KERNPUNTEN

Week 39 • Dinsdag 27 september 2022 • Pagina 1

CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 september 2022:
- Tibbensteeg 6, het plaatsen van
zonnepanelen in veldopstelling.
Ontvangen, d.d. 21 september 2022:
- Ankummer Es 18,
het verbouwen van de woning.
- Marshoekersteeg 19A en 19B,
het plaatsen van een draaibaar
zonnepanelensysteem.
- Molenhoekweg 2, het plaatsen
van dakkapellen.
Ontvangen, d.d. 22 september 2022:
- Korte Kampen 8, het kappen van 1 eik.
- Barbierlaan 12, het bouwen
van een aanbouw.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 september 2022:
- Schuurmanslaantje 3,
het verbouwen van de woning en het
bouwen van nieuwe bijgebouwen.
- Meeleweg 92, het kappen van 4 eiken.
Ontvangen, d.d. 19 september 2022:
- Jan Heereweg 5, het kappen van 3 eiken.
Ontvangen, d.d. 21 september 2022:
- Kalmoes 1, het plaatsen
van een dakkapel.
- Meeleweg 76 en 78, het uitbreiden
van de opslagloods en kantoorgebouw.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 september 2022:
- Strenkhaarsweg 3, het plaatsen
van zonnepanelen.

• 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
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:

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:
DALFSEN
• De Bese 6, voor het oprichten
van een kleine windturbine met
een as-hoogte van 25 meter
(Z2022-00006155).
NIEUWLEUSEN
• Evenboersweg 10, voor
het vervangen van twee
kleine stikstoftanks voor
één grotere tank van 6100
liter (Z2022-00008442).
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
088 525 1050. Houd het
zaaknummer bij de hand.

DALFSEN
Verzonden, d.d. 21 september 2022:
- Lage Weide 12, het bouwen
van een woning.
- nabij Vossersteeg 12,
het kappen van 1 eik.
- Vossersteeg 43, het kappen
van 1 kastanjeboom.
Verzonden, d.d. 22 september 2022:
- Kerkstraat 7, het verbouwen
van een horecagelegenheid.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 september 2022:
- Den Hulst 4, het plaatsen
van een monovergister.
- Weth. Prinsstraat, het kappen
van 7 Amerikaanse eiken.
Verzonden, d.d. 22 september 2022:
- Kalmoes 1, het plaatsen
van een dakkapel.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 21 september 2022:
- Kerkstraat 17, het kappen van 1 beuk.
- Parallelstraat 12, 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.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 september 2022:
• Stichting Ontmoetingscentrum
Dalfsen, het organiseren van
Brinkhof Reunie op 19 november
2022 bij Ruigedoornstraat 108.
Ontvangen, d.d. 22 september 2022:
• Sinterklaas Commissie
Hoonhorst, het organiseren van
de Intocht van Sinterklaas op
22 november 2022 bij Kerkstraat 24.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 september 2022:
• Ondernemersvereniging
Lemelerveld, het organiseren
van de Intocht van Sinterklaas
op 13 november 2022. Start- en
vertrekpunt is bij Dorpsstraat 2.
Ontvangen, d.d. 20 september 2022:
• Stichting Team Sukerbiet,
het organiseren van SealEco
MTB Challange op 11 december
2022 bij Verbindingsweg 2.
Onderstaande aanvraag onthefﬁng
geluidhinder is ontvangen:
DALFSEN

Ontvangen, d.d. 21 september 2022:
• BAM Infra Projecten, aanvraag
onthefﬁng geluidhinder van avonden nachtelijke werkzaamheden
van 24 oktober tot 28 oktober op
drie locaties aan de Hessenweg.
Onderstaande onthefﬁng art. 35
van de Alcoholwet is verleend:
• Auberge ’t Asje, t.b.v. 10-jarig
lustrumfeest CBS De Spiegel,
Brethouwerstraat 4 in Dalfsen
op 8 oktober 2022.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
• Brandweer Nieuwleusen,
het organiseren van open dag
(112-dag) brandweer Nieuwleusen
op 1 oktober 2022 bij Westeinde 19B.
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.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

INZAMELING OUD PAPIER OKTOBER 2022
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:
donderdag 29 en vrijdag 30 september
en zaterdag 1 oktober 2022.
Brengmogelijkheid container
parkeerplaats Ned. Geref. Kerk aan
de Polhaarweg: vrijdag 14:00 tot 16:30
uur en op zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:
vrijdag 28 oktober vanaf 16:00
uur en zaterdag 29 oktober 2022
tot 16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg.
- C.B.S. De Spiegel: brengmogelijkheid
naar de container bij de Welkoop
aan de Vesting 15, maandag t/m
donderdag tussen 9:00 en 18:00 uur,
vrijdag tussen 9:00 en 21:00 uur en
zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur.
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 28 (19:00-20:00 uur) en
zaterdag 29 oktober 2022 (10:00
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid
container parkeerplaats bij Geref. Kerk

(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19.
- Kringloopbedrijf “Noggus&Noggus”:
brengmogelijkheid naar De Singel
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur),
dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).
HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:
het hele jaar door brengmogelijkheid
container bij de fam. Weideman,
Diezerstraat 7 (tegenover kasteel
Rechteren over het spoor en
dan de eerste weg rechts).
LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!,
P.C. basisschool De Regenboog
en Kindcentrum Heidepark:
Brengmogelijkheid zaterdag
29 oktober 2022 van 8:30 tot 12:00
uur naar de containers op het
evenemententerrein te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: het hele jaar door
brengmogelijkheid container bij het
clubgebouw de Bombardon aan de
Burg. Backxlaan 181. Iedere zaterdag

is er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp
aanwezig bij de inzameling. Er is geen
huis-aan-huis inzameling meer.
- C.B.S. Het Kompas: brengmogelijkheid
zaterdag 8 oktober 2022 naar de
container bij de school, Petersweg 2.
Op de betreffende zaterdagen
zijn er twee ouders aanwezig
van 9:00 tot 12:00 uur.
- C.N.S. De Meele: elke eerste zaterdag
van de maand brengmogelijkheid bij de
school, Meeleweg 120, eerstvolgende
vrijdag 30 september 2022.
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag
8 oktober 2022 (09:00 tot 12:00 uur)
brengmogelijkheid container bij
restaurant Roadrunner aan
de Hessenweg 60.
Deze rubriek wordt eenmaal
per maand gepubliceerd!
Voor aanvullende informatie over
de oud-papier-inzameling kunt u
contact opnemen met de eenheid
Publieksdienstverlening via
www.dalfsen.nl/contactformulier
of telefoonnummer: 14 0529.
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Ervaar het openbaar vervoer!
Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs
een informatiebijeenkomst in Dalfsen

Wanneer: woensdag 5 oktober 2022
Hoe laat: 14.00 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.
Vanaf 13.45 uur staat kofﬁe en thee klaar.
Waar:
Bibliotheek Dalfsen, Ruigedoornstraat 108, Dalfsen
OV-ambassadeurs geven tijdens
deze bijeenkomst informatie
over reizen met bus en trein.
OV-ambassadeurs zijn ervaren OVreizigers die vrijwillig leeftijdsgenoten
op weg helpen. Zij vertellen over

de OV-chipkaart, tarieven en
abonnementen, het plannen van
een reis en het in- en uitchecken
bij diverse vervoerders. Ook
verstrekken zij informatiemateriaal.
Deelname is kosteloos.

Proefreis
Aan het einde van de
informatiebijeenkomst kunnen
senioren zich aanmelden voor
een proefreis. Tijdens de proefreis
helpen de OV-ambassadeurs hen
met het opladen van een OVchipkaart of het kopen van een
kaartje en het in- en uitchecken.

Met enige regelmaat spreek ik mensen die informatie
hebben gemist over vergunningsaanvragen of voorgenomen
wijzigingen in bestemmingsplannen. Dit leidt logischerwijs
tot veel onvrede. Alleen is het wettelijk gezien een gangbare
methode om deze informatie te plaatsen in Kernpunten
en er vanuit gaan dat iedereen dit leest. Dit gaat vanaf
nu niet meer gebeuren, want u leest deze column.

Meer informatie
De Provincies Overijssel,
Flevoland en Gelderland vinden
het belangrijk dat senioren zo lang
mogelijk zelfstandig kunnen reizen.
Daarom maken zij het mogelijk
dat OV-ambassadeurs gedurende
het gehele jaar activiteiten
organiseren in diverse gemeenten.
Naast informatiebijeenkomsten en
proefreizen, organiseren zij ook
maandelijkse inloopspreekuren.
Kijk op www.ervaarhetov.nl voor
meer informatie en een overzicht
van alle activiteiten. Voor vragen
kunt u bellen met 038-4540130,
of een e-mail sturen naar:
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl.

Ongetwijfeld werpt u tijdens het lezen van Kernpunten ook een
blik op de vergunningsaanvragen en meldingen. U zult soms
ook een bijdrage missen, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent
of andere zaken aan u hoofd heeft. Om de kans te verkleinen
dat u informatie mist is er een oplossing: u kunt zich aanmelden
voor een attenderingsservice van Ruimtelijkeplannen.nl.
Daarbij ontvangt u een e-mail van alle aanvragen in
uw eigen omgeving. Op www.ruimtelijkeplannen.nl
vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene
regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk.

Gevonden of verloren
Verloren of gevonden
voorwerpen
Sleutels, bril, tas, sieraad of
ﬁets kwijt? Wie een voorwerp
vindt, is verplicht hiervan zo
spoedig mogelijk aangifte te
doen bij de gemeente. Verloren
of gevonden voorwerpen in
de gemeente Dalfsen kunnen
online gemeld worden op
de website www.dalfsen.nl/
verlorenofgevonden, 24 uur per
dag, zeven dagen in de week.
Na aangifte
Na de aangifte bewaart de vinder
het voorwerp bij voorkeur thuis
voor de rechtmatige eigenaar. Als
de eigenaar zich meldt, brengt
de gemeente beide partijen met
elkaar in contact. Als de vinder
geen computer in huis heeft of het
voorwerp niet thuis wil bewaren,
dan kan het voorwerp afgegeven
worden bij het gemeentehuis.
De gemeente plaatst het
gevonden voorwerp vervolgens
op de landelijke website
www.verlorenofgevonden.nl.

voorwerp heeft teruggevonden,
moet dit weer melden via
www.verlorenofgevonden.nl zodat
de registratie kan worden verwijderd.
Gevonden voorwerp ophalen
Wie eigenaar is van één van de
geregistreerde voorwerpen,
kan dat melden via de website
www.verlorenofgevonden.nl. U kunt
ook rechtstreeks contact opnemen
met de gemeente. Als vastgesteld
is dat iemand de rechtmatige
eigenaar is, zorgt een medewerker
van de gemeente ervoor dat die
persoon het voorwerp terugkrijgt.
Gevonden rijbewijzen
en reisdocumenten
Gevonden rijbewijzen en
reisdocumenten (identiteitskaart,
paspoort of verblijfsdocument)

Verloren?
Verloren voorwerpen zoals
sleutels, bril, tas, sieraad of ﬁets
kunnen ook gemeld worden op
www.verlorenofgevonden.nl.
Wie geen computer heeft, kan
het melden bij de receptie van
de gemeente tijdens de reguliere
openingstijden. Wie het verloren

Maak het ze niet
te makkelijk!
Maak je smartphone, tablet en laptop 'boefproof'.
Ga naar www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
en leer hoe je met een aantal
instellingen heel eenvoudig je apparaten
onaantrekkelijk maakt voor diefstal.

Tip: twee attenderingsservices
die ervoor zorgen dat
u niets meer mist

mag de vinder niet zelf in
bewaring nemen. Deze moeten
altijd ingeleverd worden bij
het gemeentehuis of het
gemeentelijk servicepunt.
Bewaartermijn
De gemeente bewaart gevonden
voorwerpen drie maanden.
Voorwerpen met een geschatte
waarde hoger dan 450 euro
worden een jaar bewaard.
Huisdier gevonden/ kwijt?
Heeft u een zwerfdier gevonden?
Bel dan de dierenambulance
op 06-185 303 93. Het Zwols
dierenasiel zorgt voor de
opvang en verzorging van
gezelschapsdieren. Kijkt u
voor meer informatie op
www.dalfsen.nl/zwerfdieren-opvang.

Naast de wijzigingen die u vindt op Ruimtelijkeplannen.nl,
publiceren we als gemeente ook onze gemeentelijke
bekendmakingen op Overheid.nl. Daar kunt u door
het invoeren van uw postcode alle voor u belangrijke
bekendmakingen bij u in de buurt raadplegen. Ook
hier kunt u een attenderingsservice aanzetten.
Kijk hiervoor op www.overheid.nl.
Op www.dalfsen.nl/bekendmakingen vindt u naast de
bekendmakingen ook een link naar deze attenderingsservice.
Dus als u zich eenmaal heeft
aangemeld op deze beide
services dan moet u natuurlijk
nog wel de e-mail blijven lezen,
maar het zorgt ervoor dat u
actief wordt geïnformeerd over
voorgenomen aanpassingen
in uw leefomgeving.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen
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Uitnodiging

Al 10 jaar duurzame verhalen

13 oktober 2022 van 19.15 tot 22.30 uur
De Spil, Koningin Julianalaan 10 Nieuwleusen
Voor agrariërs uit de gemeente Dalfsen

Toekomst van het platteland
Agrariërs in gesprek met de gemeenteraad en het college
Voor agrariërs in onze gemeente zijn het onzekere tijden.
Er speelt veel en ontwikkelingen en innovaties volgen
elkaar in rap tempo op. Voor welke uitdagingen staat u
met uw bedrijf? Hoe kijkt u naar de toekomst van het
platteland en wat zijn uw ideeën?
De gemeenteraad en het college luisteren graag naar
uw verhaal. Ook hoort u op 13 oktober meer over de
ontwikkelingen op het gebied van beleid, zoals de
plattelandsvisie. Wat is dit precies en hoe zou het proces
eruit kunnen zien? Daarnaast hoort u meer over de
energietransitie in de gemeente Dalfsen en de kansen
voor u als inwoner en ondernemer. Ook vertellen de
erfcoaches van de provincie meer over wat zij kunnen
betekenen voor u.
We hopen u te ontmoeten op 13 oktober!
Meld u voor 7 oktober aan via aanmelden@dalfsen.nl
o.v.v. ‘Bijeenkomst Toekomst van het platteland’.
Met vriendelijke groet,
Gemeenteraad en college gemeente Dalfsen

Programma
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening
wethouder Betsy Ramerman
19:35 uur Blik op het beleid voor
de komende tijd beleidsadviseur
ruimtelijke ordening Marit Gorter
19:45 uur Energietransitie in
de praktijk beleidsadviseur
duurzaamheid Thijs Mosterman
20:00 uur

Help je buur met jouw duurzame huis

Een keukentafelgesprek over
de toekomst van uw erf?
Erfcoaches Babke Roeterdink
en Yvonne in ‘t Veld
20:15 uur Vraag & antwoord
20:30 uur In groepen uiteen
voor een gesprek
22:00 uur Drankje

Inspireer je buren met jouw duurzame woning en doe mee
aan de Nationale Duurzame Huizen Route! Heb jij ervaring
met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp of radiatorfolie?
Laat het zien op 29 oktober en 5 november en deel jouw
tips met bezoekers.

Meer informatie: www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden

