
BESTEMMINGSPLANNEN EN DE OMGEVINGSWET
Op 1 januari 2023 geldt (naar 
verwachting) de Omgevingswet. 
Vanaf dat moment werken we niet 
meer met bestemmingsplannen, 
maar met omgevingsplannen. Als u 
een (bouw)plan heeft dat niet past 
in het bestemmingsplan, maar wel 
past in het beleid, dan kan dat tot 1 
januari 2023 geregeld worden met 
een nieuw bestemmingsplan of via 
een omgevingsvergunning. Daarna 
werken wij met omgevingsplannen 
en omgevingsvergunningen.

Voor 1 september 
bestemmingsplan indienen
Als – voordat de Omgevingswet geldt 
– een bestemmingsplan in procedure 
is gebracht, dan blijft het oude recht 
gelden tot de procedure klaar is. 
Het voorbereiden van een nieuw 
bestemmingsplan neemt veel tijd in 
beslag. Daarom hebben wij besloten 
dat complete bestemmingsplannen, 
die op zijn laatst op 1 september 
2022 zijn ingeleverd bij de gemeente, 
nog volgens de wetgeving die er 

nu is in procedure kunnen worden 
gebracht. Dan is het nog haalbaar dat 
de procedure volgens de wetgeving 
die er nu is kan worden afgerond.

Een plan na 1 september
Door deze werkwijze is duidelijk wat 
er van de gemeente kan worden 
verwacht en kunnen inwoners 
en ondernemers met een (bouw)
plan een betere keuze maken over 
voor de procedure die zij kiezen. 
Het blijft altijd mogelijk om plannen,  
waarvoor een procedure nodig is, te 
regelen via een omgevingsvergunning. 
Uw plan moet dan natuurlijk wel in 
ons beleid passen. Daarnaast zijn 
er verschillende adviesbureaus 
die u advies kunnen geven over 
hun persoonlijke situatie.

Heeft u vragen over de mogelijke 
gevolgen van deze werkwijze voor 
uw (bouw)plan? Neem dan contact 
op met de gemeente Dalfsen door 
een mail te sturen naar gemeene@
dalfsen.nl of te bellen met 14 0529.

Mijn laatste ‘Myla Schrijft!’… 

Dalfsen is schoon en dat doen we samen! 

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 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 augustus 2022
- Koelmansstraat 75A, het plaatsen 

van een kleine windturbine.

Onderstaande omgevingsvergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 17 augustus 2022:
- Berkendijk 28, het verbouwen van  

twee geschakelde boerderijen naar  
een moderne woonboerderij. 

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 augustus 2022:
−	Raadhuisstraat	24,  

het aanbrengen van gevelreclame.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 18 augustus 2022:

-	Den	Hulst	4,	het plaatsen 
van een monovergister.

Onderstaande omgevingsvergunningen 
zijn op verzoek van de 
aanvrager ingetrokken: 
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2022:
−	Polhaarweg	2,	het plaatsen 

van een schutting.

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 is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d.15 augustus 2022:
• Stichting De Molen van 

Fakkert, het organiseren van 
het 10-jarige jubileumfeest van 
de molen op 10 september 
2022 van 11.00 – 16.00 uur.

• DLTC Gerner, melding afwijking 
van de schenktijdentijdens tijdens 
het Van Pijkeren tennistoernooi 
van 5 t/m 10 september 2022.

Onderstaand aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 augustus 2022:
• Bevolkingsonderzoek Nederland, 

plaatsen van een unit voor 
bevolkingsonderzoek in november en 
december 2022 op de parkeerplaats 
bij Kon. Julianalaan 10.

Onderstaande aanvraag om een 
alcoholvergunning is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d.12 april 2022:
• Uitvaartverzorging Nieuwleusen 

B.V., aanvraag van een 
alcoholvergunning, Ds. Smitslaan 14.

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.

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. 

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 ons 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. 

Voor mij zit het erop als 
kinderburgemeester van de 
gemeente Dalfsen. Als ik 
terugkijk naar alles wat ik gedaan 
heb, kijk ik terug op een avontuur 
vol leuke dingen, dingen waar 
ik veel van geleerd heb. Soms 
kreeg ik de vraag “Wat was 
nou het leukste wat je al die tijd 
hebt gedaan.” Ik zal je eerlijk 
zeggen dat ik geen idee heb. 
Er zijn wel een paar uitblinkers: 
naar Groningen voor het 
Bevrijdingsfestival samen met 
een vriendin, het Spelenderwijs 
in museum Palthehof in 
Nieuwleusen openen met een 
vriendin, stemmen samen met 

burgemeester Erica van Lente 
en de boekpresentatie van 
‘Kriebul’ op de natuurboerderij 
in Dalfsen. Leuk feitje is dat de 
nieuwe kinderburgermeester 
Benthe Dijkman hier ook bij 
aanwezig was. Wat een toeval! 

Als kinderburgemeester ben 
ik eigenlijk maar één nadeel 
tegengekomen: ik kwam wel 
eens wat later bij de voetbal. 
Mijn opvolger Benthe wil ik twee 
tips meegeven. Ga genieten 
en zeg tegen zoveel mogelijk 
dingen ‘ja’ want je kan er super 
veel van leren. Benthe heel veel 
suc6 en groetjes van Myla!



Telefoon in verkeer 
is levensgevaarlijk

Hond aan de lijn, wel zo fijn!
Wist	u	dat	er	in	de	gemeente	Dalfsen	ruim	1.400	huishoudens	zijn	
met één of meerdere honden? Gelukkig is er volop ruimte om te 
genieten van een wandeling met een hond door de wijk, in het 
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.

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. 
In een hondenlosloopgebied 
bent u ook verplicht zelf de poep 
van uw hond op te ruimen. 

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 geldt 
er een aanlijnplicht binnen de 
bebouwde kom. Lijn uw trouwe 
makker aan, zo is het voor iedereen 
fijn en ontspannen genieten 
in onze mooie omgeving! 

Expositie van Ineke Flierhuis, Anneke Dekker en Riek Feijen in het gemeentehuis

Ineke Flierhuis
Ineke Flierhuis exposeert haar 
vrouwenportretten in acryl. Met 
name gelaatsuitdrukkingen 
boeien Ineke Flierhuis die ze 
verwerkt in haar portretten. Een 
dromerige of juist een indringende 
oogopslag? Misschien een trotse 
blik? Emoties en gevoelens uit 
het leven zijn haar inspiratie. 

Anneke Dekker
Anneke Dekker-Feijen is sinds 

2012 bezig met het maken 
van glazen sieraden met 
behulp van een HotPot. Dit 
is een klein potje dat in die 
magnetron geplaatst wordt en 
waarmee je glasstukjes smelt. 
Dit wordt fusen genoemd. Door 
middel van de keramische 
HotPot worden alle stralen in 
de magnetron op één plaats 
geconcentreerd. Hierdoor wordt 
er binnen enkele minuten een 
temperatuur van meer dan 

Van	26	augustus	tot	4	oktober	kunnen	inwoners	en	bezoekers	van	het	
gemeentehuis de vrouwenportretten van Ineke Flierhuis, de glazen 
sieraden van Anneke Dekker en de keramiekobjecten van Riek Feijen 
bekijken. De werken zijn te zien tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis. Deze staan op www.dalfsen.nl/openingstijden. De 
expositie maakt onderdeel uit van de expositiereeks in het gemeentehuis 
Dalfsen, waarbij lokale kunstenaars hun werk kunnen tentoonstellen. 
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Kunstwerk Ineke Flierhuis
Kunstwerk Anneke Dekker Kunstwerk Riek Feijen

Woonbehoefte peiling 
onder jong volwassenen
Heb jij kinderen, familie of vrienden tussen de 18 en 25 
jaar? Maak je je wel eens zorgen of zij in de toekomst 
een geschikte woning kunnen vinden in onze gemeente? 
Vraag dan jouw bekende jongere de peiling over de 
woonbehoefte in de gemeente Dalfsen in te vullen.

Het invullen (een minuutje) 
helpt om de plannen voor 
woningen in de toekomst af te 
stemmen op de woonwensen 
van jonge inwoners. De 
uitkomst van de peiling gebruikt 
de gemeente bij het opstellen 
van de woonvisie voor de 
komende jaren. Voor deze 
woonvisie loopt momenteel 
ook een groot onderzoek 
naar de woonbehoefte van 
inwoners, waarbij ongeveer 

50% van de huishoudens 
een uitnodiging hebben 
gekregen om deel te nemen.  

Invullen van de peiling
Het invullen van de peiling 
onder jongvolwassenen kan tot 
en met 26 augustus 2022 via 
www.dalfsen.nl/woonbehoefte. 

Alles weten over wonen in 
de gemeente Dalfsen? Kijk 
op www.dalfsen.nl/wonen.

Riek Feijen
Riek Feijen, 83 jaar, maakt al bijna 
de helft van haar leven objecten 
van keramiek. Van mens tot dier, 
van realistisch tot abstract, haar 
werk is heel veelzijdig. Door 

het gebruik van mooie glazuren 
worden de kunstwerken kleurrijk en 
krijgen een unieke uitstraling. Ook 
maakt ze gebruik van de Raku-
oven, wat weer een mooi craquelé 
effect geeft aan de objecten.

800 graden bereikt. Zo maakt 
ze eenvoudig en op veilig 
manier diverse sieraden van 
glas, zoals chunks, hangers, 
oorknopjes/-bellen, enzovoort.

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 terechtkomen. 
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.

Gezond zwemmen in de zomer
Pas	op	met	zwemmen	in	ongecontroleerd	zwemwater

Schoon en helder water
Een veilige en verantwoorde 
duik neem je in zwembad 
Gerner in Dalfsen of De Meule in 
Nieuwleusen. Hier wordt toezicht 
gehouden door het personeel en het 
water wordt constant onderzocht 
op aanwezigheid van vuil en/of 
bacteriën. De openingstijden vind 
je op www.dalfsen.nl/zwembaden.

Officieel	aangewezen	
open zwemwater
Wil je veilig zwemmen in 
natuurwater? Dat kan onder 
meer in Natuurbad Heidepark 

Lemelerveld. Provincie Overijssel 
heeft Natuurbad Heidepark 
aangewezen als officieel open 
zwemwater. In de zomerperiode 
wordt het natuurbad iedere twee 
weken gecontroleerd op eventuele 
aanwezigheid van ziektekiemen en 
bacteriologische verontreiniging, 
waaronder blauwalg. Andere 
zwemlocaties die in de buurt 
liggen, zijn de Wijthmenerplas in 
Zwolle en de Zwarte Dennen in 
Staphorst. Kijk voor meer officiële 
zwemlocaties in natuurwater in 
Nederland en dus ook Overijssel 
op  www.zwemwater.nl.  

Het is een warme periode en om af te koelen, geeft een sprong in 
het	water	lekkere	verfrissing.	Let	wel	op	welk	water	je	kiest!	De	
kwaliteit van het water kan zomers plotseling en snel verslechteren 
en niet overal wordt het gecontroleerd op bacteriën of blauwalg. 
Daar	kun	je	flink	ziek	van	worden.	Kies	daarom	voor	zwembaden,	
recreatieplassen	en	andere	officiële	zwemwateren.	Zij	worden	
regelmatig gecontroleerd, zodat je weet dat het water schoon is.

Een vijver is geen zwemwater
Andere open wateren worden in 
onze gemeente niet gecontroleerd 
op geschiktheid als zwemwater. 
Er kleven dan ook risico’s aan 
het zwemmen in bijvoorbeeld 
vijvers en plassen. Naast troep 
die erin kan liggen, bijvoorbeeld 
een gedumpte fiets of kapot glas, 
kan het water bacteriën bevatten. 
Zo zijn er waterpartijen waar een 
riool, bij hevige regenval, overstort 
op loost: in de Westerbouwlanden 
(Nieuwleusen), de Hulsterplas 
(Nieuwleusen), Bellingeweer 
(Dalfsen), De Nieuwe Landen 
(Lemelerveld), het Overijssels 
Kanaal en de Vecht. Maar ook de 
watergangen langs bijvoorbeeld 
de Koesteeg, Vossersteeg, 
Dommelerdijk en Tibbensteeg.

Dus ga je zwemmen, kies 
een schone en veilige plek.


