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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 augustus 2022
- nabij Wagteveldweg 7,
het tijdelijk plaatsen van units.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 25 augustus 2022:
- Zandspeur 74, het bouwen
van een schuur.

Onderstaande melding is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 augustus 2022:
• Buurt Camerlinkstraat,
het organiseren van een buurtbarbecue
op het plein op 3 september 2022.
• Buurt Trechterbeker, het organiseren
van een buurtbarbecue in de
straat op 25 september 2022.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2022:
• SV Dalfsen, verzoek onthefﬁng
schenktijd in verband met
Jubileumfeest bij Haersolteweg 8
op 3 september 2022.
Ontvangen, d.d. 22 augustus 2022:
• Stichting Openbare Bibliotheek
Dalfsen, het plaatsen van een
voorleestent tegenover Kerkstraat
7 en 11 op 13 september 2022.
• Stichting Openbare Bibliotheek
Dalfsen, het plaatsen van een
voorleestent bij G.W. Spiegelstraat 6.
• Provincie Overijssel, verzoek
verklaring van geen bezwaar
wegwedstrijd ‘Season Drive Rally’
op 1 oktober 2022.

• 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.

Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 augustus 2022:
- nabij Wagteveldweg 7,
het tijdelijk plaatsen van units.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 19 augustus 2022:
- Schaddenhof 1, nieuwbouw
van een woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 26 augustus 2022:
- Dagpauwoog 26 t/m 38 en
Grote Vos 2 t/m 6, het bouwen
van 10 CPO-woningen.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 augustus 2022:
- Welsummerweg 32,
het verbouwen van de 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 ontwerpbeschikkingen
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
Verzonden, 29 augustus 2022
- Koelmansstraat 85, het splitsen van
de woning in twee aparte woningen.
Vanaf 30 augustus 2022 ligt de
ontwerpbeschikking met bijbehorende
stukken gedurende zes weken op
afspraak ter inzage bij het loket van de
afdeling Publiekdienstverlening in het
gemeentehuis. Binnen deze termijn
kan men schriftelijk zienswijzen over de
ontwerpbeschikking naar voren brengen
bij het college van burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
kunt u richten aan burgemeester en
wethouders van Dalfsen, Postbus 35,
7720 AA Dalfsen. Ook kunt u
mondeling uw zienswijze indienen.

Onderstaand aanvraag om
een standplaatsvergunning
is ontvangen:

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 augustus 2022:
• Personeelsvereniging Vrijwillige
Brandweer Nieuwleusen,
het organiseren van een Open Dag/112
bij Westeinde 19B op 1 oktober 2022.
Onderstaande aanvraag om een
evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 augustus 2022:
• Scouting Dalfsen,
het organiseren van het 30-jarig
jubileum op 10 september 2022
op o.a. het evenemententerrein
bij Raadhuisstraat 1 te Dalfsen.
Onderstaande aanvraag om een
alcoholvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 23 augustus 2022:
• Optisport Health Club Dalfsen,
binnen horeca met terras.
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.

Verkeersonderzoek Dalfsen

VASTGESTELDE WIJZIGINGSPLAN
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN,
KAMPENDWARSWEG 1
gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen
gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Doel besluit
In het Wijzigingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Kampendwarsweg 1
wordt de agrarische bestemming van
het perceel Kampendwarsweg 1,
veranderd in een woonbestemming.
Ter inzage
Met ingang van 31 augustus 2022
tot en met 12 oktober 2022 ligt
het vastgestelde wijzigingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen,
Kampendwarsweg 1 ter inzage bij de
receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.
Voor een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u op telefoonnummer 14 0529
een afspraak maken.
Reageren?
Een belanghebbende kan van
31 augustus 2022 tot en met
12 oktober 2022 beroep tegen het
vastgestelde wijzigingsplan instellen
kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag.
In werking treden plan (geldigheid)
Het wijzigingsplan treedt in werking

met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn aﬂoopt. 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
grifﬁerecht verschuldigd.
Meer informatie
Ook kunt u het wijzigingsplan inzien via
de website www.ruimtelijkeplannen.nl
met identiﬁcatienummer
NL.IMRO.0148.BgemDalfswz3-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 30 augustus 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

Begin september wordt er in en rondom Dalfsen een
grootschalig verkeersonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek
worden de verkeersstromen door de kern (o.a. Rondweg)
van Dalfsen met behulp van camera's vastgelegd.
De data uit het verkeersonderzoek
helpt de gemeente bij het
opstellen van beleid en het nemen
van eventuele maatregelen om

het verkeer te sturen.
De camera's worden uitsluitend
gebruikt om de hoeveelheid
verkeer vast te leggen.

Gemeentehuis en Servicepunt
Nieuwleusen gesloten
Het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt in Nieuwleusen
zijn vrijdag 9 september 2022 gesloten.
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Opvanglocatie in De Spil is na vier weken ten einde
Een terugblik door burgemeester Erica van Lente
Op 3 augustus 2022 kwamen de eerste asielzoekers de tijdelijke
opvanglocatie in De Spil binnen. Nu, vier weken later, is de sportzaal
weer leeg, terug in de oorspronkelijke staat. Het lijkt alsof er niks heeft
plaatsgevonden op deze locatie. Niets is minder waar. Afgelopen weken
verbleven hier maximaal 100 mensen, wachtend tot hun asielprocedure
in Ter Apel zou beginnen. Vrijdag 26 augustus vertrokken de
laatste mensen, vanwege het beëindigen van deze locatie.
Burgemeester Erica van Lente kijkt terug op de afgelopen periode.
26 juli was de inloopavond
voor inwoners. Hoe kijkt
u daar nu op terug?
Die dinsdagavond stond helemaal
in het teken van vragen beantwoorden, uitleg geven, mogelijke
onrust of angst proberen weg te
nemen en natuurlijk ook vrijwilligers proberen te krijgen. Er waren
die avond ongeveer 100 mensen.
Veel vragen werden gesteld over
mogelijke overlast of onveilige
situaties. Ook waren er veel
vragen over de samenstelling van
de groep mensen die zou komen
en over of de opvang na vier
weken wel echt ten einde zou zijn.
Ook waren er mensen die zich
wilden aanmelden om vrijwillig te
helpen. Nu ligt de tijdelijke opvang
achter ons; de tijdelijke bewoners
zijn vertrokken, en het is gewoon
heel goed gegaan de afgelopen
vier weken. Daar spelen onze
inwoners een hele grote rol in. Bedankt (vooral) Nieuwleusen voor
al jullie hulp en ondersteuning!

En dan start op 3 augustus
de locatie. Hoe ging het
vanaf dat moment?
Wat ik veel terugkrijg van de
locatiemanager vanuit de
Veiligheidsregio en de coördinator
vanuit SAAM Welzijn, is dat de
sfeer de afgelopen weken heel
gemoedelijk en rustig was. We
kregen soms nieuwe mensen
binnen, omdat er andere mensen
weer vertrokken waren, bijvoorbeeld
richting Ter Apel. En dan merkte je
dat er even weer een nieuwe balans
gezocht moest worden onder de
asielzoekers. Maar dat was altijd
na een paar dagen weer prettig en
rustig. De mensen hielpen elke dag
met het uitladen van het eten, ze
hadden een schoonmaakrooster. En
wat ik zo bijzonder vind, is dat veel
mensen die vertrokken de afgelopen
dagen zelf hun beddengoed
hebben afgehaald en alles hebben
opgeruimd. Ze wilden zo graag nog
iets terug kunnen doen. Een kleine
handeling, maar een groots gebaar.

Rode Lamp drukriolering
buitengebied
In het buitengebied van de gemeente Dalfsen zijn heel veel
woningen aangesloten op het drukriool. Drukriolering is een
riool waarin het afvalwater door middel van een pomp door
dunne rioolbuizen naar de rioolwaterzuivering wordt gepompt.
In het buitengebied kunt u de regelkasten van deze pompen zien
staan. Dit zijn kleine, vaak groene, kastjes met een rode lamp
erop. De lamp gaat branden bij een storing van de pomp.
Storing melden
Brandt de rode lamp op een
schakelkast, staat het deurtje open
of is de kast beschadigd? Neemt u
dan contact met de gemeente op via
het telefoonnummer 14 0529. U helpt
ons door hierbij het nummer en de
locatie van het kastje door te geven.

Heeft u na het lezen van deze
informatie vragen, dan kunt
bellen met de gemeente 14 0529
of een e-mail sturen naar
gemeente@dalfsen.nl.

Drukriolering is aangelegd voor
het afvoeren van uitsluitend
afvalwater. Het regenwater
mag niet op de drukriolering
worden aangesloten. Als dat toch
gebeurt dan kunnen er storingen
ontstaan. Regenwater wordt lokaal
afgevoerd naar open water.

Jaarlijkse Indië herdenking op
zaterdag 3 september 2022
Op zaterdag 3 september 2022 herdenken we de gesneuvelde
militairen uit Dalfsen en Nieuwleusen die in de periode
1945 – 1950 in het voormalig Nederlands Indië tijdens het
vervullen van hun militaire plicht het leven hebben verloren.
De herdenkingsplechtigheid
vindt plaats om 14.00 uur op de
Algemene Begraafplaats aan de
Ruitenborghstraat in Dalfsen. Het
wordt georganiseerd door het
Veteranencontact Dalfsen. Naast
een moment van stilte worden
er kransen gelegd en wordt

er een toespraak gehouden
door burgemeester Erica van
Lente namens de gemeente
Dalfsen. De plechtigheid wordt
afgesloten met een deﬁlé langs
het Indiëmonument. U bent
van harte uitgenodigd bij de
herdenking aanwezig te zijn.

Er waren heel veel vrijwilligers
die meehielpen de afgelopen tijd.
Wat hebben zij kunnen bijdragen?
De vrijwilligers waren echt van
onschatbare waarde. Ik was onder
de indruk van het werk dat zovelen
vrijwillig verzetten. Echt hulde! Een
praatje maken. Een omhelzing voor
iemand die troost nodig had. Een
spelletje spelen met de kinderen. De
eerste lessen Nederlands. Maar ook
de benodigde geneeskundige hulp,
verleend door een gepensioneerde
huisarts. In totaal zo’n 70 mensen,
dat is toch ongelooﬂijk? En dan
hebben we het nog niet over de
partners met wie we allemaal hebben
samengewerkt: kerken, de kringloop,
speelgoedbank, bibliotheek, enzovoort.
Een netwerk van mensen die samen
de schouders eronder hebben gezet.
Wat heeft jou geraakt toen
je op de locatie was?
Ik heb zelf een dagdeel geholpen in De
Spil en waar ik zo onder de indruk van
ben zijn de verhalen van deze tijdelijke
bewoners uit onder andere Pakistan,
Syrië, Soedan, Turkije. Die verhalen
blijven bij. Langer dan de paar uur die
ik op locatie was. Het verhaal van de
jongeman van wie enkele vrienden zijn
doodgeschoten, door scherpschutters
van het leger. Van de jonge vrouw die
haar geliefde achterliet. Van de man
die een dictatuur ontvluchtte en die zo

blij is met de vrijheid in Nederland. Het
ergste van dictatuur is volgens hem
onwetendheid: ‘ignorance is the ﬁrst
and the worst enemy of the people’,
zo zei hij. De twee Syrische meisjes
van 3 en 4 jaar oud die lekker aan
het spelen waren. ‘In Syrië spelen
kinderen niet meer. Ze zijn steeds alert
op of er geschoten wordt.’ En ik werd
geraakt door de grote dankbaarheid
die mensen uitspraken over de
tijdelijke opvang in Nieuwleusen.
Hoe kijk je aan tegen het
vertrek van de mensen?
Het gaat mij echt door merg en been
dat mensen van de ene naar de andere locatie gaan en dat de situatie in Ter
Apel zo slecht is. Je gunt deze mensen
een vaste plek om hun procedure af
te wachten en hun leven te leiden. Het
creëren van vaste opvanglocaties is
echter een grote opgave. De Rijksoverheid en het COA zetten tot nog toe
in op enkele honderden mensen per

locatie. Die schaal maakt het lastig
om geschikte locaties en panden
te vinden en ook om een goede
balans te vinden met de bestaande
gemeenschap. De huidige woningmarkt en de Oekraïense vluchtelingen die een veilige plek zoeken,
zorgen alles bij elkaar voor een
heel complexe situatie om vaste
opvanglocaties te creëren voor
iedereen die daar recht op heeft. Ik
hoop dat dit menselijk drama voor
al die individuen en gezinnen die
een veilige plek zoeken in Nederland heel snel verandert. Afgelopen
vrijdag zijn er landelijk nieuwe
afspraken gemaakt. Hopelijk gaan
die echt soelaas bieden. Elke dag
als ik het nieuws volg en zie hoe
het er in Ter Apel aan toe gaat,
raken de beelden me weer. Dan is
deze tijdelijke locatie het minste wat
we hebben kunnen doen. En ik ben
blij dat we dit samen met het dorp
tot een succes hebben gemaakt.

Verduurzamen & verbouwen?

Doe mee aan het webinar Energieneutraal Verbouwen
Veel mensen willen hun huis verduurzamen en isoleren.
Maar waar te beginnen? Vaak zijn er in de eigen woning veel
mogelijkheden om energie te besparen en energie te produceren.
Om mensen op weg te helpen, organiseren de gemeenten in
West-Overijssel een webinar over energieneutraal verbouwen
op 15 september. Meld u aan via onderstaand formulier.

Energieneutraalcoach Jan
Nieuwveld neemt u in een uur
tijd mee langs de mogelijkheden.
“Ik geef tips, maar vooral ook
denkrichtingen. Een aanzet om
gedachten te ordenen en eerste
stappen te zetten. Je hoeft niet in
een keer naar energieneutraal.”
Het is via de chat mogelijk om
vragen te stellen. Het webinar
start om 20.00 uur en duurt
ongeveer één uur. Deelnemers
krijgen na aﬂoop een uitnodiging
voor een verdiepend tweede
webinar. Meld u aan via www.
duurzaambouwloket.nl/env.
Hierna ontvangt u een e-mail
met de link naar het webinar.
Samenwerking gemeenten
West-Overijssel
Het project Energieneutraal
Verbouwen is opgezet door
zes gemeenten in WestOverijssel. Bekijk via www.
duurzaambouwloket.nl/env
de Kieswijzer Energieneutraal
Verbouwen en lees de
ervaringen van andere inwoners
uit Overijssel die hun woning
energieneutraal maakten.

