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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 september 2022:
- naast Vossersteeg 12,

het kappen van 1 eik.
Ontvangen, d.d. 13 september 2022:
- Bloemendalstraat 19, het renoveren en 

verbouwen van de bestaande woning.
- Brinkweg 1, het plaatsen van 

zonnepanelen in veldopstelling.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 september 2022:
- Parallelstraat 12,

het verbouwen van de woning.
Ontvangen, d.d. 14 september 2022:
- Buurtweg 8, het kappen van 4 

beukenbomen en het herplanten 
van kleinere bomen.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 september 2022:
- Weth. Prinsstraat, het kappen 

van 7 Amerikaanse eiken.
- Hulstkampenweg 2A,

het bouwen van een berging.
Ontvangen, d.d. 11 september 2022:
- De Smeule 8, het bouwen van een 

bijenstal voor 10 bijenvolken.
Ontvangen, d.d. 12 september 2022:
- Westeinde 7, het bouwen van een 

bijgebouw en het renoveren van het 
interieur met een kleine mutatie.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen, zijn op 
verzoek van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 juli 2022:
− Ruitenborghweg 3A, 

het realiseren van een camperplaats.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 1 augustus 2022:

− Burg. van der Grondenstraat 59, 
het vervangen en vergroten 
van de dakkapel.

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, die 
de reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 september 2022:
- Haersolteweg 21, het realiseren 

van vier padelbanen.
Verzonden, d.d. 14 september 2022:
− Kringsloot-Oost 20, het bouwen 

van een woning en bijgebouw.
Verzonden, d.d. 15 september 2022: 
- Kloosterhof 11, het realiseren 

van een terrasoverkapping.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 15 september 2022: 
- Schaddenhof 3, het bouwen 

van de linkerhelft van een twee-
onder-een-kapwoning.

- Schaddenhof 5, het bouwen 
van de rechterhelft van een 
twee-onder-een-kapwoning.

- Woeste Grond 10, het plaatsen 
van een dakkapel.

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

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
15E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN, 
LEMELERVELDSEWEG 44

Onderstaande aanvraag 
ontheffi ng is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 september 2022:
• Auberge ’t Asje, ontheffi ng art. 35 

DHW v.w.b. 10-jarig lustrumfeest 
CBS De Spiegel bij Brethouwerstraat 
4 op 8 oktober 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 september 2022:
• Buurt Kleine Veerstraat, 

het organiseren van een 
buurtbarbecue bij Kleine Veerstraat 
op 24 september 2022.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 september 2022:
• Ondernemersvereniging 

Nieuwleusen, het organiseren 
van een kerstmarkt rondom 
't Witte Peerd, Grote Kerk en 
Palthemuseum in Nieuwleusen 
op 10 december 2022.

Ontvangen, d.d. 13 september 2022:
• Personeelsvereniging Vrijwillige 

Doel van het plan
Dit plan maakt het bouwen van een com-
pensatiewoning op het perceel Lemeler-
veldseweg 44 mogelijk, doordat er ge-
bruik wordt gemaakt van de beleidsregel 
Ontwikkelen met kwaliteit door er 850 m2 
aan ontsierende bebouwing te slopen. 
Hiervoor wordt de varkenstak van het ge-
mengde agrarische bedrijf gestaakt. De 
melkveetak mag via persoonsgebonden 
overgangsrecht nog maximaal 5 jaar na 
in werking treden van het bestemmings-
plan voortgezet worden, waarna deze 
ook gestaakt en gesaneerd moet worden.

Wijzigen ten opzichte van ontwerp
Het plan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpplan wat betreft een voor-
waardelijke verplichting voor het bou-
wen van de compensatiewoning. Dit be-
tekent dat initiatiefnemer eerst volgens 
een plan van aanpak de bodemveront-
reiniging moet (laten) saneren, voordat 
de compensatiewoning gebouwd en 
in gebruik genomen mag worden.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met de 
bijbehorende stukken van 20 september 
2022 tot en met 2 november 2022 voor 
iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis in Dalfsen.

Reageren?
Een belanghebbende kan van 20 
september 2022 tot en met 2 november 
2022 beroep tegen het vastgestelde 

bestemmingsplan instellen kan bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in werking 
met ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afl oopt. 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 uit-
gesteld totdat op dat verzoek is beslist.

Kosten
Voor zowel de behandeling van 
een beroepschrift als een verzoek 
om voorlopige voorziening is 
griffi erecht verschuldigd.

Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan 
met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz15-vs01 
ook inzien via www.dalfsen.nl of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.    

Dalfsen, 20 september 2022

Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

Brandweer Nieuwleusen, 
het organiseren van een open dag 
(112-dag) bij Westeinde 19B 
op 1 oktober 2022.

Onderstaande aanvraag ontheffi ng 
geluidhinder is verleend:
Verzonden, d.d. 12 september 2022:
NIEUWLEUSEN
• Provincie Overijssel, aanvraag 

ontheffi ng geluidhinder nachtelijke 
werkzaamheden N377 Den Hulst van 
3 oktober 2022 tot 11 oktober 2022.

Onderstaande aanvraag om een 
evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
• Gemeente Dalfsen, het organiseren 

van Dag van de Duurzaamheid 
Dalfsen op 12 oktober 2022 
te Koesteeg 4 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.

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 geopend 
op afspraak.

Bekijk www.dalfsen.nl/
openingstijden voor de meest 
actuele openingstijden.

 gemeente Dalfsen

 @gem_dalfsen

 gem_dalfsen

Beoordeling M.E.R.-plicht
Beoordeling aanmeldingsbesluit m.e.r. 
voor Westerveldweg ong in Dalfsen 
(zaaknummer: Z2022-00007460)

Burgemeester en wethouders van Dalfsen 
hebben van V.O.F. Huisman-Weis 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% 
fi jnstofemissiereductie (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% 
fi jnstofemissiereductie (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 toekom-
stige procedure voor de omgevingsver-
gunning bestaat wel de gelegenheid tot 
het indienen van zienswijzen en eventueel 
beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-be-
oordelingsbesluit worden betrokken.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.



OPENBARE RAADSVERGADERING

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: 
https://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergaderingen.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen 
die niet op de agenda staan en over agendapunten 1 t/m 4 en 6 t/m 8. 
Om gebruik te maken van het spreekrecht moeten zij zich aanmelden via 
griffi e@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van de vergadering tot uiterlijk 
12:00 uur. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht, kijk voor 
een toelichting op de website of neem contact op met de griffi er.

De gemeenteraad vergadert op maandag 26 september 2022 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Inspraak- en participatieverordening
2. Horen, zien en praten – Beleidsplan raadscommunicatie
3. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 35, Nieuwleusen
4. 17e herziening bestemmingsplan Buitengebied, Hoevenweg 6 en 8

BESPREEKSTUKKEN
5. Benoeming commissieleden
6. Stedenbouwkundig plan Oosterdalfsen Noord
7. 18e herziening bestemmingsplan Kernen, De Smeule
8. Actualisatie verordening onderwijshuisvesting
9. Herbenoeming leden Raad van Toezicht OOZ

Jaarlijkse Vechtdaldag 30 september in Zwolle

Bezoekers kunnen veel excursies, 
projecten en bijzondere locaties 
rondom het Zwolse deel van rivier 
de Vecht bezoeken. De dag wordt 
georganiseerd door de partners 
van Ruimte voor de Vecht en start 
om 12.00 uur bij De Agnietenberg 
in Zwolle. De Vechtdaldag is een 
jaarlijks terugkerend evenement, 
op iedere keer een andere locatie 
in het Vechtdal. De dag draait 

om de ontwikkelingen rondom 
rivier de Vecht en staat dit jaar in 
het teken van samenwerking.

Eeuwenlang samenwerken 
in het Vechtdal
“Rivier de Vecht is de verbindende 
schakel tussen alle betrokken 
organisaties van Ruimte voor de 
Vecht”, aldus voorzitter Ruimte 
voor de Vecht, Alwin te Rietstap. 

al van excursies en de feestelijke ondertekening van de 
samenwerkingsovereenkomst staan op het programma tijdens 
de Vechtdaldag 2022. Zwolle vormt op vrijdag 30 september het 
decor voor deze nieuwe editie. De netwerkorganisatie Ruimte 
voor de Vecht organiseert de Vechtdaldag om projecten toe te 
lichten en meer te laten zien en horen over het Vechtdal.

“De intensieve samenwerking 
tussen 13 maatschappelijke en 
overheidsorganisaties is mooi 
en uniek. De netwerkorganisatie 
vormt de basis voor veel 
projecten die zijn ontwikkeld in het 
Vechtdal. Daarbij staan duurzame 
ontwikkeling en bekendheid van 
het Vechtdal centraal. Zo wordt er 
samengewerkt aan grootschalige 
projecten, zoals het Vechtpark 
in Hardenberg, Vechtoevers 
in Ommen, de nieuwe groene 
geul en brug bij Vechterweerd 
of de ontwikkeling van projecten 
in het kader van biodiversiteit 
en waterveiligheid. Tijdens de 
Vechtdaldag presenteren we met 
trots wat deze samenwerking 
heeft opgeleverd in onze regio.”

Programma
Na een opening gaan bezoekers 
op 30 september uiteen om tijdens 
een excursie meer te horen over 
de verschillende aspecten van 
het Vechtdal en het programma 
Ruimte voor de Vecht. Van een 
boottochtje over de Vecht, een 
fi etstocht langs de Hessenpoort 
en tot een wandeling over het 
oeroude landschap langs de Vecht. 

Meedoen is gratis, 
aanmelden kan vanaf nu
De ontvangst van de Vechtdaldag 
is om 12.00 uur bij De Agnietenberg 
in Zwolle. Rond 13.30 start 
iedereen met zijn of haar excursie. 
De middag wordt rond 16.00 uur 
gezamenlijk afgesloten met een 
hapje en een drankje. Deelname 
is kosteloos en geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via 
www.ruimtevoordevecht.nl.

Benthe Dijkman offi cieel gestart 
als kinderburgemeester

Met het beamen van de woorden 
‘Ik beloof mij de komende tijd 
als kinderburgemeester van de 
gemeente Dalfsen in te zetten voor 
een nog mooiere gemeente Dalfsen’, 
was het offi cieel: Benthe Dijkman 
is de tweede kinderburgemeester 
van de gemeente Dalfsen. Zoals ze 
zelf in haar toespraak al vertelde, 
heeft ze er ontzettend veel zin 

in: “Ik kon de hele zomer niet 
wachten op dit moment. Het was 
best spannend, zo’n volle zaal met 
de burgemeester, raadsleden en 
allemaal familie en klasgenoten. 
Maar dat ging gelukkig goed. En nu 
gaat het echt van start. Hopelijk ga 
ik als kinderburgemeester veel met 
andere kinderen optrekken en kan 
ik wat betekenen voor anderen.”

De 10-jarige Benthe Dijkman uit Dalfsen is afgelopen maandagavond 
offi cieel benoemd als kinderburgemeester van de gemeente 
Dalfsen door burgemeester Erica van Lente. Dit alles vond plaats 
in een volle raadzaal tijdens de commissievergadering. Benthe 
vervult deze speciale functie tot het einde van dit schooljaar 
2022-2023. De benoeming is terug te kijken op ris.dalfsen.nl.

Burgemeester Van Lente 
heeft samen met voormalig 
kinderburgemeester Myla 
Groenendijk de keten bij 
Benthe omgehangen. Een 
nieuwe start met een nieuwe 
kinderburgemeester. “Zo’n moment 
in een volle raadzaal is toch wel 
speciaal. Leuk om haar zo te zien 
stralen en te merken dat ze er 
echt zin in heeft. We gaan er een 
goede tijd van maken. Want het 
gaat er ons natuurlijk ook om dat 
we in contact komen met kinderen 
en jeugd, om te horen wat er leeft. 
Benthe kan daar een goede 
rol in vervullen.

SAVE THE DATE
12 oktober 2022 
Dag van de Duurzaamheid
Op woensdag 12 oktober organiseert Duurzaam Dalfsen 
‘de Dag van de Duurzaamheid’. Dit jaar wordt een leuke middag 
georganiseerd op Natuurboerderij de Lindehoeve in Dalfsen. 

Van 13:00 tot 18.00 uur zijn 
er activiteiten te beleven voor 
jong en oud, verschillende 
workshops en informatie 
over bijvoorbeeld subsidies 
en regelingen. Ook is onze 
energiecoach aanwezig 
voor een gesprek over 
verduurzamingtips.  

Twee euro
Twee euro had ze nog, om die dag boodschappen te doen 
voor haar gezin. Tranen stonden in haar ogen toen ik deze 
inwoner afgelopen week op straat tegenkwam. ‘Hoe moet ik 
dit doen?’ Ik verwees haar naar regelingen die we hebben 
als gemeente. En hoewel ik het verschrikkelijk vind dát 
Voedselbanken nodig zijn, heb ik haar ook verwezen naar 
onze Voedselbank. Haar verhaal laat me sindsdien niet los.

Ook in onze welvarende gemeente Dalfsen hebben steeds meer 
inwoners het moeilijk om de maand door te komen. Iedereen 
merkt de gestegen prijzen van boodschappen als je afrekent 
bij de supermarkt. Veel inwoners worden geconfronteerd 
met enorm hoge voorschotten van het energiebedrijf. In de 
gesprekken met vrienden en kennissen merk ik dat het veel 
gaat over energiebesparende maatregelen. De vraag ‘hoe lang 
douche jij eigenlijk?’ is in korte tijd heel normaal geworden. 

Dinsdag 20 september is het Prinsjesdag. Het is méér dan nodig 
dat er landelijk maatregelen worden getroffen zodat iedereen 
fi nancieel overeind blijft. Via de media zijn al verschillende 
maatregelen bekend geworden. Dinsdag horen we het totale 
pakket dat het kabinet voorstelt. Het lijkt er wel op dat er stappen 
gezet worden, maar of het voldoende is en of het op tijd is?

In de gemeente Dalfsen leggen we deze weken de laatste hand 
aan de begroting voor 2023. Hoe ziet ons lokale huishoudboekje 
eruit? Aan welke bestaande zaken blijven we werken? Met welke 
nieuwe ontwikkelingen willen we aan de slag? Duidelijk is dat er voor 
gemeenten veel te doen is op al die terreinen waar we momenteel 
een crisis ervaren, zoals rond wonen, asielopvang, energie, armoede. 
Als gemeente Dalfsen zetten we ons in om de veerkracht van onze 
inwoners te bevorderen en een vangnet te bieden aan hen die dat 
nodig hebben. Hopelijk kunnen we ook in 2023 doen wat nodig is. 

Bekend is dat mensen die in armoede terecht komen, vaak (te) 
lang wachten om hulp te vragen aan de overheid of aan anderen. 
Vaak spelen er gevoelens van schaamte 
rond armoede. Nu meer mensen dan 
‘normaal’ fi nanciële problemen ervaren, 
is het nog belangrijker dat dit geen 
taboe is. Wanneer er problemen zijn, is 
het belangrijk dat we elkaar helpen. Ik 
vraag u dan ook in deze tijd extra naar 
elkaar om te zien, zoals we dat in de 
gemeente Dalfsen zo goed kunnen.

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
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Wilt u op de hoogte blijven van 
het complete programma? Houd 
ons energieloket in de gaten 
via www.duurzaambouwloket.
nl/dalfsen of volg Duurzaam 
Dalfsen via facebook, Instagram 
en twitter. @duurzaamdalfsen
www.facebook.com/
duurzaamdalfsen  
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De kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen aan het woord
BENTHE SCHRIJFT!

Ik kwam op het idee toen ik Myla 
zag bij De Lindenhoeve met 
burgemeester Erica van Lente. 
Ze deden samen een offi ciële 
opening daar. Ik dacht, dat lijkt 
me super om te doen. Toen ik 
de oproep in de krant zag voor 
een nieuwe kinderburgemeester 

wist ik zeker dat ik mee wou 
doen en heb ik met mijn moeder 
een fi lmpje gemaakt. En kijk 
nu, ik ben het geworden! Ik 
had het echt niet gedacht. 

De reacties waren erg leuk. 
Vooral van familie en vrienden. 

Hoi, ik ben Benthe. Ik ben de nieuwe kinderburgemeester van 
de gemeente Dalfsen. Ik heb er super veel zin in!  

De meeste reacties waren 
van mijn vriendinnen. Mijn 
twee beste vriendinnen Anna 
en Lotte zeiden dat ze het 
supergrappig en leuk vonden 
dat ze een kinderburgemeester 
hebben als beste vriendin. En 
Miané, een andere vriendin, 
zei dat ze het leuk vond dat ze 
met een kinderburgemeester 
samen op school zit. Van 
familie hoorde ik veel dingen 
zoals supergoed gedaan 
en wat leuk voor je. 

De installatie was superleuk. 
Het leuke was dat ik bijna alle 
mensen kende, zo vol zat de 
zaal. Ook had Myla Groenendijk 
een mooi verhaal. Ik hoop dat 
het een leuke tijd wordt. En dat 
ik veel dingen kan betekenen 
voor kinderen van de gemeente 
Dalfsen. En dat ik veel ga leren.

Groet, Benthe  

Veilig stoken kan schoorsteenbrand voorkomen

Schoorsteenbrand voorkomen
Met simpele tips kun jij een 
schoorsteenbrand voorkomen:
• Tip 1: Laat je schoorsteen 

minimaal 2 x per jaar vegen 
door een erkende veger.

• Tip 2: Zorg voor een goede 
vonkenvanger op je schoorsteen.

• Tip 3: Stook volgens de Zwitserse 
stookmethode (een manier waarbij 
de houtkachel van boven naar 
onder wordt aangestoken).

Wat te doen bij een 
schoorsteenbrand?
Hoor je een loeiend geluid vanuit het 
rookkanaal? Kom dan meteen in actie!

• Doof snel het vuur in de kachel 
of haard met zand of zout om 
rook in huis te voorkomen 
(blus nooit met water!)

• Sluit direct hierna de 
schoorsteenklep.

• Sluit de luchttoevoer van de kachel. 
• Bel 1-1-2
• Ventileer de ruimte na het doven 

van het vuur; er kan koolmonoxide-
vorming plaatsvinden.

Ook al schijnt de zon overdag nog volop, 's avonds gaat de open haard of kachel al weer regelmatig 
aan. Ook in deze periode ontstaan er daarom schoorsteenbranden. Bijvoorbeeld doordat het rookkanaal 
van de schoorsteen nog vol zit met een teerachtige laag ontstaan door roetaanslag aan de binnenwand 
van de schoorsteen (creosoot). Schoorsteenbrand staat op nummer twee van de plekken waar een 
brand in huis ontstaat. Reden genoeg om nu al extra aandacht te vragen voor veilig stoken.

Wil je meer informatie over 
een schoorsteenbrand en hoe 
je deze kunt voorkomen: 
www.brandweer.nl/onderwerpen/
schoorsteenbrand/

Twee bonustips: 
Plaats een emmer zand bij de kachel 
of open haard en zorg sowieso 
voor een koolmonoxidemelder in de 
buurt van de kachel of open haard!

Vogelgriep

Ophok- en afschermplicht 
In de 10 kilometer zone geldt 
een ophok- en afschermplicht. 
Voor pluimveehouders geldt de 
ophokplicht en voor hobbyhouders 
geldt de afschermplicht. Dit 
is noodzakelijk om verdere 
verspreiding tegen te gaan. 
Meer informatie vindt u op: 
www.nvwa.nl/onderwerpen/
vogelgriep-preventie-en-
bestrijding/ophokplicht.

Vervoersverbod
Ook geldt een vervoersverbod 
binnen deze 10 kilometer zone. 

Het vervoersverbod heeft 
betrekking op pluimvee, eieren, 
pluimveemest en gebruikt 
strooisel. Maar ook op andere 
dieren en dierlijke producten 
afkomstig van bedrijven met 
commercieel gehouden vogels.

Laatste nieuws
Op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/vogelgriep leest 
u het actuele nieuws vanuit 
het Ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit 
over de uitbraak van 
vogelgriep.

Er is zowel in Daarle als in Vriezenveen bij de vogels van een 
hobbyhouder vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om 
een hoogpathogene variant van de vogelgriep. Om verspreiding van 
het virus te voorkomen worden in totaal circa 550 sierwatervogels 
en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
(NVWA). Een drama voor de betrokkenen. Omdat een deel van 
de gemeente Dalfsen binnen de 10 kilometer zone ligt, gelden er 
ook in dit deel van onze gemeente aanvullende maatregelen.

Let op met advertenties 
gemeentemagazine

Wij ontvangen berichten 
dat andere partijen zich 
voordoen als de uitgever van 
ons Gemeentemagazine voor 
advertentiedoeleinden. 

De offi ciële uitgever van het 
Gemeentemagazine van de 
gemeente Dalfsen is Akse Media 
b.v. uit Den Helder. Op het moment 
dat zij werven voor advertenties 
voor een nieuw gemeentemagazine, 
communiceren wij hierover via 
onze verschillende kanalen. 
Twijfelt u of u door de juiste 
partij bent benaderd? Neem dan 
contact op met de gemeente 
Dalfsen, tel 14 0529.
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led licht voor de donkere dagen

Geschrokken 
van de energierekening?

Kom in actie: 
bespaar energie!

Kom in actie en ga naar dorpenvanmorgen.nl/inactie 

��

��

Wij komen je tegemoet
Dorpen van Morgen komt in actie.  

Als vrijwilligers van de duurzaamheids

verenigingen in de gemeente Dalfsen  

helpen we je te verduurzamen.  

Met raad, daad en een tegemoetkoming  

in de kosten. 

Wil jij energie besparen?
Schaf dan tochtstrips, radiatorfolie,  

led lampen of andere energiebesparende  

producten aan, of schakel een deskundige  

in voor isolatieadvies of het inregelen van  

de verwarmingsinstallatie.  

Bewaar de kassabon goed. 

De eerste 90 euro aan kosten  
krijg je via ons retour! 

www.dorpenvanmorgen.nl

‘Deur ons, veur ons.’

Tijdelijke opvang in Hof van Dalfsen

Het kabinet heeft de situatie rond de 
opvang van asielzoekers als een landelijke 
crisis bestempeld. De aanhoudende 
instroom van asielzoekers en gebrek 
aan opvangcapaciteit leiden er toe dat 
er in het aanmeldcentrum in Ter Apel te 
weinig plekken beschikbaar zijn. Dat komt 
mede doordat statushouders niet kunnen 
doorstromen naar een woning. Vanuit de 
Rijksoverheid hebben alle veiligheidsregio’s 
de afgelopen maanden de opdracht 
gekregen om crisisnoodopvangplekken 
te realiseren met recent de vraag voor 
het realiseren van 450 plekken per regio. 
Het college van B&W van de gemeente 
Dalfsen heeft besloten in Hotel restaurant 
Hof van Dalfsen ruimte te bieden voor 
maximaal 50 (crisis-) noodopvangplekken. 
Daarmee levert de gemeente een belangrijke 
bijdrage aan deze nieuwe taakstelling.   

Voor wie?
Primair wordt Hof van Dalfsen gebruikt voor 
crisisnoodopvang van asielzoekers. De op-
vangplekken in Hof van Dalfsen zijn daarnaast 
ook geschikt voor het bieden van onderdak aan 
Oekraïense vluchtelingen en statushouders. In 
de gemeente Dalfsen verblijven Oekraïners bij 
gastgezinnen. Met het voortduren van de oor-
log in Oekraïne bieden veel gezinnen vaak al 
geruime tijd onderdak. In het Hof van Dalfsen 
kan onderdak geboden worden aan diegene 
die niet langer kan verblijven bij een gastgezin. 
Ook statushouders die wachten op een woning 
in de gemeente Dalfsen kunnen in afwach-
ting daarvan verblijven in Hof van Dalfsen.  

Over de locatie
Op Hof van Dalfsen worden vanaf 1 oktober 
voorbereidingen getroffen voor de tijdelijke 
opvang, waarna vanaf 3 oktober gestart wordt 
met de opvang. De gemeente Dalfsen draagt 
zorg voor de coördinatie en werkt hierbij 
op dezelfde wijze als is gedaan tijdens de 
tijdelijk opvang in De Spil in Nieuwleusen. 

Informatieavond
Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen 
of suggesties hebt over deze tijdelijke 
noodopvang. Daarom organiseren 
wij op donderdag 22 september een 
informatiebijeenkomst bij Hof van 
Dalfsen, Haersolteweg 3 te Dalfsen. U 
bent om 19:00 uur van harte welkom.  

Meer informatie
U vindt meer informatie op www.dalfsen.
nl/tijdelijkeopvang. De informatie op deze 
pagina wordt regelmatig bijgewerkt. 

De gemeente Dalfsen stelt vanaf 1 oktober opvangcapaciteit beschikbaar voor de 
crisisnoodopvang van asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. 
Deze tijdelijke noodopvang vindt plaats in Hof van Dalfsen te Dalfsen en 
biedt plaats aan maximaal 50 personen voor de duur van 6 maanden.


