
Vaccinatielocatie Dalfsen 
sluit na 29 juli de deuren

Na bijna 1,5 jaar prikken in 
de gemeente Dalfsen, sluit 
de vaccinatielocatie aan de 
Ruigedoornstraat na 29 juli de 
deuren. “Wij zijn erg blij dat we 
zo’n lange tijd op en af gebruik 
mochten maken van Kulturhus De 
Trefkoele+”, vertelt Eric Lier, pro-
jectmanager testen en vaccineren 
bij GGD IJsselland. “Het aantal 
prikken dat nu nog wordt gezet 
in Dalfsen loopt echter terug. 
Voor ons een natuurlijk moment 
om op deze locatie te stoppen.” 
Voorlopig zijn er geen plannen 
voor een nieuwe vaccinatielo-
catie in de gemeente Dalfsen. 
Inwoners die na 29 juli nog een 
prik willen, kunnen terecht bij 
een van de andere locatie.

Prikken tegen corona kan nog 
steeds (en vaak dichtbij)
In regio IJsselland worden 
momenteel nog steeds ruim 
3.600 coronaprikken per week 
gezet. Het grootste deel hiervan 
zijn booster- en herhaalprikken. 
Eric Lier: “Maar er zitten elke 
week ook weer 1e en 2e prikken 
bij van mensen die met de 
huidige besmettingscijfers nu 
toch extra bescherming willen. 
De maatregelen mogen dan weg 
zijn, het coronavirus is dat helaas 
nog niet.” Wil je weten waar 
jij in de buurt een coronaprik 
kan halen? Op ggdijsselland.
nl/vaccinatielocaties 
vind je alle locaties en 
openingsdagen- en tijden.

Vrijdag 29 juli wordt voorlopig de laatste coronavaccinatie 
in Dalfsen gezet. Inwoners van de gemeente kunnen 
op 22 en 29 juli nog bij Kulturhus De Trefkoele+ 
terecht voor een coronaprik. Daarna zijn Ommen, 
Hardenberg of Zwolle de dichtstbijzijnde locaties.

Dalfsen is schoon en 
dat doen we samen! 

Samen
De buitendienst van de gemeente 
Dalfsen zorgt met het ‘Cleanteam’ 
voor schone straten en paden. Wil je 
het Cleanteam net als velen helpen 
door zelf afval op te ruimen? Dat 
kan door bijvoorbeeld uw straat 
schoon te houden door iedere dag 
iets van de stoep te rapen. Of tijdens 
het uitlaten van de hond zwerfafval 
mee te nemen. De gemeente stelt 

hiervoor een aantal afvalknijpers ter 
beschikking. Voor een afvalknijper 
kunt u contact met de gemeente 
opnemen door een e-mail te sturen 
naar openbareruimte@dalfsen.
nl of telefonisch via 14 0529. 

Op https://www.nederlandschoon.
nl/zwerfafvalinformatie vindt u 
meer informatie over zwerfval en 
kunt u leuke voorbeelden vinden. 

Opvallend veel inwoners ruimen tijdens hun dagelijkse wandeling 
de bermen op. Prachtig deze betrokkenheid en samenwerking, 
want Dalfsen is schoon en dat willen we graag zo houden. 
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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 van 
maandag 18 juli t/m vrijdag 
26 augustus gesloten.

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 omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2022:
- Haersolteweg 5, het verlengen van 

de omgevingsvergunning voor het 
tijdelijk plaatsen van een unit.

- Ruitenborghweg 3A,
het realiseren van een camperplaats.

- Hessenweg 18, een verzoek 
om een omgevingsvergunning.

Ontvangen, d.d. 18 juli 2022:
- Winkelkamp 21,

het wijzigen van de achtergevel.
Ontvangen, d.d. 19 juli 2022:
- De Bese 6,

het plaatsen van een kleine windmolen.
- Rondweg 9,

het uitbreiden van het productiegebouw 
in de zogenaamde middenstraat.

Ontvangen, d.d. 20 juli 2022
- Brandkolkstraat 15, 

aanvraag brandveilig gebruik.
- Ter hoogte van Badinckstraat 14, 

het kappen van een magnolia.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2022:
- Oosteinde 69, het verbouwen 

van het achterhuis tot wonen.
Ontvangen, d.d. 20 juli 2022
- Raiffeisenstraat 63,

aanvraag brandveilig gebruik.

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 juli 2022:
- Raadhuisstraat 26, 

het aanbrengen van gevelreclame.
- Hofmanssteeg 9, 

het wijzigen van de zicht/achtergevel.
Verzonden, d.d. 20 juli 2022:
- Van Tydencampstraat 4, het bouwen 

van een appartementengebouw (6 
appartementen) en bergingen.

Verzonden, d.d. 21 juli 2022:
- Haersolteweg 5, het verlengen van 

een tijdelijke omgevingsvergunning.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 20 juli 2022:
- De Heide 23,

het plaatsen van een schutting.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 juli 2022:
- Oosteinde 69,

het tijdelijk plaatsen van een woonunit.

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.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding 
van een klein evenement 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 juli 2022:
• Buurt Meesterserf,

het organiseren van een 
buurtbarbecue bij Meesterserf 
op 19 augustus 2022.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 20 juli 2022:
• MC Nieuwleusen, 

verzoek afwijking van de 
schenktijden op 8 oktober 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 juli 2022:
• Bevolkingsonderzoek Nederland,

verzoek standplaatsvergunning 
voor het plaatsen van een unit voor 
bevolkingsonderzoek in september 
en oktober 2022 op het Kroonplein.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 juli 2022:
• Stichting Kachel FM,

het organiseren van Kachel FM 
van 16 september t/m 18 september 
2022 tegenover Tibbensteeg 3. 

Ontvangen, d.d. 20 juli 2022:
• Voetbalvereniging ASC’62, 

het organiseren van reünie 
50 jaar damesvoetbal op 
27 en 28 augustus 2022 
bij Haersolteweg 10.

• Buurt Dammans Es, 
het organiseren van een 
straatfeest op 17 september 
2022 bij Dammans Es.

Onderstaande 
evenementenvergunningen 
zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 21 juli 2022:
• Festival de Vecht, 

het organiseren van Festival 
de Vecht op 20 augustus 2022 
op het Koninginneplein en op 
21 augustus 2022 terrein Vitens 
bij stuw Vechterweerd.

• Dalfser Bierfestival, 
het organiseren van het 
Dalfser bierfestival op 9 en 
10 september 2022 tegenover 
Kerkplein 26 in Dalfsen.

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.



Hond aan de lijn, wel zo fi jn!500 Euro extra energietoeslag voor 
inwoners met een laag inkomen

De afgelopen maanden verstrekte de 
gemeente Dalfsen aan huishoudens 
met een laag inkomen een energie-
toeslag. Het ging om een bedrag van 
800 euro. Dit bedrag is bedoeld om 
de sterk gestegen energierekening 
te kunnen betalen. Veel mensen 
hebben door de energiecrisis een 
veel hogere energierekening en 
kunnen die niet betalen van hun 
normale inkomen. Daarom heb-
ben zij een aanvulling gekregen.

Alsnog energietoeslag aanvragen
Inwoners die denken ook voor 
deze toeslag in aanmerking te 
komen omdat zij een laag inkomen 
hebben (max 120% van de 
bijstandsnorm) kunnen nog steeds 

de energietoeslag aanvragen. Zij 
ontvangen dan 1300 euro aan 
toeslag. Op www.dalfsen.nl kunnen 
inwoners een aanvraag indienen. De 
energietoeslag kan nog tot het einde 
van 2022 worden aangevraagd.

Energie besparen
Naast de energietoeslag is het 
ook mogelijk gebruik te maken van 
energiebesparende maatregelen. 
Voor meer informatie en advies 
over energie besparen is er een 
energieloket, te bereiken via www.
duurzaambouwloket.nl/dalfsen. 
De adviseurs van het energieloket 
helpen u graag, het advies is altijd 
gratis en onafhankelijk. De adviseurs 
zijn te bereiken via 0529 – 208 007 

Het Rijk maakt nog eens extra geld vrij om inwoners met een laag inkomen een aanvullend bedrag van 
500 euro te geven. Dit geld komt bovenop het bedrag van 800 euro dat inwoners al hebben ontvangen. Dit 
bedrag wordt in de gemeente Dalfsen in het najaar overgemaakt aan iedereen die al eerder de energietoeslag 
ontving. Inwoners hoeven hier niets voor te doen: het bedrag wordt automatisch op de rekening gestort.

of info@duurzaambouwloket.nl. 

Het is ook mogelijk om u aan 
te melden voor gratis hulp om 
energiebesparende maatregelen 
te nemen in uw woning. Een 
bespaarhulp komt dan langs en 
bespreekt de mogelijkheid en 
kansen. Als u de maatregelen 
niet zelf kunt uitvoeren, proberen 
wij klussers/vrijwilligers te vinden 
die deze werkzaamheden gratis 
voor u uitvoeren. De gemeente 
betaalt de materialen. Deze 
actie is opgezet door GKv “Het 
Kruispunt”, Dorpen van morgen 
en de gemeente Dalfsen. 
Aanmelden kan door te mailen naar 
duurzaamdalfsen@dalfsen.nl. 
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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 fi jn!
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 
fi jn en ontspannen genieten 
in onze mooie omgeving! 

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.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

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

www.politiekeurmerk.nl/preventietips
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In gesprek met burgemeester Erica van Lente…
Omgekeerde vlaggen in de gemeente Dalfsen

Op dinsdagavond 12 juli merkten 
we dat er in onze hele gemeente 
omgekeerde vlaggen waren 
opgehangen. Bij woningen, 
gebouwen en ook in de openbare 
ruimte, aan gemeentelijke 
eigendommen. We zagen aan 
de berichten in de media, dat 
deze actie vanuit de agrarische 
sector kwam. Maar als gemeente 
wisten we niet wie de vlaggen 
bij ons hadden opgehangen en 
wat de bedoeling daarvan was.

Waarom plaatste de gemeente 
het bericht op 13 juli om de 
vlaggen van gemeentelijke 
eigendommen weg te halen?
Of het nu gaat om vlaggen, 
spandoeken of posters: in alle 
gemeenten hebben we met 
elkaar afspraken gemaakt over 
de openbare ruimte. Waar mogen 
aankondigingen en reclame 
worden aangebracht? Waar moet 
je van tevoren toestemming 
voor hebben? Dat staat, ook 
in de gemeente Dalfsen, in de 
APV, de Algemene Plaatselijke 
Verordening, die door de 
gemeenteraad is vastgesteld. 
De omgekeerde vlaggen hingen 
vanaf 12 juli langs veel van de 
doorgaande wegen in onze 
gemeente: vastgemaakt aan 
onder andere verkeerslichten, 

Vanaf dinsdagavond 12 juli hangen er op veel plekken omgekeerde vlaggen in onze gemeente, dat is 
u vast niet ontgaan. Misschien heeft u ook het bericht gelezen dat wij vanuit de gemeente op 13 juli 
deelden op sociale media met het verzoek de vlaggen uit de openbare ruimte weg te halen. Na dit bericht 
ontvingen wij veel reacties uit de samenleving. Vaak kwam de vraag waarom we verzochten de vlaggen 
te verwijderen. In een gesprek met de initiatiefnemers van de actie hebben wij goede afspraken kunnen 
maken. In dit interview met burgemeester Erica van Lente vertelt zij u graag meer over wat er gebeurde.
Ineens hingen er overal omgekeerde vlaggen in onze gemeente. Hoe zit dit? 

Dalfsen geeft ruimte voor het uiten 
van deze mening. We hebben met 
elkaar afgesproken dat de vlaggen 
als uitdrukking hiervan kunnen 
blijven hangen op die plekken waar 
de verkeersveiligheid niet in het 
gedrang komt. In overleg met de 
wegbeheerder is bekeken waar de 
vlaggen verplaatst moeten worden 
vanwege de verkeersveiligheid. 
Dat is intussen ook gebeurd. De 
betrokkenen hebben aangegeven 
dat wanneer de actie geheel ten 
einde is, de vlaggen uiteraard 
door hen worden weggehaald. 

Waarom is de gemeente niet 
eerst in overleg gegaan?
De gemeente Dalfsen (zowel 
ambtenaren als wethouders als ik) 

zijn toegestaan in de openbare 
ruimte (wat er ook opstaat en 
of ze nu op hun kop hangen, of 
niet). De openbare ruimte moet 
zo neutraal mogelijk zijn, want 
deze is van ons allemaal. 

Mag ik wel een vlag aan 
mijn huis/pand of op mijn 
grond ophangen? 
In de regel mag je op je eigen 
pand of perceel een vlag 
ophangen Je mag ook iets 
ophangen op de grond of het 
pand van een ander, als de 
eigenaar daar toestemming 
voor heeft gegeven. 

Hoe gaat het nu verder?
Er is veel aan de hand in onze 
samenleving: stijgende prijzen, 
een groot tekort aan woningen, 
de gezamenlijke uitdaging rond 
stikstof, de energietransitie. En 
ga zo maar door. De toekomst 
is altijd onzeker, maar op dit 
moment voelt het voor veel 
mensen ook echt zo. Dit geldt 
zeker ook voor mensen in de 
agrarische sector. Wij vinden het 
daarom belangrijk om met elkaar 
in gesprek te blijven; met al onze 
inwoners en ondernemers. We 
willen luisteren, leren en met 
elkaar blijven praten om van 
elkaar te horen wat er leeft en 
om samen na te denken over 
oplossingen voor vraagstukken 
in onze plattelandsgemeente. 
Laten we elkaar daarom blijven 
opzoeken om gesprekken te 
voeren, elkaars standpunten 
te horen en zo elkaars 
perspectief beter te begrijpen.

lantarenpalen en bomen. Op een 
aantal plekken zorgden de vlaggen 
voor potentieel verkeersonveilige 
situaties omdat de vlaggen en 
spandoeken het zicht belemmerden 
of niet stevig vastzaten. Zo kan er 
bijvoorbeeld een ongeluk gebeuren 
door een vlag die losraakt en 
op een auto(voorruit) of fi etser 
valt. Hier kan de gemeente voor 
aansprakelijk worden gesteld. 
Wij plaatsten daarom het verzoek 
op sociale media om de vlaggen 
van gemeentelijke eigendommen 
zo snel mogelijk weg te halen.  
Wat gebeurde er toen?
Naar aanleiding van ons bericht 
kregen we veel reacties binnen. 
Van voor- en tegenstanders. Het 
bericht bracht ons ook in contact 
met een aantal direct betrokkenen, 
waardoor we op 15 juli alsnog met 
elkaar in gesprek konden gaan. 
Hoewel we liever vóór het begin 
van de actie in gesprek waren 
gegaan, was het een goed gesprek 
waarin we afspraken maakten 
over de locaties waar spandoeken 
en vlaggen mogen hangen. De 
initiatiefnemers van de actie 
hebben mij duidelijk kunnen maken 
waarom ze deze vlaggen hebben 
opgehangen: de agrarische sector 
wil hiermee de hoge nood en de 
onvrede met het overheidsbeleid 
duidelijk maken. De gemeente 

heeft altijd veel contact met boeren. 
Ook de afgelopen weken. Maar deze 
vlaggen hingen er ineens, waardoor 
er geen mogelijkheid was vooraf 
afspraken te maken over wat wel 
en niet kan. Op de vlaggen stond 
geen afzender. Door ons bericht is 
het gelukt om in contact te komen 
met een aantal van de betrokkenen, 
waarna we alsnog een gesprek 
konden voeren over het doel 
van de actie en de voorwaarden 
rond de verkeersveiligheid. 

Niemand had er toch last van? 
Op social media lees ik 
alleen maar steun voor de 
omgekeerde vlaggen? 
De gemeente ontving veel reacties 
van betrokken inwoners. Van mensen 
die voor of tegen zijn en ook van 
mensen die het zat zijn dat iedereen 
overal een mening over heeft. 
Reacties als "als je de boeren steunt, 
steun je de omgekeerde vlaggen", 
of "ik voel me geïntimideerd door dit 
straatbeeld" of een reactie van een 
veteraan die aangeeft zich gekwetst 
te voelen door de omgekeerde vlag. 
Iemand anders vroeg zich af of hij de 
lantarenpalen kon ‘boeken’ voor de 
maand augustus om actie te voeren 
voor het klimaat. En precies dit is 
de reden dat er regels zijn over wat 
er wel en niet is toegestaan in de 
openbare ruimte. Stel je voor dat in 
plaats van de omgekeerde vlaggen 
de hele gemeente volgehangen 
zou worden met vlaggen van een 
bepaalde voetbalclub, of van een 
bepaalde politieke partij. Dat zou 
door veel mensen niet acceptabel 
zijn. En dat is de reden dat 
spandoeken of vlaggen niet zomaar 

Tijdelijke opvang asielzoekers in De Spil Nieuwleusen

Het kabinet heeft de situatie 
rond de opvang van asielzoekers 
als een landelijke crisis 
bestempeld. Alle veiligheidsregio’s 
hebben de opdracht gekregen 
crisisnoodopvangplekken te 
realiseren. Elke regio moet 225 

plekken creëren in de periode 
1 juni tot 1 oktober 2022. Na 
Ommen, Kampen, Zwolle en 
binnenkort ook Raalte, volgt 
de gemeente Dalfsen met het 
ter beschikking stellen van een 
locatie voor crisisnoodopvang. 

De gemeente Dalfsen stelt vanaf 3 augustus opvangcapaciteit beschikbaar voor de 
crisisnoodopvang van asielzoekers. Dit op nadrukkelijk verzoek van de Veiligheidsregio 
IJsselland. Deze tijdelijke noodopvang vindt plaats in de sporthal van Kulturhus De Spil in 
Nieuwleusen en biedt plaats aan maximaal 100 personen voor de duur van 4 weken.

Verblijf in De Spil 
De voorbereidingen voor de 
tijdelijke inrichting van de 
sporthal in De Spil zijn gestart. 
Dit gebeurt onder aansturing van 
de Veiligheidsregio IJsselland. 
Er is gedurende de opvang 

begeleiding voor de asielzoekers 
aanwezig. Ook is er 24 uur per dag 
beveiliging aanwezig in en rondom 
de opvanglocatie. De mensen die 
worden opgevangen in De Spil 
kunnen zich vrij bewegen en mogen 
de sporthal gewoon verlaten. 

Inloopbijeenkomst op 26 juli 
Wij kunnen ons voorstellen dat 
de tijdelijke noodopvang in De 
Spil vragen oproept. Daarom 

organiseren wij op dinsdag 26 juli 
een inloopbijeenkomst bij De Spil 
in Nieuwleusen. U bent tussen 
19:00 en 20:30 van harte welkom. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de 
crisisnoodopvang op www.dalfsen.
nl/tijdelijkeopvang. Informatie op 
deze pagina wordt regelmatig 
bijgewerkt en bevat onder meer 
antwoorden op veel gestelde vragen. 


