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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2022:
- Peezeweg 15, een verzoek
om tijdelijke bewoning.
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2022:
- Hofmanssteeg 9, het bouwen
van een kapschuur.
- Lage Weide 12, het bouwen
van een woning.
Ontvangen, d.d. 1 september 2022:
- De Hooislagen 3, het bouwen van een
erker aan de voorzijde van de woning.
- Vossersteeg 43, het kappen
van een kastanjeboom.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2022:
- Blikman Kikkertweg 3,
het verbouwen van het woonhuis.
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2022:
- Kerkstraat 17, het kappen
van een beukenboom.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2022:
- Reestland 6, het verbouwen
van de woning.

Onderstaande melding is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2022:
• Provincie Overijssel, verzoek
verklaring van geen bezwaar
wegwedstrijd 'Drie Provinciën Rally'
op 22 oktober 2022.
Ontvangen, d.d. 26 augustus 2022:
• Gereformeerde Basisschool De
Vuursteen, pleinfeest De Vuursteen
bij Pleijendal 2 op 9 september 2022.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2022:
• Buurt De Marke van Leusen, het
organiseren van een buurtbarbecue
op de oprit bij De Marke van Leusen
18 op 24 september 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.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 1 september 2022:
- Schaddenhof 11, het bouwen
van de linkerhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Schaddenhof 13, het bouwen
van de rechterhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
- De Singel 20, het afwijken
van de gebruiksregels.
NIEUWLEUSEN
- Rollecate 81, het plaatsen

van een kleine windturbine.
- Plan Westerbouwlanden,
het bouwen van 47 huurwoningen.
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.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de uitgebreide procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, 5 september 2022:
- Van Ittersumstraat 7, aanvraag
brandveilig gebruik De Polhaar.

Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 augustus 2022:
• Roko boekings- en
organisatieburo, aanvraag
circusvoorstellingen Circus Renz
Berlin op het Evenemententerrein
naast Raadhuisstraat 1 van 3
april 2023 t/m 16 april 2023.
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2022:
• Ragina van Heybeek, aanvraag
circusvoorstellingen Circus Barum
binnen de gemeente van 1 maart
2023 t/m 31 oktober 2023.
Ontvangen, d.d. 31 augustus 2022:
• Gemeente Dalfsen, het organiseren
van de Dag van de Duurzaamheid
bij Koesteeg 4 op 12 oktober 2022.
Onderstaand aanvraag om
een standplaatsvergunning
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2022:
• Industrie Kombinatie Nieuwleusen,
plaatsen van een technische
truck op de parkeerplaats bij

Kon. Julianalaan 71 in de techniekweek
van 10 oktober t/m 13 oktober 2022.
Onderstaande terrasvergunning
is verleend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 maart 2022
• Brasserie de 7 Deugden,
uitbreiding terras overzijde van
de weg naast het bedrijf gevestigd
aan de Prinsenstraat 2.
Onderstaande aanvraag om een
evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 1 september 2022:
• Kachel FM, het organiseren
van Kachel FM op 16, 17 en 18
september 2022 tegenover
Tibbensteeg 3 in Dalfsen.
• Sportvereniging Dalfsen,
het organiseren van een
jubileumfeest SVD 80 jaar op
2, 3 en 4 september 2022 aan
de Haersolteweg 8 in Dalfsen.
Onderstaande aanvraag om een
alcoholvergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 26 juli 2022
• Slijterij d’Ommerdiek,
slijterijvergunning voor Slijterij
d’Ommerdiek gevestigd aan
de Burg. Backxlaan 306.
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 maart 2022
• Brasserie de 7 Deugden,
bijschrijven terras overzijde van
de weg naast het bedrijf gevestigd
aan de Prinsenstraat 2.
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.

gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Proef cultuur!

Kom, kijk, beleef en doe mee. Het programma van WAK Dalfsen is bekend!
Van 10 t/m 18 september is het Kunst wat de klok slaat. In de Week van Alle Kunsten laten allerlei verenigingen,
muzikanten en kunstenaars zich zien en horen. Het ideale moment voor publiek om eens ‘te proeven’ van wat
er allemaal in de gemeente Dalfsen te beleven is. Het volledige programma is te vinden op www.wakdalfsen.nl.
Op 10 september start de week
met Proef Dalfsen. Kom genieten
van alles wat Dalfsen te bieden
heeft. Neem een kijkje achter de
schermen bij bedrijven, bezoek
open monumentendag, proef
cultuur tijdens wandelingen of een
boottocht met verhalenvertellers,
bekijk verschillende demonstraties
en pak een speciaal biertje
tijdens het Bierfestival.
Tijdens de Week van Alle Kunsten
kun je exposities bezoeken,
workshops voor volwassenen

én kinderen volgen en diverse open
repetities bijwonen. Met bijv. op
woensdag 14 september om 10.00
uur een workshop ‘Vitamines voor
de geest’. Saam Welzijn laat dan
zien dat je een laagdrempelige
manier creatief bezig kunt zijn.
De Kulturhuzen in de gemeente
Dalfsen en Theater de
Stoomfabriek zijn deze hele
week WAK-ambassadeurs. Deze
ontmoetingsplekken voor kunst, cultuur
en samenleving bieden een veelzijdig
programma. Denk aan een dorpsquiz

of een lezing over Storytelling in
Trefkoele+. Of kunstdemonstraties in
De Wiekelaar in Oudleusen. ‘Ça va
Bien’ opent het Cultureel Podium in De
Spil. In theater de Stoomfabriek kun je
terecht voor verschillende optredens.
En in De Mozaïek in Lemelerveld
vind je de mooiste exposities.
Kennis opdoen en informatie ophalen
horen ook bij deze editie van de
WAK. Zo inspireert cultuurcoach
Irene van der Vegte verenigingen en
creatievelingen om tot nieuwe ideeën
te komen. Op dinsdagavond 13

september is deze speciale
bijeenkomst vol ontmoetingen
en inspiratie bij Kulturhus De
Mozaïek in Lemelerveld.
Op donderdag 14 september kun
je tijdens een spreekuur terecht
bij cultuur- en initiatievencoach
Maarten Bohmans van de provincie
Overijssel. Kom naar het infopunt bij
Trefkoele+ of De Spil en leg je idee
voor. Hier wordt met je meegedacht,
krijg je hulp bij het leggen van
contacten en zelfs hulp bij het
vinden van subsidie en fondsen.
Kortom, een week met voor elk
wat wils. Alles wat je moet weten
vind je op www.wakdalfsen.nl
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Bijeenkomst over biodiversiteit in gemeente Dalfsen

Op dinsdag 13 september organiseert de gemeente Dalfsen van 14.30 –
17.00 uur een bijeenkomst met als thema Biodiversiteit. Een belangrijk
onderwerp waar de gemeente samen met u (‘groene’ organisaties,
inwoners, agrariërs en geïnteresseerden) verder aan wil bouwen.
Dit gebeurt door kennis te delen,
elkaar te inspireren en zo het
Groene Netwerk uit te breiden.
Hiermee is de gemeente aanjager
voor het thema Biodiversiteit in de
breedste zin van het woord. Wilt u

de bijeenkomst in de werkschuur
van Havezate Den Berg in Dalfsen
bijwonen? Meld u zich dan aan
door een mail te sturen naar
openbareruimte@dalfsen.nl.
Wethouder Ruud van Leeuwen

Programma
Het programma voor de middag ziet er als volgt uit:
14.00 - 14.30 uur
14.30 - 14.40 uur
14.40 - 15.00 uur
15.30 - 15.45 uur
15.45 - 16.15 uur
16.15 - 16.45 uur
16.45 - 17.00 uur
17.00 uur

Inloop
Welkom door Wethouder Ruud van Leeuwen
Inspirerende presentaties (o.a. Vlinderstichting)
Pauze
1e ronde sessie vervolgstappen
2e ronde sessie vervolgstappen
Afronding
Napraten / borrel

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 12 september 2022
om 19:15 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
1. Installatie kinderburgemeester
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
2. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord
3. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 35, Nieuwleusen
4. 17e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Hoevenweg 6 en 8
5. Inspraak- en participatieverordening
6. Horen, zien en praten – Beleidsplan raadscommunicatie
INFORMEREND
7. Beleidsregels subsidie ondersteuning logopedische problematiek op scholen
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
Agendapunten 2 tot en met 6 worden ieder 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 26 september 2022.
Agendapunt 7 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij desgewenst
een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet door naar de
raadsvergadering omdat 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.

MELDING WET MILIEUBEHEER
Ter voldoening aan het bepaalde in de
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
maken burgemeester en wethouders
van Dalfsen bekend dat zij de volgende
melding hebben ontvangen in het kader
van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
LEMELERVELD
• Ambachtsweg 11, voor de aanleg
van een wasplaats binnen een
productie- en handelsbedrijf met
betrekking tot schaftketens en

containers (Z2021-000003770).
• Brandweg 3, voor het gebruik van
bedrijfsgebouwen (o.a. werkplaats
en stalling materieel) en opslag van
vloeistoffen (Z2022-00007819).
Tegen een melding op grond van artikel 1.10
of 1.10a van het Activiteitenbesluit kunt u
geen bezwaar indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland tel: 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

doet een oproep aan u als
inwoner, agrariër en ondernemers.
“De groene organisaties zijn bij
het voortraject, om te komen
tot een beleidsplan, al goed
vertegenwoordigd en de eerste
aanmeldingen voor deze
bijeenkomst zijn al binnen.
Wel zijn we nog op zoek naar
inwoners, agrariërs en bedrijven
die met hun kennis en kunde een
welkome aanvulling zijn voor het
groene netwerk. Ik nodig u dan
ook van harte uit om u voor deze
bijeenkomst aan te melden.”
Inzien en reageren op beleidsplan
De eerste stappen voor het
Groene Netwerk zijn gezet bij
de het opstellen van het concept
Beleidsplan Biodiversiteit. Deze
vindt u op www.dalfsen.nl/
biodiversiteit. Op deze vindt u
ook het formulier waarmee u een
reactie op het beleid kunt geven.
Het beleidsplan kent een vijftal
speerpunten. Deze speerpunten
worden in de toekomst samen met
u verder uitgewerkt en uitgebreid:
1. Groenstructuren en landschap
2. Ecologisch (maai)beheer
van de bermen
3. Eikenprocessierups beheersing
4. Invasieve exoten beheersing
5. Snippergroen

Gemeentehuis
en Servicepunt
Nieuwleusen
gesloten
Het gemeentehuis in Dalfsen
en het servicepunt in
Nieuwleusen zijn vrijdag
9 september 2022 gesloten.

Biodiversiteit
De gemeente Dalfsen heeft opnieuw een prijs
gewonnen. Ditmaal een “aanmoedigingsprijs”
van de provincie Overijssel voor het
ecologisch bermbeheer. Ongeveer 4 jaren
geleden zijn we als gemeente begonnen
met proeven op het gebied van ecologisch
bermbeheer en het daarmee stimuleren van
de biodiversiteit. De provincie heeft nu deze
prijs, in het kader van de “Blije Bermen”
verkiezing, aan Dalfsen toegekend. Aan de prijs is een studiedag
voor onze bermbeheerders, georganiseerd door de Vlinderstichting,
en een insectenhotel verbonden. De winnende berm bevindt zich
in Nieuwleusen op het terrein van de Spil. Het insectenhotel en het
bijbehorende informatiebord zal in die omgeving geplaatst worden.
Het stimuleren van biodiversiteit is één van de belangrijke doelen
van het groenbeheer in onze gemeente. Los van deze prijs, begint
het ook op andere manieren zijn vruchten af te werpen. Afgelopen
jaar zijn er aanzienlijk minder klachten over de eikenprocessierups
binnengekomen. Minder klachten betekent ook minder rupsen. U
heeft daar zelf ook in belangrijke mate aan bijgedragen, want de
ongeveer 2000 nestkastjes voor koolmezen die de gemeente de
afgelopen jaren beschikbaar stelde, zien we overal in de gemeente
hangen. Niet alleen koolmezen eten deze rupsen, ook tal van andere
vogels en rooﬁnsecten. Al deze dieren hebben baat bij ecologisch
bermbeheer, want ze vinden er schuilplaatsen en voedsel.
Dat er minder rupsen waren afgelopen seizoen is ook wetenschappelijk bevestigd door Universiteit Wageningen. Zo was het aantal
larven van sluipwespen per eikenprocessierups toegenomen én is er
een nieuwe sluipwesp die ook de eitjes van de
processierups parasiteert. Hierdoor komen er
geen rupsen uit die eitjes. Goed nieuws dus in
de strijd tegen de overlast. Eens te meer een
bewijs dat investeren in biodiversiteit loont.
Een natuurlijk evenwicht verstoren
kost weinig moeite, het herstel
vraagt veel meer inspanning.
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

Werkzaamheden Rechterensedijk
In de periode van 5 september t/m 23 september zullen er
wegwerkzaamheden uitgevoerd worden aan de Rechterensedijk.
Tijdens deze werkzaamheden is de
rijbaan gewoon bereikbaar, maar u
kunt op sommige momenten hinder

ervaren. Wij vragen uw begrip
hiervoor en zullen proberen de
overlast tot een minimum te beperken.

Verduurzamen en 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.

