.nl met als 
kenmerk: NL.IMRO.0148.Kernen2022-vo01.

Reageren
Schriftelijke reacties met vragen of 
opmerkingen kunt u sturen naar: 
College van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
o.v.v. bestemmingsplan Kernen 
gemeente Dalfsen 2022 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen 
U kunt ook via de website www.dalfsen.nl  
een reactieformulier invullen. Voor het 
geven van een mondelinge reactie kunt 
u een afspraak maken met mevrouw B. 
Eekhof, telefoonnummer (0529) 488267.

Vervolg
De reacties op het voorontwerp bestemmingsplan 
worden verwerkt en er wordt een ontwerp 
bestemmingsplan opgesteld. Het 
ontwerpbestemmingsplan wordt in het najaar 
van 2022 ter inzage gelegd. Op dat moment kunt 
u reageren op het ontwerpbestemmingsplan.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad 
het “bestemmingsplan Kernen 
gemeente Dalfsen 2022” vast. 

Groep 7 van CBS De Spiegel in Dalfsen 
presenteert met trots: Rondje Pontje! 
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Over haar gesprek met agrarisch ondernemers uit de gemeente Dalfsen

Betsy Ramerman

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

www.politiekeurmerk.nl/preventietips

We gaan dit jaar een 0-meting doen om een 
goed beeld te krijgen van de ontwikkelingen 
op het platteland. Niet alleen wat betreft 
de agrarische sector maar ook voor alle 
andere functies die op het platteland een 
plek hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
wonen, bedrijvigheid, recreëren en natuur. 
Naar aanleiding van de 0-meting gaan we 
kijken op welke manier we de plattelandsvisie 
gaan vorm geven.  We houden daarbij ook 
rekening met alle informatie die via het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied 
(Stikstof) en het Provinciale Programma 
Landelijk Gebied voor onze gemeente naar 
voren komt. Als gemeente kijken we dan 
ook/vooral naar de mogelijkheden die we 
zien voor de agrariërs in ons gebied. 

En hoe nu verder?
De uitdagingen die op ons af komen zijn 
alleen aan te gaan als we het met elkaar 
doen. Er komt veel gevoel en emotie bij 
kijken. Daarom vind ik het belangrijk om 
in gesprek te blijven, naar elkaar te blijven 
luisteren en te horen waar een ieder 
tegenaan loopt. Vanuit deze openheid 
kunnen we samen proberen te zoeken naar 
mogelijkheden richting de toekomst. Ik sta 
daarom absoluut open voor een gesprek 
en nodig iedere ondernemer of betrokkene 
uit om met mij contact op te nemen. 

Koop voor €1,- een puzzelboekje 
met de route bij IJssalon Dalfsen. 
Vervolgens stapt u op de fiets en 
fietst u een mooie route, bedacht 
door de klas, van ongeveer 13 
kilometer. Na afloop toont u het 
volbrachte puzzelboekje aan de 
ijssalon en krijgt u een lekker ijsje. 

Doet u ook mee? Want zoals de groep 
zelf al zegt: “Beter op de fiets, dan 
vervuil je niets én het kost je niets!”. 

Benieuwd naar de aanleiding 
van dit idee? 
Op 19 mei was er in het gemeentehuis 
de Dag van de Kindergemeenteraad. 
Vijf scholen gingen met elkaar in 
debat over hun eigen bedachte idee 
rondom het onderwerp: “Hoe krijg je 
mensen op de fiets?”. Basisschool De 
Spiegel uit Dalfsen ging er met de winst 
vandoor en is de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met de uitvoering. En 
vandaag was het zover: de aftrap van 
hun idee ‘Rondje Pontje’. U heeft de 
hele zomer de mogelijkheid dit te doen! 
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Hond aan de lijn, wel zo fijn!
Wist u dat er in de gemeente Dalfsen ruim 1.400 huishoudens zijn met een of meerdere 
honden? Gelukkig is er volop ruimte om te genieten van een wandeling met een hond 
door de wijk, in park of in het bos. Omdat we het belangrijk vinden dat iedereen op 
een prettige manier gebruik kan maken van de openbare ruimte, zijn er verschillende 
hondenvoorzieningen en hebben we regels voor bijvoorbeeld het aanlijnen van uw hond. 

Hondentoiletten
In de gemeente Dalfsen vindt u op 
verschillende plekken hondentoiletten. 
Dit zijn speciale vuilnisbakken waar 
u als hondeneigenaar de gevulde 
hondenpoepzakjes in kunt gooien. Zo 
voorkomen we dat er hondenpoep blijft 
liggen of dat de zakjes in het riool terecht 
komen. U bent namelijk verplicht zelf de 
poep op te ruimen. In onze gemeente vindt u 
binnen de bebouwde kom een hondentoilet 
binnen 350 meter van iedere woning. De 
79 locaties van de hondentoiletten ziet u op 
deze online kaart: www.dalfsenkaart.nl.

Hondenlosloopgebieden
In de 14 hondenlosloopgebieden in onze 

gemeente mag uw hond vrij rondlopen. 
De gebieden ziet u op de online kaart: 
www.dalfsenkaart.nl. Bekijk hier of het 
gebied waar u uw hond los laat lopen is 
aangewezen als hondenlosloopgebied. 
Bij de Bellingeweer is bijvoorbeeld niet 
het hele gebied een hondenlosloopveld. 

Hond aan de lijn, wel zo fijn!
Vanzelfsprekend is uw hond de liefste en 
trouwste makker in de gemeente Dalfsen, 
dat snappen wij! Toch zijn er veel mensen 
die loslopende honden eng en onprettig 
vinden. Daarom vragen wij u de aanlijnplicht 
binnen de bebouwde kom serieus te nemen. 
Zo is het voor iedereen fijn en ontspannen 
genieten in onze mooie omgeving! 

Servicepunt 
Nieuwleusen 
gesloten tijdens 
zomervakantie
Het servicepunt in Nieuwleusen 
is van maandag 18 juli tot en met 
vrijdag 26 augustus 2022 gesloten. 

U kunt in deze periode wel terecht 
in het gemeentehuis in Dalfsen. 
Het gemeentehuis is geopend op 
afspraak. Een afspraak kunt u online 
maken via onze website www.
dalfsen.nl of telefonisch 14 0529.


