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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 2 september 2022:
- Koninginnenplein 4,
het plaatsen van 5 grondankers.
- Westerveldweg (ong.), het wijzigen
van de vergunning en het oprichten
van 2 pluimveestallen en een loods.
Ontvangen, d.d. 4 september 2022:
- Kerkstraat 4, het plaatsen van
een schuur met overkapping.
Ontvangen, d.d. 5 september 2022:
- Bruinleeuwstraat 4, het uitvoeren
van onderhoudswerkzaamheden.
Ontvangen, d.d. 6 september 2022:
- Ruitenborghweg 3A, het realiseren
van een kleinschalig kampeerterrein.
- Peezeweg 4, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
- Schaapskooiweg (ong),
het plaatsen van een mast voor
telecommunicatiedoeleinden.
Ontvangen, d.d. 7 september 2022:
- Wilhelminastraat 34,
het intern verbouwen van een
praktijkruimte tot woonhuis.
- De Weide Mars 1, het
bouwen van woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 6 september 2022:
- Burg. Bentinckstraat 6,
het plaatsen van een dakkapel.

• 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

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning, is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
Ontvangen, d.d. 1 september 2022:
- Peezeweg 15, een verzoek
om tijdelijke bewoning.
Van onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
is de beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 5 september 2022:
- Weerdhuisweg 12,
het verbouwen van de woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 6 september 2022:
- Plan Westerbouwlanden, het bouwen
van 13 sociale koopwoningen.
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.

WET MILIEUBEHEER (WM)
Beoordeling aanmeldingsbesluit
m.e.r. voor Westerveldweg ong
in Dalfsen (Z2022-00007460)
Burgemeester en wethouders van
Dalfsen hebben van V.O.F. HuismanWeis op 26 juli 2022 (update 23
augustus 2022) een aanmeldingsnotitie
ontvangen voor de beoordeling van
de m.e.r.-plicht. Initiatiefnemer is
voornemens twee pluimveestallen
op te richten voor het houden van:
• 78.750 reguliere kuikens of kuikens
van het zogenaamde middensegment,
stal met luchtmengsysteem voor
droging strooisellaag in combinatie
met een warmtewisselaar, rav-code:
E 5.11 in combinatie met E 7.18
(BWL 2010.13.V7), warmtewisselaar
32% ﬁjnstofemissiereductie
(BWL 2021.01).
of
• 65.000 scharrelvleeskuikens BLK
1 ster, stal met luchtmengsysteem
voor droging strooisellaag
in combinatie met een
warmtewisselaar, rav-code:
E 5.11 i.c.m. E 7.18
(BWL 2010.13.V7),
warmtewisselaar 37%
ﬁjnstofemissiereductie
(BWL 2021.01).
De mogelijke milieubelasting is
hierin voldoende omschreven om
te kunnen beoordelen of sprake is
van bijzondere omstandigheden.

Er is geen sprake van bijzondere
omstandigheden die kunnen leiden tot
belangrijke nadelige milieugevolgen.
Het college heeft besloten dat
geen milieueffectrapport opgesteld
hoeft te worden. De milieubelasting
afkomstig van de activiteit kan
door de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving in voldoende
mate worden ondervangen.
Het is niet mogelijk tegen dit
besluit bezwaar in te dienen.
Tijdens de toekomstige procedure
voor de omgevingsvergunning
bestaat wel de gelegenheid tot
het indienen van zienswijzen en
eventueel beroep. Daarbij kan
ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit
worden betrokken.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 2 september 2022:
• Stichting Natuurboerderij
Dalfsen, het organiseren
van ‘Rondje Groen, Doen’
bij Koesteeg 4 op
24 september 2022.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 september 2022:
• MC De Zweef,
afwijken van de schenktijd
tot 01.00 uur op
16 september 2022
(i.p.v. 24 september 2022).

Onderstaande aanvraag
onthefﬁng geluidhinder
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 2 september 2022:
NIEUWLEUSEN
• Provincie Overijssel, aanvraag
onthefﬁng geluidhinder nachtelijke
werkzaamheden N377 Den Hulst van
3 oktober 2022 tot 11 oktober 2022.
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.

BESLUIT MOBIEL BREKEN
BOUW- EN SLOOPAFVAL
Melding in het kader van het
Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval (ex art 10.52 van
de Wet milieubeheer)
Ter voldoening aan het bepaalde
in 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
besluit breken bouw- en sloopafval:

• Welsummerweg 26, voor het breken
van circa 1500 ton steenachtig
materiaal gedurende 3 dagen in
de periode van 12 september 2022
tot en met 15 september 2022
(Z2022-00008343).
Tegen deze melding kunt u geen
bezwaar indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 525 1050. Houd
het zaaknummer bij de hand.

INLOOPSPREEKUUR OV-REISADVIES
De provincies Overijssel, Gelderland
en Flevoland vinden dat het openbaar
vervoer voor iedereen makkelijk en
toegankelijk moet zijn. Reizen met
het openbaar vervoer biedt veel
voordelen, maar is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs,
vrijwilligers met veel kennis van het
OV, bieden hierbij de helpende hand.

ambassadeurs klaar om telefonisch
OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn
bereikbaar op: 038 – 303 70 10.
• Maandag t/m vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur
• Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur
• Maandag- en woensdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

Inloopspreekuur
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven zij
advies en tips aan 55-plussers
over het reizen met trein of bus. Zo
helpen zij hun leeftijdsgenoten langer
zelfstandig te reizen en kan men zelf
ervaren dat reizen met het openbaar
vervoer niet moeilijk is. Door het te
doen, blijkt het allemaal mee te vallen!
Een uitje naar familie of een bekende,
een bezoek aan het museum of
een controle in het ziekenhuis
is dan geen probleem meer.

Interactieve online
informatiebijeenkomsten
Tevens is er de mogelijkheid om
deel te nemen aan de interactieve
informatiebijeenkomsten. Data en
tijdstip van deze bijeenkomsten
zijn te vinden op de website.

Waar:

Zalencentrum de Overkant,
Kerkplein 22, Dalfsen
Wanneer: donderdag
22 september 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Telefonisch spreekuur
Voor wie liever telefonisch contact
opneemt, kan bellen met een OVambassadeur tijdens het telefonisch
spreekuur. Dagelijks zitten OV-

De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!
Voor meer informatie en alle
activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.
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Straatnaambesluiten
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen heeft in de vergadering van 6
september 2022 besloten om de op de plattegrond aangegeven openbare ruimte met ingang van 14 september
2022 te benoemen als ‘Transportweg’ en de huidige ‘Transportweg’ te benoemen als ‘Constructieweg’.
Het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Dalfsen heeft in de vergadering
van 6 september 2022 besloten om
de op de plattegrond aangegeven
openbare ruimte met ingang van
14 september 2022 te benoemen
als ‘Erve Hoogenboom’.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunt u
bezwaar maken. Dit doet u
door een bezwaarschrift in te
dienen binnen zes weken na
de dag van verzending van dit
besluit. In het bezwaarschrift
moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving van het besluit
waartegen u bezwaar maakt en
de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook
ondertekenen. Ook vragen wij
u om een vermelding van het
zaaknummer van het besluit, dan
wel een kopie van het besluit waar
u bezwaar tegen heeft mee te
sturen en aan te geven op welk
telefoonnummer of e-mailadres u te
bereiken bent. Het bezwaarschrift
moet u sturen naar het College
van burgemeester en wethouders
van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA
Dalfsen. Het besluit blijft gelden
in de tijd dat uw bezwaarschrift in
behandeling is. 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
Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).
U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via het “online
formulier bezwaar maken" op
de website van de gemeente
Dalfsen. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).

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. Meldt 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. Meldt 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 West-Overijssel.
Bekijk via www.duurzaambouwloket.nl/env de
Kieswijzer Energieneutraal Verbouwen en lees
de ervaringen van andere inwoners uit Overijssel
die hun woning energieneutraal maakten.

Feest van verbinding
We zijn met z’n allen weer goed begonnen na de vakantie.
Wat was er de afgelopen periode veel te doen in onze dorpen:
Oranjefeesten, Sukerbietenfeest, Festival de Vecht, Sproeifeest,
Proef Dalfsen, Week van Alle Kunsten en dan vergeet ik er vast
nog wel een paar. Mooi om te beleven, mooi om te zien dat mensen
van diverse komaf elkaar ontmoeten en samen plezier hebben.
Het lijkt allemaal wat in contrast te staan met de tegenstelling die
dit jaar in onze samenleving naar voren lijkt te komen: wappies
versus niet-wappies, Den Haag versus ‘de boeren’, rijk tegenover
arm. Ik denk dat u er ook nog wel wat kunt noemen. Deze
tegenstellingen wordt uitvergroot door mensen en groeperingen
die niet op zoek lijken te zijn naar oplossingen. Ieder met z’n eigen
waarheid, niet openstaand voor de argumenten van de ander.
Afgelopen vrijdag werd in het theater de Stoomfabriek in
Dalfsen een intentieverklaring getekend tussen de provincies
Gelderland en Overijssel en het Duitse Landschaftsverband
Westfalen-Lippe. Het doel van de intentieverklaring is de
actieve en grensoverschrijdende uitwisseling van kennis en
activiteiten op het terrein van cultuur en erfgoed te stimuleren.
Ik mocht de aanwezigen vertellen over de archeologische
vondsten en wat dat voor onze gemeente heeft betekend.
Vondsten uit een tijd waar landsgrenzen nog niet bestonden,
vondsten van de trechterbekercultuur die zich tot aan Polen
uitstrekte. De grensgebieden van de drie partners delen een
gemeenschappelijke geschiedenis en cultuur. Ze willen op
grond daarvan gezamenlijk naar de toekomst kijken.
En dat is een oproep aan ons allen:
zoek de overeenkomsten, de gedeelde
belangen. Ik weet zeker dat het vinden
en realiseren van een gezamenlijk
doel vele malen doeltreffender is. Op
basis van de afgelopen weken heb ik
er vertrouwen in dat wij dat kunnen.
Op naar het feest van de verbinding!
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

Start inschrijving woningbouwkavels Westerbouwlanden
Noord 2e fase
Op 13 september start de inschrijving voor de uitgifte van
woningbouwkavels in Nieuwleusen. In het nieuwe deel van
Westerbouwlanden Noord 2e fase gaan 23 kavels in de verkoop.
Inschrijven kan tot en met 2 oktober 2022.
De kavels worden volgens het
nieuwe uitgiftesysteem toegewezen.
Op onze website www.dalfsen.nl/
kaveluitgifte vindt u vanaf de start
van de inschrijving alle informatie.
Schrijf u in en wie weet woont u
straks in een prachtige woning
in de gemeente Dalfsen!

