
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
• Nieuwe Kreuleweg 2, 

voor het veranderen van een 
inrichting, het bedrijf gaat 
vleesvarkens op biologische wijze 
houden en tevens zijn zoogkoeien 

en jongvee op het bedrijf aanwezig 
(2021-00012855).

NIEUWLEUSEN
• De Grift 28, 

voor het uitbreiden van het 
bedrijfspand (Z2022-00010326).

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.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 11 januari 2023:
• Cycling Lemelerveld, 

het organiseren van De 
Boombouw Wintermarathon 
op 26 februari 2023 bij 
Verbindingsweg 1A.

NIEUWLEUSEN
• De Viersprong B.V.,

het organiseren van LIV’s 
halve Marathon op 22 april 2023 
bij Burg. Backxlaan 2.

Onderstaande alcohol-
vergunningen is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 januari 2023:
• ’t Bakhuus Dalfsen, 

alcoholvergunning ’t Bakhuus 
Dalfsen gevestigd aan 
de Prinsenstraat 26.

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 Publieksdienstver-
lening, telefoonnummer 14 0529.

OMGEVINGSVERGUNNING (UITGEBREIDE 
PROCEDURE) DE BESE 7 DALFSEN 
Ontwerpbestemmingsplan 19e 
herziening bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente 
Dalfsen, Baarslagweg 2  

Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Dalfsen 
maken bekend dat in afwijking 
van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning is verleend 
met toepassing van artikel 2.12 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

De omgevingsvergunning heeft 
betrekking op het realiseren 
van een paardenbak met 
een afmeting van 60 bij 40 
meter en de functieaanduiding 
‘paardenhouderij’ toe te voegen 
aan de agrarische bestemming op 
het perceel De Bese 7 in Dalfsen.

Deze activiteiten passen binnen 
de lijst waardoor geen Verklaring 
van geen bedenkingen van 
de gemeenteraad nodig is.

Ter inzage
U kunt de verleende omgevings-
vergunning met bijbehorende 
stukken van 18 januari 2023 
en met 1 maart 2023 inzien 
bij het loket van de eenheid 

Publieksdienstverlening. Ook kunt u 
de verleende omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken inzien 
via www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identifi catienummer NL.IMRO.0148.
OmBDeBese7-vs01. De bestanden 
zijn beschikbaar op https://
digitaleplannen.nl/0148/.
   
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn 
kunnen belanghebbenden 
beroep instellen bij de Rechtbank 
Overijssel, locatie Zwolle, Sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Ook kunt u 
digitaal beroep instellen via http://
loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
(alleen met een DigiD).

Het besluit blijft gelden in de tijd dat 
uw beroepschrift in behandeling 
is. Als u dit niet wilt, vanwege een 
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.
Voor het indienen van een 
beroepschrift en een verzoek 
om voorlopige voorziening moet 
u betalen (= griffi erecht).

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 burgers
Inwoners kunnen aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen 
die niet op de agenda staan en over agendapunten 1 t/m 3. 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. 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 23 januari 2023 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. 

AGENDA
AKKOORD-/BESPREEKSTUK *
1. Tijdelijke units De Polhaar

Bespreekstukken
2. 20e herziening BP Kernen, Zandspeur 9
3. Verlenging beleidskaders VVE 2023-2026

*)  onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie 
van 16 januari 2023.

KERNPUNTEN

CONTACTINFORMATIE
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 januari 2023:
- Veerweg 2, het realiseren van 

twee boerderijkamers voor 
recreatief nachtverblijf.

Ontvangen, d.d. 10 januari 2023:
- Schapendrift 8, het omzetten van 

een tijdelijke aanvraag naar een 
defi nitieve aanvraag voor wat betreft 
het plaatsen van een erfmolen.

Ontvangen, d.d. 11 januari 2023:
- tegenover Poppenallee 36, 

het kappen van 1 linde.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 12 januari 2023:
- Zwembadlaantje 8, het plaatsen 

van een speeltoestel.

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 januari 2023:
- De Vesting 37, het verlengen van een 

aanvraag voor tijdelijke kantoorunits. 
Verzonden, d.d. 11 januari 2023: 
- Oude Vechtsteeg 1, herbouwen 

van bestaande bijgebouwen. 

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 9 januari 2023: 
- Meester Gorisstraat 3,

het uitbreiden van het bestaande 
woon-zorgcomplex Brugstede.

Verzonden, d.d. 12 januari 2023:
- Zennepweg 19-19A, het bouwen 

van twee geschakelde woningen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 9 januari 2023: 
- Oosteinde 61, het plaatsen van 

een dak op een longeerbak.
Verzonden, d.d. 11 januari 2023
- Koedijk 8, het kappen van 2 eiken.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben gevolgd, kunnen 
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.

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



VOORGENOMEN GRONDVERKOOP WESTERBOUWLANDEN NOORD 
2E FASE DEELGEBIED 2&3, NIEUWLEUSEN

VOORGENOMEN GRONDVERKOOP WESTERBOUWLANDEN NOORD 
2E FASE DEELGEBIED 2&3, NIEUWLEUSEN

De gemeente Dalfsen heeft het 
voornemen om gronden te verkopen 
aan Woonstichting Vechthorst (hierna: 
‘Vechthorst’). De percelen zijn 
gelegen aan de Koekoeksbloem en 
Gele Lis in Nieuwleusen. Het betreft 
delen van het perceel kadastraal 
bekend, gemeente Nieuwleusen, 
sectie L, nummer 5852 (ged.).

Naar aanleiding van het Didam-arrest 
dient de gemeente bij verkoop van 
gronden een selectieprocedure te 
doorlopen om zo serieuze gegadigden 
mee te laten dingen en gelijke kansen 
te creëren. Een selectieprocedure kan 
echter achterwege blijven als vooraf 
vaststaat of redelijkerwijs mag worden 
aangenomen dat er slechts één 
serieuze gegadigde in aanmerking 
komt voor de betreffende aankoop.

Verkoop percelen aan Vechthorst 
t.b.v. sociale huurwoningen 
Westerbouwlanden Noord 
2e fase deelgebied 2&3:
Vechthorst is een binnen de gemeente 
toegelaten instelling in de zin van 
de Woningwet voor het bouwen, 
verhuren en beheren van sociale 

huurwoningen. Met de realisatie van 
de nieuwe sociale huurwoningen voert 
Vechthorst haar wettelijke taak op het 
gebied van de volkshuisvesting uit.
De gemeente heeft prestatieafspraken 
met woningbouwcorporaties inzake 
het aantal te realiseren woningen 
per woningbouwlocatie. Gezien de 
opgave om ook in Westerbouwlanden 
Noord 2e fase deelgebied 2&3 nieuwe 
sociale huurwoningen te realiseren, 
is de gemeente Dalfsen van mening 
dat Vechthorst de enige serieuze 
gegadigde is om de voornoemde 
percelen grond te kopen. Ook 
beschikt Vechthorst over voldoende 
ervaring en fi nanciële draagkracht om 
deze ontwikkeling op korte termijn 
succesvol uit te kunnen voeren. 

Mocht u zich niet kunnen verenigen 
met de voorgenomen verkoop en 
merkt u zichzelf op basis van de 
voornoemde criteria aan als serieuze 
gegadigde dan dient u dat, binnen een 
termijn van 20 dagen na publicatie 
van deze bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad, kenbaar te 
maken door een kort geding tegen dit 
voornemen aanhangig te maken bij de 

voorzieningenrechter bij de rechtbank 
Overijssel. Deze termijn merken wij 
aan als vervaltermijn. Dit betekent 
voor de goede orde dat indien een 
serieuze gegadigde binnen 20 dagen 
na heden géén kort geding is gestart, 
alle rechten vervallen, waaronder 
het recht om nadien in rechte op 
te komen tegen dit voornemen tot 
verkoop. De gemeente hanteert deze 
handelwijze om rechtszekerheid te 
creëren, zodat zij na ommekomst 
van de termijn van 20 dagen of 
nadat de voorzieningenrechter in 
kort geding heeft geoordeeld dat 
geen sprake is van een andere 
serieuze gegadigde, één-op-één kan 
contracteren. Volledigheidshalve 
wordt opgemerkt dat de hiervoor 
aangegeven termijn een uiterlijke 
termijn is en dat een verlenging van 
deze termijn niet aan de orde is.

Voor nadere inlichtingen kunt 
u zich wenden tot de heer B. 
Berkhoff of mevrouw A. van den 
Noort van onze gemeente. 
Per mail bereikbaar op adres 
wonen@dalfsen.nl en telefonisch 
op telefoonnummer 14 0529.

De gemeente Dalfsen heeft 
het voornemen om gronden 
gelegen binnen het plangebied 
Westerbouwlanden Noord 2e fase 
deelgebied 2&3 te verkopen aan 
Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V. 
(hierna: Vastbouw), gevestigd te 
Bunschoten-Spakenburg. Het betreft 
delen van het perceel kadastraal 
bekend, gemeente Nieuwleusen, 
sectie L, nummer 5852 (ged.). De 
gemeente heeft met Vastbouw eerder 
een bouwclaimovereenkomst gesloten. 
Een bouwclaimovereenkomst houdt in 
dat de gemeente van een ontwikkelaar 
(agrarische) gronden in toekomstige 
woongebieden aankoopt en als 
tegenprestatie aan de ontwikkelaar het 
recht verleent om bouwrijpe gronden 
van de gemeente terug te kopen 
voor het ontwikkelen en realiseren 
van een toegekend aantal woningen. 
Dit recht op bouwrijpe grond wil de 
gemeente respecteren. De gemeente 
heeft de betreffende gronden 
hiervoor dan ook gereserveerd.

Vervolgens heeft Vastbouw 
voor de deelgebieden 2&3 van 
Westerbouwlanden Noord 2e fase een 
bouwplan ontwikkeld. Vastbouw is 
voornemens de woningen in de markt 
te zetten en middels het uitgiftebeleid 
van de gemeente toe te wijzen. 
De gemeente wil de betreffende 
gronden daarom aan Vastbouw 
verkopen, zodat met de bouw van 
de woningen kan worden gestart. 

De bouwclaim is vastgelegd in 
een bouwclaimovereenkomst die 
in 2017 gesloten is. In de allonge 
is vervolgens de bouwclaim van 
Oosterbouwlanden verplaatst naar 
Westerbouwlanden. Met de verkoop 
en levering van de gronden wordt 
met deze verkoop aan dat deel 
van de bouwclaimovereenkomst 
uitvoering gegeven.

De gemeente Dalfsen is van mening 
dat zij over mag gaan tot een één-
op-één verkoop van de hier bedoelde 
gronden en dat de betreffende 
ontwikkelaar op basis van objectieve, 
toetsbare en redelijke criteria de enige 
serieuze gegadigde is die voor koop 
van de gronden in aanmerking komt. 
De gronden zijn namelijk specifi ek 
aangewezen voor Vastbouw vanwege 
het feit dat de gemeente afspraken 
heeft gemaakt voor de levering van 
gronden in Nieuwleusen in de vorm 
van een bouwclaimovereenkomst. De 
gemeente is dan ook van oordeel dat 
voor de aangewezen gronden geen 
enkele andere serieuze gegadigde in 
aanmerking komt, die een bouwclaim 
heeft in Westerbouwlanden, een 
uitgewerkt bouwplan heeft voor 
de ontwikkeling van de gronden 
en binnen afzienbare tijd met de 
realisatie van de woningen op de 
betreffende locatie kan starten.  

Mocht u zich niet kunnen verenigen 
met de voorgenomen verkoop en 

merkt u zichzelf op basis van de 
voornoemde criteria aan als serieuze 
gegadigde dan dient u dat, binnen een 
termijn van 20 dagen na publicatie 
van deze bekendmaking in het 
digitale Gemeenteblad, kenbaar te 
maken door een kort geding tegen dit 
voornemen aanhangig te maken bij de 
voorzieningenrechter bij de rechtbank 
Overijssel. Deze termijn merken wij 
aan als vervaltermijn. Dit betekent 
voor de goede orde dat indien een 
serieuze gegadigde binnen 20 dagen 
na heden géén kort geding is gestart, 
alle rechten vervallen, waaronder 
het recht om nadien in rechte op 
te komen tegen dit voornemen tot 
verkoop. De gemeente hanteert deze 
handelwijze om rechtszekerheid te 
creëren, zodat zij na ommekomst van 
de termijn van 20 dagen of nadat de 
voorzieningenrechter in kort geding 
heeft geoordeeld dat geen sprake is 
van een andere serieuze gegadigde, 
één-op-één kan contracteren.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt 
dat de hiervoor aangegeven 
termijn een uiterlijke termijn is 
en dat een verlenging van deze 
termijn niet aan de orde is.

Voor nadere inlichtingen kunt 
u zich wenden tot de heer B. 
Berkhoff of mevrouw A. van den 
Noort van onze gemeente. 
Per mail bereikbaar op adres 
wonen@dalfsen.nl en telefonisch 
op telefoonnummer 14 0529.

Inloopspreekuur 
OV-ambassadeurs
Heeft u vragen over het reizen met trein, bus of haltetaxi? 
Stel ze dan aan een OV-ambassadeur tijdens één van onze 
inloopspreekuren. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers die 
het reizen met het openbaar vervoer gewend zijn. Zij helpen 
u graag het gemak van het openbaar vervoer ervaren. 

KERNPUNTEN
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Afgeschreven?
Bent u afgelopen weekend naar ‘ons’ theater geweest? Daar 
trad Teun Toebes op. Een jongeman van midden 20 die als 
missie heeft om altijd de mens achter de dementie te blijven 
zien. Toen hij 21 was, heeft hij de bijzondere stap gemaakt 
om op de gesloten afdeling van een verpleeghuis te gaan 
wonen. Zo kon hij ervaren hoe de zorg voor mensen met 
dementie verbeterd kan worden. Van een eerdere voorstelling 
is mij bij gebleven dat ouderen in een verzorgingstehuis 
hun regie wordt afgenomen. Keuzes worden voor hen 
gemaakt: hoe laat opstaan, hoe laat eten, wanneer een 
borreltje mag enzovoort. Treffend ook dat de zaal met 
verpleeghuispersoneel toen zelf aangaf niet te willen wonen 
in het zorgcentrum waar ze werkten, met dit als belangrijkste 
reden. Terwijl ik datzelfde personeel met veel bezieling, passie 
en medemenselijkheid hun werk zie doen. Er wordt veel 
georganiseerd voor de bewoners, samen met vrijwilligers. 

Mooi voorbeeld is de samenwerking tussen WZC Rosengaerde 
en het 6e herenteam van ASC ’62. Rosengaerde zorgt dat de 
voetbaltas na het weekend weer schoon is, het team doet mee 
aan allerlei vrijwilligersacctiviteiten. Misschien heeft u al wat 
langs zien komen in de media. Vorige week vrijdag hebben 
een bewoner en een teamlid dat mogen vertellen bij Veronica 
Offside. Samen met vier bewoners en begeleiding reden we 
naar Hilversum. Ik heb genoten. Niet zozeer van de uitzending, 
maar van het samen op pad zijn. Voor de eerste keer een 
televisie-uitzending meemaken en 
zelfs op televisie komen. Belangrijkste 
lessen voor mij? Je bent nooit te oud 
om iets nieuws te doen, daar heeft 
ieder mens recht op. Ook als het niet 
meer mogelijk is om zelfstandig te 
wonen, iedereen is uniek. Laten we dat 
blijven zien en op waarde schatten. 

Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen

Wanneer: donderdag 
 26 januari 2023
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Zalencentrum 
 De Overkant, 
 Kerkplein 22, Dalfsen

Telefonische spreekuren  
Wilt u liever telefonisch contact 
met een OV-ambassadeur? 

Dan kunt u contact opnemen 
tijdens het telefonisch spreekuur. 
OV-ambassadeurs zitten 
dagelijks klaar om uw vragen 
te beantwoorden. Zij zijn 
bereikbaar op: 038 – 303 70 10.

Voor meer informatie en alle 
activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.
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Heb jij de beste keet  
van de gemeente Dalfsen?
MAAK KANS OP  € 250,-  PRIJZENGELD 
OM JULLIE KEET NÓG BETER TE MAKEN!

MEEDOEN? MELD JE VÓÓR 31 JANUARI 2023 AAN VIA 
WWW.SAAMWELZIJN.NL/KEETKEUR

1

2

3

Omnivores are animals that eat
everything including bears,monkey,
and gibbons.

Dalfsen:

OudeerravonddddddOuderavond

Lemelerveld:

Nieuwleusen:

HetPuberbrein

De kosten van snel geld verdienen

Waar is dat feestje precies?

Mocht u geïnteresseerd zijn in één of meerdere van deze
ouderavonden, meldt u gratis aan via

www.saamwelzijn.nl/ouderavond

Als ouder zijnde ontvangt u uitleg/theorie over de werking van het puberbrein, het gedrag en de leefwereld
van pubers en adolescenten. U leert onderscheid te maken in normaal pubergedrag en gedrag waarover u zich
zorgen moet maken. Ook krijgt u praktische tips over het omgaan met uw puber. Er is ruimte voor vragen en
het uitwisselen van eigen ervaringen.

Jongeren komen de laatste tijd steeds vaker in contact met ondermijnende criminaliteit, denk hierbij aan het
handelen van vapes of vuurwerk. Halt geeft u hierover informatie en geeft u inzicht in de signalen die duiden
op ondermijnende criminaliteit. We bespreken ook wat u kunt doen als u signalen herkent bij uw kind en hoe
u hierover in gesprek kunt gaan. We gaan in gesprek over mogelijke signalen die kunnen horen bij
betrokkenheid in de ondermijnende criminaliteit.

Veel jongeren krijgen in hun omgeving te maken met alcohol, blowen en/of lachgas. U vraagt zich misschien
af: Hoe ga ik hierover in gesprek? Hoe stel ik grenzen en voorkom ik conflicten? Deze voorstelling geeft inzicht
en adviezen wat u als ouder kunt doen.

De acteurs van theatergroep De Nieuwe Lichting spelen herkenbare situaties waarin het gesprek met uw kind
centraal staat. Een programma waarin u inzicht krijgt in uw rol als ouder, met veel vaart en humor waarin u
kunt meedenken, meepraten en meelachen!

Iedereenuit degemeenteDalfsen iswelkom!

woensdag 1 februari 2023 | 19:30 - 21:15

dinsdag 17 januari 2023 | 19:30 - 21:00

donderdag 23 februari 2023 | 19:45 - 21:15

Gericht op ouders van kinderen en
jongeren van 10 t/m 24 jaar

Ukunt zich tot éénweek voor aanvang vanelke ouderavondopgeven.

(@De Spil Nieuwleusen)

(@Reimink Café en Zalen)

(@ Theater de Stoomfabriek)

APV in gewone taal

Artikel 2:3 Bijeenkomsten in de openbare ruimte

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven. 
Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit 
goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels. Zodat iedereen weet wat hij wel 
en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor 
het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente. 
Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene 
Plaatselijke Verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening? Wilt u weten welke regels er 
gelden in onze gemeente? Waar u mag parkeren? Of u een rommelmarkt of een 
buurtbarbecue mag houden? Kijk dan in de APV van Dalfsen. U vindt hierin bijna 
alle regels terug die gelden voor u en bezoekers in onze gemeente. Doel van de 
APV is om de gemeente netjes en leefbaar te houden. De regels worden bepaald 
door de gemeenteraad.

De regels zijn vaak lastig geformuleerd. Dat komt omdat ze anders juridisch niet 
houdbaar zijn. Helaas is het daarmee voor u als inwoner soms ook onduidelijk 
wat er precies wordt bedoeld. Daarom gaan we in deze reeks maandelijks in op 
één van de regels. Deze maand gaan we in op artikel 2:3.

Als je ergens met een groep mensen bij 
elkaar wilt komen, bijvoorbeeld om ergens 
tegen te demonstreren, moet je dat 
minstens 48 uur van tevoren schriftelijk 
melden bij de gemeente Dalfsen. De 
dagen waarop de gemeente gesloten is, 
tellen niet mee. U moet dit melden, omdat 
de gemeente gaat bekijken of dit alles 
wel veilig kan gebeuren. Het kan zijn dat 
wij met u in overleg gaan om een andere 
route te bespreken. Als de gemeente 
nergens van weet en de demonstratie 
loopt uit de hand, kan het ook zijn dat er 
niet genoeg politie beschikbaar is. Dat is 
vervelend voor iedereen die daar op dat 
moment aanwezig is. 

In de melding zet je: 
• je naam en adres; 
•  waarom je de bijeenkomst organiseert; 
•  de datum, begin- en eindtijd 

van de bijeenkomst; 
•  de plek waar de bijeenkomst 

plaatsvindt en eventueel de route die 
wordt gevolgd; 

•  wie er aanwezig zal zijn; 
•  welke maatregelen jij of de organisatie 

van de bijeenkomst neemt om de 
bijeenkomst goed te laten verlopen.

Artikel bekijken
Wilt u het offi  ciële artikel uit de APV lezen? Ga dan naar www.dalfsen.nl/apv en 
zoek artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen. Deze uitleg in 
gewone taal is alleen bedoeld ter verduidelijking van de offi  ciële tekst. Er kunnen 
dus geen rechten aan worden ontleend.

Contact
Heeft u vragen? Neem contact met ons op via:
- Telefoonnummer 140529
- Mailadres gemeente@dalfsen.nl
- Contactformulier www.dalfsen.nl/contactformulier.
Alle informatie over de APV van de gemeente Dalfsen staat op de website 
www.dalfsen.nl/apv.


