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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 september 2022:
- Vossersteeg (ong.), het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 29 september 2022:
- Hagenweg 6,
het plaatsen van een Ecoplant.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 september 2022:
- Meeleweg 83,
het maken van 2 rijen zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 27 september 2022:
- Weth. Nijboerstraat 2,
het plaatsen van een carport.
Ontvangen, d.d. 28 september 2022:
- Meeleweg 109,
het kappen van 2 eikenbomen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 23 september 2022:
- Haarweg 22, het uitbreiden van de
inrichting met een monovergister
en werktuigenberging.

Onderstaande melding intrekken
standplaatsvergunning
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 september 2022:
• Quin’s Groente en Fruit,
beëindigen standplaatsvergunning
op woensdag en zaterdag
op het Kroonplein.

• 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 aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn op verzoek van de
aanvrager ingetrokken:
Ontvangen, d.d. 26 september 2022:
- Bruinleeuwstraat 4 in Dalfsen,
het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden.
- Nabij Buurtweg 4 in
Lemelerveld, plaatsen van
een woning met bijgebouw.
Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
Verzonden, d.d. 27 september 2022:
- Plan westerbouwlanden,
het bouwen van 20 wooneenheden
in 2 blokken (1 x 8 en 1 x 12).
Onderstaande omgevings
vergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 september 2022:
- Wilhelminastraat 34,
het intern verbouwen van een
praktijkruimte tot woonhuis.
- De Singel 20,
het afwijken van gebruik ten behoeve
van een showroom Villa Madelief.
- Welsummerweg 32,
het (ver)bouwen van een woning.
Verzonden, d.d. 27 september 2022:
- Raadhuisstraat 24,
het aanbrengen van gevelreclame.
- Wagteveldweg 9,
het plaatsen van een woning
met kapschuur.
Verzonden, d.d. 28 september 2022:
- Poppenallee 13,
het vervangen en uitbreiden
van de bedrijfshal.
Verzonden, d.d. 29 september 2022:
- De Hooislagen 3,
het bouwen van een erker aan
de voorzijde van de woning.

- Winkelkamp 21,
het wijzigen van de achtergevel.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 26 september 2022:
- Burg. Bentinckstraat 6,
het plaatsen van een dakkapel.
Verzonden, d.d. 28 september 2022:
- Oosterveen 83,
het verbouwen van de woning
verplaatsen van een kapberg.
Verzonden, d.d. 28 september 2022:
- Evenboersweg 24,
het bouwen van een bedrijfspand.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 26 september 2022:
- Schaddenhof 7,
het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Schaddenhof 9,
het bouwen van een helft van een
twee-onder-een-kapwoning.
Verzonden, d.d. 28 september 2022:
- Kerkstraat 20A,
het plaatsen van een dakopbouw.
- Weerdhuisweg 12,
het verbouwen van de woning.
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.
Onderstaande ontwerpbeschikkingen
omgevingsvergunningen (uitgebreide
procedure) liggen ter inzage:
Verzonden, d.d.3 oktober 2022:
- Raiffeisenstraat 63,
brandveilig gebruik Raiffeisenstraat.
- Brandkolkstraat 15,
brandveilig gebruik Brandkolkstraat.
- De Weide Mars 3A,
het splitsen van de woning in
twee aparte woningen.
- Meeleweg 120, Nieuwleusen,
brandveilig gebruik CBS De Meele.
- Meidoornstraat 10 Nieuwleusen,
brandveilig gebruik CBS De Wegwijzer.
Vanaf 5 oktober 2022 liggen de
ontwerpbeschikkingen 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 ontwerpbeschikkingen
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 melding
van een klein evenement
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 29 september 2022:
• Stichting Sallandse
Wandelvierdaagse,
het organiseren van de Sallandse
Wandelvierdaagse op 19 oktober
2022 over een deel van het
grondgebied van Dalfsen.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 26 september 2022:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van het project
Streetwise ‘Hallo Auto’ op
30 november 2022 bij Ds. A.J.W.
Vogelaarstraat 22 in Lemelerveld.
Onderstaande ontheffing
geluidhinder is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 27 september 2022:
• BAM Infra Projecten, ontheffing
geluidhinder van avond- en
nachtelijke werkzaamheden van
24 oktober tot 28 oktober op drie
locaties aan de Hessenweg.
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.

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
• Heinoseweg 43A,

voor het gebruik van een
mestafscheider in vaste opstelling
(Z2022-00008334).
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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling 18e herziening
Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, De Smeule
Doel van het bestemmingsplan
Door deze bestemmingsplanherziening
wordt het mogelijk gemaakt om
één vrijstaande woning te bouwen
op de locatie aan De Smeule
(ongenummerd) in Nieuwleusen.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt van 5 oktober 2022 tot en met
17 november 2022 voor iedereen
ter inzage bij de receptie in het
gemeentehuis in Dalfsen. Het
bestemmingsplan kunt u ook inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
NKernen2016hz18-vs01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/
Reageren?
Tegen dit besluit kan beroep
worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500

EA Den Haag. Dit is mogelijk
gedurende bovengenoemde termijn
voor belanghebbenden die het
niet eens zijn met dit besluit.
In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in werking
met ingang van de dag na die waarop
de beroepstermijn afloopt. Als u dit niet
wilt, vanwege spoedeisend belang of
omdat het besluit voor u onherstelbare
gevolgen heeft, dan kunt u een
verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De werking
van plan wordt dan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening moet
griffierecht worden betaald.
Dalfsen, 4 oktober 2022
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen
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RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling 17e herziening
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Hoevenweg 6 en 8
Doel van het bestemmingsplan
Deze herziening van het bestemmingsplan Buitengebied maakt het mogelijk om
het voormalige agrarische bedrijfsperceel
met twee woningen (Hoevenweg 6 en
8), te transformeren tot een duurzaam,
energieneutraal en sociaal woonerf met
drie woningen en zes onzelfstandige
appartementen voor de opvang van
jong volwassenen die tijdelijk en onder
begeleiding woonruimte nodig hebben.
Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
van 5 oktober 2022 tot en met 17 november 2022 voor iedereen ter inzage bij de
receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.
Het bestemmingsplan kunt u ook inzien
op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer NL.IMRO.0148.BgemDlfshz17-vs01. De bestanden zijn beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0148/
Reageren?
Tegen dit besluit kan beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht

spraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA Den Haag. Dit is
mogelijk gedurende bovengenoemde
termijn voor belanghebbenden die
het niet eens zijn met dit besluit.
In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in
werking met ingang van de dag na die
waarop de beroepstermijn afloopt.
Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend
belang of omdat het besluit voor u
onherstelbare gevolgen heeft, dan kunt u
een verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de bij de voorzitter van
de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. De werking
van plan wordt dan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening moet
griffierecht worden betaald.
Dalfsen, 4 oktober 2022
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Vrijwilligers
crisisnoodopvang
in De Spil
In de periode van 1 tot en met
26 augustus 2022 was er in De
Spil in Nieuwleusen een tijdelijke
noodopvang voor asielzoekers.
Vele inwoners hebben zich als
vrijwilliger ingezet ten behoeve
van de tijdelijke bewoners in De
Spil. Wij spreken onze dank uit
voor al deze hulp, omdat die het
verblijf van deze bewoners zo
veel plezieriger hebben gemaakt.
We hebben geprobeerd alle vrijwilligers die een handje hielpen
in De Spil uit te nodigen voor
een afsluitende bijeenkomst.
Heeft u wel geholpen maar
nog geen uitnodiging gehad,
meld u zich dan voor 11 oktober
aan bij Ariën Langejans
van SAAM welzijn via
a.langejans@saamwelzijn.nl.
U ontvangt vervolgens
de uitnodiging met alle
praktische informatie.

Uitnodiging

Laat je zien!
Na een mooie en warme zomer, heeft de herfst zijn intrede
gedaan. Dit betekent donkere dagen en ‘s avonds vroeger
donker. Des te belangrijker is het dat de fietsverlichting het
goed doet. Op de basisscholen wordt hier aandacht aan
geschonken door de fietscontrole. Maar toch zie ik nog veel
mensen, en in het bijzonder de jeugd, vaak zonder verlichting
of met slechte/zwakke verlichting rondfietsen. Zorgt dat je goed
zichtbaar bent met goede verlichting. Want door het steeds
populairder worden van de E-bike, zie je steeds meer mensen
gebruikmaken van de fietspaden met verschillende snelheden.
Onlangs kreeg ik hier zelf mee te maken toen ik naar Dalfsen
fietste door het bos bij Foreco. Op de e-bike ga ik dus wat
sneller dan de gemiddelde fietser. Ik fietste de bocht door en
zie daar in één keer een fietser voor me zonder achterlicht.
Dan schrik je wel even kan ik je vertellen! Gelukkig ging dit
goed, maar had ook maar zo anders kunnen aflopen.
Nu weet ik natuurlijk ook dat de doelgroep die ik hier op
wil attenderen niet mijn column in de Marskramer leest.
Daarom een oproep aan ouders, opa’s en oma’s: laten we
er samen voor zorgen dat we allemaal zichtbaar zijn in het
verkeer, praat erover met je (klein)kind. Laat je zien!
Laat je zien!
En dan doel ik op donderdag 13 oktober!
Ik roep alle agrariërs in onze gemeente op om zich op de 13e te
laten zien. Om samen in gesprek te gaan over de ‘Toekomst van het
platteland’. Hoe kijkt u naar de toekomst,
welk ideeën heeft u? Hierover gaan de
gemeenteraad en het college graag met u
in gesprek. Alles wat we met u bespreken
nemen we ook mee in de visie op het
platteland die in 2023 geschreven wordt.
Dus laat je zien en kom 13 oktober naar
De Spil in Nieuwleusen. Graag tot dan!
Betsy Ramerman
Wethouder gemeente Dalfsen

13 oktober 2022 van 19.15 tot 22.30 uur

VACATURE

De Spil, Koningin Julianalaan 10 Nieuwleusen

De gemeente Dalfsen hecht veel waarde aan een goede en
persoonlijke dienstverlening, ook als het gaat om het sluiten
van huwelijken en het registreren van partnerschappen.

Voor agrariërs uit de gemeente Dalfsen

De gemeente is in verband met het vertrek van één van
de huidige trouwambtenaren, op zoek naar een

Trouwambtenaar (BABS)

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

Als BABS ben je speciaal belast met het sluiten van huwelijken en het registreren
van partnerschappen. Je begeleidt de paren en weet op creatieve en persoonlijke
wijze elke keer weer iets bijzonders te maken van hun speciale dag.
Voor meer informatie over de vacature en het versturen van een
sollicitatie zie de vacaturepagina van de gemeente Dalfsen:
https://dalfsen.easycruit.com. Reageren kan tot en met 16 oktober 2022.

wethouder Betsy Ramerman
19:35 uur Blik op het beleid voor
de komende tijd beleidsadviseur
ruimtelijke ordening Marit Gorter
19:45 uur Energietransitie in

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 10 oktober 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

de praktijk beleidsadviseur

AGENDA

duurzaamheid Thijs Mosterman

VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Vervanging kunstgrasvelden
2. Stedenbouwkundige visie De Deel, Den Hulst 180
3. 2e bestuursrapportage 2022

20:00 uur
Een keukentafelgesprek over
de toekomst van uw erf?
Erfcoaches Babke Roeterdink
en Yvonne in ‘t Veld
20:15 uur Vraag & antwoord

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.

20:30 uur In groepen uiteen
voor een gesprek
22:00 uur Drankje

Wijze van behandeling
De agendapunten 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 24 oktober 2022.
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.

KERNPUNTEN

Week 40 • Dinsdag 4 oktober 2022 • Pagina 3

Terugblik raadsvergadering 26 september 2022
Het zomerreces is achter de rug. De raad sprak onder meer
over woningbouw in Oosterdalfsen en een ruimhartig beleid
voor mensen in de bijstand.
Maar voordat de raad zich boog
over verschillende voorstellen, was
er ruimte voor het spreekrecht van
inwoners en de vragenronde. Het
spreekrecht kan sinds kort gebruikt
worden voor onderwerpen die op
de agenda staan en onderwerpen
die daar niet op stonden. Van beide
werd gebruikt gemaakt. Niet op de
agenda stond de ontwikkeling van
een landgoed aan de Meeleweg.
Dhr. Laernoes deed een oproep voor
een zorgvuldig participatietraject
waarbij belangen van omwonenden
moeten worden meegenomen
voordat het tot besluitvorming komt.
In de vragenronde kwamen
verschillende onderwerpen aan
de orde. Het CDA vroeg naar de
mogelijkheden voor plaatsing van
monovergisters voor duurzame
energieopwekking en reductie
van kunstmest. Hier blijkt ruimte
voor in het bestemmingsplan
buitengebied en dit onderwerp
kan betrokken worden bij een
latere discussie over kaders
voor grootschalige opwekking
van energie. De ontwikkelingen
rondom gezondheidsrisico’s van
isolatiemateriaal bij appartementen
in Dalfsen worden, mede naar
aanleiding van vragen van de VVDfractie, door de raad nauwlettend
gevolgd. De omgekeerde vlaggen
aan gemeentelijke eigendommen
waren de PvdA een doorn in het
oog. Het college gaf aan dat ieder
dezelfde ruimte heeft om zijn
mening te uiten, maar dat overleg
hierover belangrijk is. De resterende
vlaggen zullen van gemeentelijk
eigendom worden verwijderd.
Over een aantal voorstellen sprak
de raad niet meer inhoudelijk, omdat
dat al in de raadscommissie van
12 september aan de orde was
geweest of omdat hierover geen

discussie meer nodig was. De extra
investering in raadscommunicatie
en het vaststellen van de
verordening voor inspraak en
participatie konden op unanieme
steun rekenen. De raad stemde
ook in met de herontwikkeling van
verschillende woningbouwlocaties:
11 appartementen aan de Burg.
Backxlaan 35 in Nieuwleusen, een
woonerf aan de Hoevenweg 6 en 8
in Dalfsen en een vrijstaande woning
aan De Smeule in Nieuwleusen.
Voor het onderwijs zijn nieuwe
(financiële) normen vastgelegd voor
nieuw- en verbouw in de actuele
verordening onderwijshuisvesting.
Marnix Valk is het nieuwste (en
jongste) commissielid dat voor
de raad aan de slag gaat. In zijn
geval namens het CDA. Na een
unanieme stemming werd hij
door voorzitter Erica van Lente
welkom geheten en gefeliciteerd.
De meeste vergadertijd ging op
aan het stedenbouwkundig plan
voor de ontwikkeling van de
nieuwe woonwijk in Oosterdalfsen
Noord. Dhr. Albers maakte
gebruik van het spreekrecht om
aan te geven dat wat hem betreft
de raad niet moest instemmen
vanwege de verkeerssituatie,
het participatieproces en
de grootschaligheid. In de
raadscommissie gaven ook de
verschillende fracties al aan zorg te
hebben over de verkeersontsluiting
en de verdeling over sociale
woningbouw en de vrije sector. Het
college kreeg via twee unaniem
aangenomen moties het verzoek
om nader onderzoek te doen,
zodat in beeld wordt gebracht
welke aanpassingen wenselijk en
nodig zijn. De behoefte aan nieuwe
woningen is echter dermate hoog,
dat alle partijen nu wel instemden

met de stedenbouwkundige visie.
Het beperken van het aantal
woonlagen tot vier kon niet op
steun rekenen van ChristenUnie,
PvdA en D66. Een wijziging van
het voorstel (amendement) van
Gemeentebelangen en CDA werd
alleen door die partijen gesteund,
maar dat betekende wel een
meerderheid. In het ontwerp
bestemmingsplan – dat in 2023 naar
de raad gaat – mag woningbouw
niet hoger gestapeld worden dan
vier lagen. Dit past beter bij het
dorpse karakter van de kern.
Aan de agenda werd een motie van
vijf partijen toegevoegd voor een
ruimhartig beleid voor inwoners
die een (bijstands)uitkering krijgen
op grond van de Participatiewet.
De landelijke oproep van minister
Schouten om meer voor deze
inwoners te doen door hen toe te
staan giften te ontvangen en te
kunnen bijverdienen zonder gekort
te worden op hun uitkering, vindt
ook in Dalfsen weerklank. Ook voor
andere minima, die tot 120% van
het minimuminkomen verdienen,
moet wat de raad betreft gekeken
worden of zij nu niet tussen wal
en schip vallen. Het is nu aan het
college om deze maatregelen uit
te werken, de motie werd unaniem
door de raad aangenomen.
Aan het eind van de (lange)
vergaderavond namen raad en griffie
afscheid van plaatsvervangend
griffier Jarno Doornewaard. Hij
vertrekt bij de gemeente en blijft
als inwoner betrokken. Namens de
raad bedankte plaatsvervangend
voorzitter Inge Haarman hem voor
zijn inzet en de samenwerking,
griffier Joost Leegwater deed
namens de griffie hetzelfde. Jarno
kreeg zelf het laatste woord.
Hij ontving na afloop een luid
applaus van alle aanwezigen.
Meer lezen of terugkijken?
Kijk op https://ris.dalfsen.nl.

Al 10 jaar duurzame verhalen

30km 40km

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Help je buur met jouw duurzame huis
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

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
DIVERSE BESTEMMINGSPLANNEN
Doel besluit
Aankondigen dat voor meerdere
locaties in de gemeente Dalfsen een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Naam en locaties
1. 18e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied gemeente
Dalfsen, Frion, herontwikkeling
van twee agrarische erven aan
de Strenkhaarsweg 15 en 19 tot
woonzorglocatie met dagbesteding.
2. 19e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied gemeente
Dalfsen, Baarslagweg 2, de bouw
van een compensatiewoning op
het perceel Baarslagweg 2.
3. 20e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied Dalfsen,
Strenkhaarsweg 14/14A, wijziging
van het bestemmingsvlak op
het perceel en het splitsen
van de bestaande woning in
twee zelfstandige woningen.
4. 21e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied gemeente
Dalfsen, Landgoed Rechteren.
Dit plan bevat het gehele
landgoed Rechteren en maakt
woningen en nieuwe functies
op basis van Kwaliteitsimpuls
Groene Omgeving mogelijk.
5. 22e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied gemeente
Dalfsen, Weerdhuisweg 36, de
bouw van een compensatiewoning
en realisatie van een kattenpension
in een bestaand gebouw op het
perceel Weerdhuisweg 36.
6. 23e herziening bestemmingsplan
Chw Buitengebied gemeente
Dalfsen, Tolhuisweg 11, de
bouw van een woning in
een monumentale schuur
aan het Beltenpad.
7. 4e wijziging bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen,
Koedijk 8, wijzigen van de
bestemming Bedrijf naar Wonen.
8. 5e wijziging bestemmingsplan
Buitengebied gemeente
Dalfsen, Bos 340, de aanleg
van een bosplantsoen op drie
percelen en het wijzigen van de
bestemming Agrarisch naar Bos.
9. 6e wijziging bestemmingsplan
Buitengebied gemeente
Dalfsen, Westeinde 208/208A,
het splitsen van de woning in
twee zelfstandige woningen.
10. 9e Verzamelplan Buitengebied
gemeente Dalfsen. In dit
verzamelplan zijn ambtelijke
wijzigingen op het 8e verzamelplan
Buitengebied opgenomen.
11. 3e herziening bestemmingsplan
Recreatieterreinen- en
recreatiewoningen, actualisering.

In dit plan zijn ambtelijke
wijzigingen opgenomen.
12. 22e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Ds van
Diemenstraat 2, herontwikkeling
voormalige bibliotheeklocatie voor
6 appartementen Vechthorst.
13. 23e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Burg. Backxlaan
316-328, sloop van alle bebouwing
en realisatie van 24 appartementen.
14. 24e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Burg.
Backxlaan 35, sloop van alle
bebouwing en realisatie van 5
rijwoningen en 6 appartementen.
15. 25e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Koesteeg
2A en 4, realiseren van een
maatschappelijke bestemming
op het perceel Koesteeg 2A en
nieuwe onderkomens voor de
brouwerij en de natuurboerderij
op het perceel Koesteeg 4.
16. 26e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Ds.
Smitslaan 5, sloop van alle
bebouwing en realisatie van
8 levensloopbestendige
seniorenwoningen in de
vorm van een hofje.
17. 27e herziening bestemmingsplan
Chw Kernen 2016, Oosteinde
35bc en 48, verplaatsing van een
bedrijf naar Oosteinde 48. Oude
bedrijfspand (35c) wordt gesloopt
en daar wordt een nieuwe woning
ontwikkeld. De bedrijfswoning
(35b) wordt een reguliere
woning en Oosteinde 48 wordt
bedrijfslocatie met bedrijfswoning.
Ter inzage
Er liggen op dit moment geen stukken
ter inzage. Het is de bedoeling dat
al deze bestemmingsplannen voor
1 januari 2023 als ontwerpplan
ter inzage worden gelegd.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen worden
ingediend. Het is ook niet mogelijk
voor onafhankelijke instanties
om advies uit te brengen over
deze bestemmingsplannen, tenzij
dit nadrukkelijk is gevraagd.
Hoe verder
Als de ontwerpplannen ter inzage
liggen, kunt u zienswijzen indienen.
Dit maken we bekend in KernPUNTEN
en in het Gemeenteblad.
Dalfsen, 4 oktober 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

