
VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 15E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN, LEMELERVELDSEWEG 44
Doel van het plan
Dit plan maakt het bouwen van een 
compensatiewoning op het perceel 
Lemelerveldseweg 44 mogelijk, 
doordat er gebruik wordt gemaakt 
van de beleidsregel Ontwikkelen 
met kwaliteit door er 850 m2 aan 
ontsierende bebouwing te slopen. 
Hiervoor wordt de varkenstak 
van het gemengde agrarische 
bedrijf gestaakt. De melkveetak 
mag via persoonsgebonden 
overgangsrecht nog maximaal 
5 jaar na inwerkingtreden van 
het bestemmingsplan voortgezet 
worden, waarna deze ook gestaakt 
en gesaneerd moet worden.

Wijzigen ten opzichte van ontwerp
Het plan is gewijzigd ten 
opzichte van het ontwerpplan 

wat betreft een voorwaardelijke 
verplichting voor het bouwen 
van de compensatiewoning. Dit 
betekent dat initiatiefnemer eerst 
volgens een plan van aanpak 
de bodemverontreiniging moet 
(laten) saneren, voordat de 
compensatiewoning gebouwd en 
in gebruik genomen mag worden.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt 
met de bijbehorende stukken 
van 13 juli 2022 tot en met 25 
augustus 2022 voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis in Dalfsen.

Reageren?
Beroep tegen het besluit 
instellen kan bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Dit 
is gedurende bovengenoemde 
termijn mogelijk voor iedereen die 
het niet eens is met dit besluit.

In werking treden plan 
(geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt. 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 bij de voorzitter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, dan wordt 
de werking van plan uitgesteld 

totdat op dat verzoek is beslist.

Kosten
Voor zowel de behandeling van 
een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening is 
griffi erecht verschuldigd.

Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan 
met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz15-vs01 
ook inzien via www.dalfsen.nl 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.    

Dalfsen, 12 juli 2022

Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

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. 30 juni 2022:
- Westerveldweg (ong.), het wijzigen 

van de vergunning en het oprichten van 
twee pluimveestallen en een loods. 

Ontvangen, d.d. 4 juli 2022:
- Bontekamp 6,

het splitsen van de woning.
Ontvangen, d.d. 5 juli 2022:
- Poppenallee 15A, 

de bestaande bedrijfswoning 
gebruiken als ‘normale’ woning.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 5 juli 2022:
- Schaddenhof 1, het bouwen 

van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 5 juli 2022:
- Kon. Julianalaan 99, 

het wijzigen van de voorgevel.
Ontvangen, d.d. 6 juli 2022:
- Rollecate 81, het plaatsen van 

een kleine windturbine.
- Den Hulst 28,

het bouwen van een garage.

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, die 
de reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 4 juli 2022
- Kruising Van Lentestraat/

Leemculeweg,
het kappen van 1 lindeboom.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 1 juli 2022:
- Den Hulst 40, het vervangen 

van bestaande schuren voor 
één nieuwe schuur.

Verzonden, d.d. 2 juli 2022:
- De Grift 15A,

het bouwen van een bedrijfshal.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen 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 omgevings-
vergunning, die de 
uitgebreide procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
NIEUWLEUSEN
- Kon. Julianalaan 96, 

aanvraag gebruiksvergunning en 
brandveilig gebruik CBS De Planthof.

Vanaf 6 juli 2022 ligt de omgevings-
vergunning, 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. 4 juli 2022:
• Muziekvereniging Excelsior 

Dalfsen, het organiseren van 
een jeugdavond op 29 oktober 
2022 start bij Emmastraat 10 en 
in het centrum van Dalfsen.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 juli 2022:
• Het Kompas/De Meele, het 

organiseren van ANWB streetwise 
Hallo Auto op 8 september 
2022 op de parkeerplaats 
bij Kon. Julianalaan 71.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 1 juli 2022:
• Circus Renz International,

aanvraag circusvoorstelling Circus 
Renz International voor het jaar 
2023 op het evenemententerrein 
naast Raadhuisstraat 1.

Ontvangen, d.d. 4 juli 2022:
• Buurtvereniging Merovingen, 

het organiseren van een 
buurtbarbecue op 24 september 
2022 bij Merovingen 1 t/m 19.

Ontvangen, d.d. 7 juli 2022:
• Stichting Festival de Vecht,

het organiseren van Vechterweerd 
Event op 21 augustus 2022 op 
terrein van Vitens Vechterweerd 
bij De Stuw in Dalfsen.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 juni 2022:
• Oranjevereniging Nieuwleusen en 

Omstreken,
het organiseren van het Oranjefeest 
van 28 augustus t/m 3 september 

2022 op het evenemententerrein 
aan de Bosmansweg.

Onderstaande evenementen-
vergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 8 juli 2022:
• S.V. Nieuwleusen, Open dag, Kon. 

Julianalaan 8 op 10 september 2022.

Onderstaande melding van 
een collecte is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 29 juni 2022:
• Nederlandse Brandwonden 

Stichting, melding collectevergunning 
Nederlandse Brandwonden Stichting 
van 9 t/m 15 oktober 2022.

Onderstaande aanvraag 
standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 juli 2022:
• J Kroesen h/o De Mikke, 

aanvraag standplaatsvergunning 
voor brood, koek en banket op de 
parkeerplaats bij Burg. Backxlaan 
115 op dinsdagmorgen.

Onderstaande standplaats-
vergunningen is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 12 juli 2022
• J Kroesen h/o De Mikke,

aanvraag standplaatsvergunning 
voor brood, koek en banket 
op de parkeerplaats bij 
Burg. Backxlaan 115 op dinsdag 
van 08.00 tot 12:45 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.



Terugblik raadsvergaderingen 27 en 30 juni 2022

De perspectiefnota stelt kaders 
op voor de begroting en geeft 
een schets van de inhoudelijke 
en fi nanciële doelstellingen voor 
de komende jaren. Vanwege 
de gemeenteraadsverkiezingen 
en coalitieonderhandelingen is 
dit jaar de nota beleidsneutraal 
opgesteld. Dit betekent dat 
met name ontwikkelingen 
en gevolgen vanuit eerder 
vastgesteld beleid zijn verwerkt.

Maandagavond 27 
juni - 1e termijn
Op maandagavond werd 
afgetrapt met de eerste termijn, 
de algemene beschouwingen, 
van zowel de gemeenteraad 
als van het college.

In de algemene beschouwingen 
gaven de fracties hun opinie op 
de perspectiefnota. Raadsleden 
konden elkaar onderbreken 
met vragen of na afl oop van het 
verhaal vragen stellen. Hier werd 
veelvuldig gebruik van gemaakt 
en dit zorgde voor een levendig 
debat. Daarna reageerde het 
college op de opinies van 
de fracties en op de in de 
beschouwingen gestelde vragen.

Belangrijk voor de gemeente-
raad zijn betaalbare woningen, 
het sociaal domein, milieu, 
plattelandsontwikkeling, duur-
zaamheid, verkeersveiligheids-
knelpunten, cultuur en recreatie.

Donderdag 30 juni - 
Tweede termijn
Tijdens de tweede termijn 
reageerden de fracties 
op de beantwoording van 
het college en konden 

De perspectiefnota 2023-2026, een aanloop naar 
de begroting, stond verdeeld over twee avonden 
op de agenda van de gemeenteraad. 

meerderheid en werd verworpen. 
De laatste motie om samen met 
het college in gesprek te gaan 
met (agrarisch) ondernemers, 
inwoners en belanghebbenden 
over de plattelandsvisie en 
stikstof werd door alle fracties 
ingediend en aangenomen.

Uitspraak Rechtbank 
zonnepark Hooiweg
Over het voorstel zonnepark 
Hooiweg heeft de raad de 
laatste twee jaren al meerdere 
keren gesproken. Op 29 maart 
2021 heeft de gemeenteraad 
besloten om defi nitief een 
verklaring van geen bedenkingen 
te weigeren voor de realisatie 
van het zonnepark. Daarop 
heeft het college de ingediende 
omgevingsvergunning geweigerd. 
De rechter heeft begin juni het 
besluit vernietigd en de gemeente 
opgedragen om met een nieuw 
en beter gemotiveerd besluit te 
komen. Een nieuwe weigering 
is niet kansrijk en daarom is de 
raad opnieuw gevraagd een 
verklaring van geen bedenkingen 
af te geven. Daarom stemde 
de volledige gemeenteraad nu 
in met de ontwerp verklaring 
van geen bedenkingen. 
Deze ontwerp verklaring zal 
worden omgezet naar een 
defi nitieve verklaring van 
geen bedenkingen als er geen 
zienswijzen worden ingediend.

Dit was de laatste vergadering 
voor het zomerreces. In 
september worden de 
vergaderingen weer opgepakt, 
met op 5 september a.s. de 
eerste raadscommissie. De 
eerste raadsvergadering 
is op 26 september.

Meer lezen of terugkijken? 
Kijk op https://ris.dalfsen.nl. 

Zes weken wethouder
Na 8 jaar raadslid mag ik sinds 1 juni wethouder zijn voor de gemeente Dalfsen. Als 
persoon krijg ik energie van reuring, van ondernemerschap en van samen zaken 
realiseren. De afgelopen jaren kwam dit samen door mijn werk, vrijwilligerswerk 
voor diverse verenigingen en stichtingen en in mijn rol als raadslid. Nu pak ik dit 
op als wethouder, een andere rol, maar de gedachte is nog steeds hetzelfde. 
Alleen nu minder in de uitvoering, maar meer in het faciliteren en mobiliseren.

Mijn portefeuille
Mijn portefeuille bestaat uit de onderwerpen Verkeer  en Vervoer,  Recreatie 
en Toerisme,  Economische Ontwikkeling, Agrarische Ontwikkeling en 
Plattelandsvernieuwing. Werkgelegenheid en en Participatie. Daarnaast ben 
ik gebiedswethouder voor Oudleusen, Hoonhorst en het gehele platteland.

Hoe heb ik de afgelopen weken ervaren? 
Ik heb veel kennis mogen maken met inwoners, lokale organisaties, overige overhe-
den en natuurlijk onze eigen ambtenaren. Weken waarin ik veel informatie tot me heb 
genomen. Als raadslid zie je maar een gedeelte van het proces. Als wethouder ben ik 
vanaf het begin betrokken bij het proces, van de start tot de oplevering. Dit laatste zie 
je vaak terug in de media als het welbekende “lintje knippen”. Toen ik mijn omgeving 
vertelde dat ik voorgedragen werd als wethouder, was dat  het eerste wat ze zeiden: 
“dus nu ga jij al die lintjes knippen?” Gelukkig heeft de rol van wethouder meer inhoud!

Maidenspeech
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota had ik mijn eerste 
maidenspeech. Een maidenspeech is je eerste toespraak in een bepaalde 
rol. Best spannend, maar doordat ik de raad al ken en de thema’s binnen 
de gemeente Dalfsen niet nieuw zijn voor mij, viel het mij reuze mee. 

Platteland
Wat betreft het onderwerp platteland val ik met de neus in de boter, gezien de 
huidige ontwikkelingen. Dit doet wat met je, je wilt iedereen zo graag helpen, maar 
dat gaat gewoonweg niet. Wat ik kan doen is luisteren, er zijn voor onze inwoners 
en in dit geval specifi ek voor onze agrariërs. Ik ga graag met u in gesprek. Heeft u 
behoefte aan een gesprek? Dan nodig ik u uit om contact met mij te zoeken, dit kan 
via het bestuurssecretariaat door te bellen met telefoonnummer 14 0529. De infor-
matie die ik krijg, neem ik mee in de gesprekken die ik heb met andere overheden.

Datrion
Afgelopen vrijdag mocht ik, samen met wethouders 
Ruud van Leeuwen en Jan Uitslag, de medailles 
uitdelen van de Datrion in het bijzijn van veel 
vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. De 
avond werd met veel enthousiasme aan elkaar 
gepraat door Henk Borgmeijer. Erg leuk om al die 
kinderen hun welverdiende medaille te overhandigen! 
Heb jij de uitreiking gemist, maar wel recht op de 
mooie medaille? Meld je dan de komende week 
bij zwembad Gerner. Neem wel je kaartje mee.

Betsy Ramerman 
Wethouder gemeente Dalfsen
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MAATWERKVOORSCHRIFTEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER REGULIERE VOORBEREIDINGSPROCEDURE  

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
hebben maatwerk voorschriften in het kader van 
het Besluit algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (het Activiteitenbesluit) 
opgelegd voor het bedrijf op het perceel:
• Kalkovenweg 14 in Nieuwleusen, 

de maatwerkvoorschriften hebben betrekking 
op het geluidsniveau dat het bedrijf mag 
veroorzaken (Z2021-00008078-006).

Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis. 
Wanneer u de documenten in het 
gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een 
afspraak te maken via het telefoonnummer 
140529. Desgewenst kunt u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen 
bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van Z2021-00008078-006.

Bent u het niet eens met dit besluit?
Bezwaarclausule
Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken. Dit 
doet u door een bezwaarschrift in te dienen 
binnen zes weken na de dag van verzending 
van dit besluit. In het bezwaarschrift moet 
in ieder geval staan: uw naam en adres, de 
datum, een omschrijving en het zaaknummer 
van dit 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 de gemeente 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 voor u heeft, dan kunt u een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle 
(Postbus 10067, 8000 GB Zwolle).

Inwerkingtreding en geldigheid 
maatwerkbesluit
Het maatwerkbesluit treedt in werking met 
ingang van de dag na bekendmaking. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de 
werking niet op. Indien binnen de termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift een 
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 
treedt het besluit niet in werking voordat op 
dat verzoek is beslist. De gemeente kan de 
het besluit na een half jaar intrekken als er 
geen gebruik van is gemaakt. Van de voor-
nemens over een intrekking wordt u door ons 
geïnformeerd. Dit kan ook digitaal ingediend 
worden bij de rechtbank met het beroepschrift-
formulier. U heeft hier een DigiD voor nodig. 

Nadere inlichtingen, tel: 088 5525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

moties en amendementen 
worden ingediend. 
Het door de VVD samen 
met PvdA, D66 en het CDA 
ingediende amendement om 
de Hondenbelasting af te 
schaffen met ingang van 1 
januari 2023 werd met een 
meerderheid van de stemmen 
aangenomen. De perspectiefnota 
werd daarna unaniem door de 
gemeenteraad aangenomen.

Er werden meerdere moties 
door de verschillende fracties 
ingediend, waarvan uiteindelijk 
vier moties in stemming werden 
gebracht. De door de PvdA 
samen met de ChristenUnie, 
VVD en D66 ingediende 
motie om een pilot te starten 
voor thuisbegeleiding voor 
de komende drie jaar haalde 
geen meerderheid van de 
stemmen. De motie van 
Gemeentebelangen, CDA, D66, 
VVD en de ChristenUnie om het 
onderhoudsniveau van wegen te 
verhogen naar niveau B haalde 
wel een meerderheid van de 
stemmen en werd aangenomen. 
De door de ChristenUnie 
samen met PvdA, VVD en 
D66 ingediende motie om de 
bezuiniging op de preventieve 
logopedische screening terug 
te draaien, haalde geen 
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Deze rups is een blijvertje

Wat doet u vanuit GGD 
IJsselland precies rondom 
de eikenprocessierups?
‘Ik ben er voor mensen die vragen 
hebben over hun woning of 
woonomgeving. Denk aan vocht- en 
schimmelproblemen, ongedierte 
en geur- of lawaaiklachten. Een 
aantal jaren terug kwam daar 
ook de eikenprocessierups bij. In 
het begin gaf ik vooral informatie 
op het vlak van gezondheid. 
Inmiddels is er goede informatie 
te vinden op ggdleefomgeving.
nl of op processierups.nu. Ook is 
het onderwerp veel in de media 
geweest. Mensen weten steeds 
meer over de rups en wat ze 
kunnen doen bij klachten, dus 
vragen komen steeds minder bij 
ons binnen. Ik merk dat mensen 
beginnen te zien dat deze rups 
gewoon bij de natuur hoort.’

Wat betekent het precies dat 
de rups bij de natuur hoort?
‘In de natuur om ons heen zijn er 
allerlei dingen die invloed kunnen 
hebben op je gezondheid. Denk aan 

een steek van een wesp, verbranden 
in de zon, een reactie na een 
beet van een mug of bijvoorbeeld 
een teek ergens op je lichaam. 
Dit hoort allemaal bij de natuur, 
net zoals de eikenprocessierups 
nu ook bij de natuur hoort, want 
deze rups is een blijvertje.’

Toch zijn er mensen die overlast 
ervaren. Hoe kijkt u daar naar?
‘Ik begrijp dat heel goed, want de 
klachten kunnen heel vervelend 
zijn. Toch is de kans op klachten 
niet heel groot als je beschermende 
maatregelen treft (denk aan 
bedekkende kleding en een 
zonnebril), dus ik zou je daardoor 
zeker niet laten tegenhouden om 
erop uit te gaan. Voor je gezondheid 
is het heel goed om buiten in de 
natuur te zijn en te bewegen, dus 
mijn advies is: doe dat ook vooral!’ 

Is er iets waar we op kunnen 
letten om klachten te voorkomen?
‘Wat wij merken is dat nesten vooral 
overlast geven op het moment 
dat het waait. Helemaal tijdens de 

De eikenprocessierups leek een aantal jaren terug een plotselinge plaag. Dat was wel even 
wennen. Inmiddels is de plotselinge plaag veranderd naar een jaarlijks terugkomend fenomeen. 
De processierups is normaal gesproken het meest actief tussen half april en half juli. De periode 
met overlast begint doorgaans begin juni, wanneer de rupsen hun brandharen afschieten. In de 
zomermaanden (juni, juli en augustus) is de overlast het grootst. Sociaal verpleegkundige Wanda 
Krol van GGD IJsselland vertelt ons waar we op kunnen letten tijdens het rupsenseizoen. 

stormwinden die je af en toe hebt in 
de zomer. Mijn tip is om dan extra 
te letten op de grond, want nesten 
met rupsen kunnen uit de bomen 
waaien. Ga dus niet picknicken 
op een kleedje in de buurt van 
eikenbomen en let goed op bij het 
maaien van je gras. Verder helpt 
het dragen van bedekkende kleding 
en is het goed om zandbakken en 
zwembadjes goed af te dekken.’

En als je dan toch klachten krijgt?
‘Het belangrijkste is niet gaan 
krabben, hoe moeilijk dat ook is. 
Omdat je hiermee de onzichtbare 
haartjes verder in je huid duwt. 
Het allereerste is je kleding uit 
te trekken en de plekken met 
klachten met plakband te strippen. 
Dit kan met gewoon plakband, 
schildertape of inpaktape. Was 
daarna gelijk je kleding op 60 
graden en ga onder de douche 
om je af te spoelen. Heb je echt 
heel veel last van de jeuk, dan kun 
je op thuisarts.nl kijken voor tips. 
Neem contact op met je huisarts 
als je ernstige klachten hebt.’

Overlast van een nest? 
Meld het bij de gemeente via www.dalfsen.nl/meldingrups
Nesten die voldoen aan onderstaande voorwaarden kan de 
bestrijder voor ons verwijderen: 
• 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. 
Hier staan ook de actuele meldingen die door inwoners zijn 
gedaan en worden meegenomen door de bestrijder.
Meer informatie over eikenprocessierupsen en handige tips 
leest u op www.dalfsen.nl/rups.

Wanda Krol van GGD IJsselland

Expositie van Johan Geerts en 
Hennie Bokhove in het gemeentehuis
Van 15 juli tot en met 23 augustus 
kunnen inwoners van de gemeente 
Dalfsen de schilderijen bekijken van 
Johan Geerts en de eieren van Hennie 
Bokhove in het gemeentehuis Dalfsen. 
De werken zijn te zien tijdens de 
openingstijden van het gemeentehuis. 
Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl.

De expositie maakt onderdeel uit van de 
expositiereeks in het gemeentehuis Dalfsen, 
waarbij lokale kunstenaars hun werk kunnen 
tentoonstellen. Deze keer exposeren Johan 
Geerts en Hennie Bokhove uit Dalfsen.

Johan Geerts
Johan Geerts schildert al zijn hele leven. 
Zijn schilderonderwerpen vindt hij in en om 
Dalfsen, waarbij de kerktoren een favoriet 
onderwerp is. Naast het schilderen heeft 

Johan nog meer hobby’s als hardlopen 
en muziek. Hij is ook zendamateur.

Hennie Bokhove
Hennie Bokhove ontwerpt sinds 1986 
eieren. Ze volgde hiervoor een cursus aan 
de Volksuniversiteit in Arnhem en is daarna 
zelf verder gegaan. Voor het bewerken 
worden verschillende soorten eieren gebruikt, 
zoals ganzeneieren of struisvogeleieren. 
Met verschillende technieken worden de 
eieren bewerkt. Zo zet ze ontwerpen op 
met een watervaste fi neliner. Worden 
eieren zwart gemaakt met Oost-Indische 
inkt om vervolgens met een etspen het 
ontwerp uit te krassen. Of gebruikt ze een 
dottingtechniek waarbij je fi jne of grote stippen 
kunt zetten. Maar meestal ontwerpt Hennie 
mandala’s. Waarbij het ontwerp ontstaat 
tijdens het proces. Elk ontwerp is uniek.

Voordat u weggaat:
- Draai uw deur op slot
- Doe uw ramen dicht
- Haal kostbare spullen uit het zicht

Dagje weg? 
Deur op slot!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.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.



Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

Veilig barbecueën

Plaats van de barbecue
Een barbecue hoort buiten te staan. De 
rook van een barbecue bevat een hoge 
concentratie koolmonoxide. Wanneer u de 
barbecue naar binnenhaalt, blijft deze giftige 
stof binnen hangen. Van koolmonoxide kunt 
u ziek worden, of erger, zelfs aan overlijden. 
Let er ook op dat de barbecue uit de buurt 
staat van houten schuttingen, (party)
tenten, tuinmeubels of andere objecten. 
Deze kunnen namelijk makkelijk vlam 
vatten. Zorg ervoor dat de barbecue een 
windvrije en stabiele plaats heeft. 

Veilig gebruik van de barbecue
Spreek af wie ‘chef-barbecue’ is. Een chef 
drinkt niet tijdens het werk, dus ook niet 
tijdens het barbecueën. Een nuchtere 
chef zal verstandig met de barbecue 
omgaan. Alcoholische dranken en een 
barbecue gaan niet samen, dus houd 

alcohol uit de buurt van de barbecue. 
Bovendien is het belangrijk dat de barbecue 
veilig wordt aangestoken. Spiritus, benzine 
of andere brandbare vloeistoffen kunnen een 
steekvlam veroorzaken bij open vuur. Voorkom 
een steekvlam door alleen aanmaakblokjes te 
gebruiken bij het aansteken van de barbecue. 

Bescherming en bestrijding
Zorg er altijd voor dat u uzelf en anderen 
goed beschermt. Houd kinderen en 
huisdieren uit de buurt van de barbecue 
en draag als chef-barbecue kleding of 
een schort om je huid te beschermen. 
Hoe warm het ook is, ga nooit met een 
ontbloot lichaam barbecueën. Dit kan 
ernstige brandwonden veroorzaken. Houd 
tot slot altijd een blusmiddel in de buurt, 
bijvoorbeeld een emmer met zand. 
Wees voorbereid op een heerlijke, 
brandveilige, barbecue-zomer! 

De zon schijnt en het is lekker warm. Kortom, tijd voor een barbecue! 
Hoe lekker die geroosterde groenten of spareribs ook zijn, het is ook 
belangrijk om de gevaren van barbecueën te kennen. Een barbecue kan een 
ongecontroleerde brand of akelige brandwonden veroorzaken. Met de volgende 
tips gaat u deze zomer een brandveilige barbecuezomer tegemoet!
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