
MELDING WET 
MILIEUBEHEER
Ter voldoening aan het bepaal-
de in de artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken burgemees-
ter en wethouders van Dalfsen 
bekend dat zij de volgende melding 
hebben ontvangen in het kader van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer: 
LEMELERVELD
• Handelsweg 20,  

voor het ontwikkelen maken en 
verhandelen van onderdelen 
voor lichtgewicht voertuigen 
(Z2022-00011314).

Tegen een melding op grond van 
artikel 1.10 of 1.10a van het Activi-
teitenbesluit kunt u geen bezwaar 
indienen of beroep instellen. Na-
dere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande meldingen 
om verklaring van geen 
bezwaar zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 27 december 2022:
• Ballooning Adventure, 

voor het opstijgen van vrije 
ballons (heteluchtballons).

Ontvangen, d.d. 3 januari 2023:
• Provincie Overijssel,  

voor een wegwedstrijd ‘Miglia 
Daventria’ op 27 mei 2023.

Onderstaande aanvraag om een 
evenementenvergunning is ontvangen:

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.
dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen. 

Wijze van behandeling 
Agendapunt 1 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, 
daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor om de voorstellen 
als akkoordstuk of als bespreekstuk te agenderen voor besluitvorming in de 
raadsvergadering van 23 januari 2023.

Agendapunt 2 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst 
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet door naar de 
raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de betreffende 
agendapunten. Aanmelding via griffie@dalfsen.nl is noodzakelijk,  
dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

De raadscommissie vergadert op maandag 16 januari 2023 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Tijdelijke units De Polhaar

INFORMEREND
2. Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2023-2025

Ouderavonden over thema’s die jongeren bezig houden 

Dinsdag 17 januari: Snel geld 
verdienen: zit er wat achter?
Op dinsdag 17 januari geeft Halt 
een ouderavond over de gevolgen 
van snel geld verdienen. Jongeren 
laten zich makkelijk verleiden tot 
snel geld verdienen. Ze staan niet 
stil bij de risico’s en de gevolgen van 
betrokkenheid bij ondermijnende 
criminaliteit. Halt geeft u inzicht in 
signalen die duiden op ondermijnende 
criminaliteit. Hierbij bepreken zij ook 
wat u kunt doen als u signalen herkent 
bij uw kind en hoe u hierover in 
gesprek kunt gaan. Deze ouderavond 
vindt plaats in De Spil in Nieuwleusen 

en is van 19.30 tot 21.00 uur.

Woensdag 1 februari: 
Het Puberbrein
Op woensdag 1 februari is de tweede 
ouderavond over Het Puberbrein. Hier 
ontvangt u als ouder uitleg/theorie 
over de werking van het Puberbrein, 
het gedrag en de leefwereld van 
pubers en adolescenten. U leert 
onderscheid te maken in normaal 
pubergedrag en gedrag waarover 
u zich zorgen moet maken. Deze 
ouderavond vindt plaats in Reimink 
Café en Zalen in Lemelerveld 
en is van 19.30 tot 21.15 uur.

Saam Welzijn en de gemeente Dalfsen organiseren samen ouderavonden voor ouders van kinderen en jongeren 
van 10 t/m 24 jaar. Thema’s die besproken worden, gaan over het aantrekkelijk geld kunnen verdienen door jeugd 
in een ongure wereld, hoe het puberbrein werkt en hoe u het gesprek aan kunt gaan over alcohol- en drugsgebruik. 
Hoe herkent u signalen, hoe gaat u het gesprek aan en hoe ervaren andere ouders dit? De ouderavonden zijn 
verdeeld over verschillende data en locaties. Tijdens deze avonden zijn naast deskundigen ook burgemeester 
Erica van Lente en wethouder Jan Uitslag aanwezig om te horen hoe u deze thema’s als ouder ervaart.

Donderdag 23 februari:  
‘Waar is dat Feestje precies’? 
Op donderdag 23 februari is de 
laatste ouderavond, genaamd 
‘Waar is dat feestje precies?’. Veel 
jongeren krijgen tegenwoordig te 
maken met alcohol, blowen en/
of lachgas in hun omgeving. U 
vraagt zich als ouder misschien 
af: Hoe ga ik hierover in gesprek? 
Hoe stel ik grenzen en voorkom ik 
conflicten? Deze voorstelling geeft 
inzicht en adviezen wat u als ouder 
kunt doen. De ouderavond wordt 
verzorgd door een theatergroep 
die herkenbare en humoristische 
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevings vergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 december 2022:
- Hoevenweg 6, het verbouwen 

van de woonboerderij.
- Veldweg 11, het herbouwen 

van de woning en schuur.
- Zwarteweg 11, het herbestemmen 

van een bijbehorend bouwwerk tot 
hoofdgebouw en de nieuwbouw 
van een bijbehorend bouwwerk.

Ontvangen, d.d. 31 december 2022:
- Hoevenweg 8, het bouwen 

van een wagenloods.
Ontvangen, d.d. 2 januari 2023:
- achter Tempelhof 35, 

het aanleggen van een 
zonnepanelenveld.

Ontvangen, d.d. 4 januari 2023:
- ter hoogte van Dommelerdijk 5, 

het kappen van 8 eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 5 januari 2023:
- Hoevenweg 8A, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 2 januari 2023:
- Kruising Blikman Kikkertweg/

Zwembadlaantje, het plaatsen 
van een verwijzingsbord.

Ontvangen, d.d. 4 januari 2023:
- Verbindingsweg 2,  

het bouwen van een woning.

Onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning 
is op verzoek van de 
aanvrager ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 januari 2023:
- Oosteinde 61, het plaatsen 

van een schuur.

Van onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn 
de beslistermijnen verlengd:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 januari 2023:
- Koelmansstraat 8,  

het herstellen van de fundering.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 3 januari 2023:
- Zennepweg 19A, het bouwen van 

twee geschakelde woningen. 

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, die 
de reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 januari 2023: 
- Ankummer Es 18, het wijzigen van 

een gevel (wijziging aanvraag).
Verzonden, d.d. 3 januari 2023
- Haersolteweg 16, het 

realiseren van 4 padelbanen.
- Venneweg 2, het realiseren van 

20 zonnepanelen op de grond.
Verzonden, d.d. 4 januari 2023
- Vriesenhof 3, plaatsen 

van een carport.
- Tibbensteeg 18, het 

kappen van 1 eik.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 2 januari 2023:
- Hulsterpad 1, het realiseren 

van een dakopbouw.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben gevolgd, kunnen 
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.

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

situaties naspeelt waarin het gesprek 
met uw kind centraal staat. Deze 
ouderavond vindt plaats in theater 
de Stoomfabriek in Dalfsen en begint 
om 19.45 en duurt tot 21.15 uur.
 
Kom langs!
Uw kind en/of puber hoeft niet direct 
met één van deze thema’s te maken 
te hebben. Het is ook leerzaam om 
erbij te zijn en te horen hoe u kunt 
handelen wanneer uw kind wel met 
één van deze thema’s te maken krijgt. 
Of u vindt de thema’s gewoon heel 
interessant. De ouderavonden zijn 
immers erg leerzaam en iedereen uit 
de gemeente Dalfsen is welkom!

Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in één of 
meerdere van deze ouderavonden, 
dan kunt u zich gratis aanmelden via 
www.saamwelzijn.nl/ouderavond.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 2 januari 2023:
• Carnavalsvereniging  

‘De Sprokkelaars’, het organiseren 
van carnavalsoptochten op 
18 en 21 februari 2023 in de 
dorpskern van Lemelerveld.

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.




