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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

APV EN ALCOHOLWET

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 oktober 2022:
- Aalshorsterpad 4,
het realiseren van een zonnepark.
- Kanaaldijk Noord 6,
het kappen van negen
oude kastanjebomen.

Onderstaande omgevingsvergun
ningen, die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 30 september 2022:
- Plan Westerbouwlanden,
het bouwen van 47 huurwoningen.
Verzonden, d.d. 30 september 2022:
- Plan Westerbouwlanden, het bouwen
van 13 sociale koopwoningen.

Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 2 oktober 2022:
• Stichting De Potstal,
het organiseren van een bazaar op
16 oktober 2022 bij Kerkstraat 24.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 3 oktober 2022:
• Kindcentrum Heidepark,
het organiseren van het project
Streetwise ‘Hallo Auto’ op 30
november 2022 aan de Ds. A.J.W.
Vogelaarstraat in Lemelerveld.

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
Ontvangen, d.d. 3 oktober 2022:
- Botermakerses 24 in Dalfsen,
het plaatsen van een dakopbouw.

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. Ook kan, onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift wordt ingediend,
een voorlopige voorziening worden
gevraagd bij de Voorzieningenrechter,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Onderstaande melding afwijking
schenktijd is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 oktober 2022:
• MC Nieuwleusen, melding
afwijking schenktijd Finish Party
van START op 12 november 2022
bij Bosmansweg 70.

Onderstaande standplaats
vergunning is ingetrokken:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 6 oktober 2022:
• Quin’s Groente en Fruit,
verkoop van groente en
fruit 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.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 3 oktober 2022:
- Verbindingsweg 2B,
het realiseren van 2 padelbanen.

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
• Koelmansstraat 75A,
voor het realiseren van een
windturbine met een as-hoogte
van 25 meter (Z2022-00005961)

NIEUWLEUSEN
• Den Hulst 4,
voor het oprichten van een
monovergister met WKK
(Z2022-00006379)
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.

gemeente Dalfsen

Takkendagen

@gem_dalfsen

De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in
de tuin en singels. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren
bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers
gemaakt voor schone houtkachels.

gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Let op! Voor snoei- en
tuinafval moet u betalen.
Voor snoei- en tuinafval betaalt
u bij. Bijvoorbeeld blad, gras,
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.
Wanneer brengen?
• Zaterdag 29 oktober 2022
• Zaterdag 26 november 2022
• Zaterdag 28 januari 2023
• Zaterdag 25 februari 2023
Openingstijden van 8.00 tot 12.00 uur.

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Rouveen
• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Dalfsen
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld
Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het Klantcontact
centrum van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Onderstaande ontheffing
geluidhinder is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 30 september 2022:
• Ambachtsweg 2-4,
ontheffing geluidhinder voor het
vlinderen van de betonvloer op
21 december 2022 (afhankelijk
van het weer en temperatuur).
Onderstaande vergunning voor
een evenementenvergunning
is verleend:

Verkeersmaatregelen
In verband met een Streetwise
project bij Kindcentrum Heidepark
is de Ds. A.J.W. Vogelaarstraat
op 30 november afgesloten
tussen 8:30 en 12:30 uur.
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.

Webinars over de warmtepomp
Overweegt u een warmtepomp? Dan wil u vast weten of
dit een goede keuze is voor uw woning. Het gemeentelijk
energieloket helpt u op weg met twee webinars in oktober.
Zo maakt u de juiste keuze. Inschrijven kan op
www.duurzaambouwloket.nl/env of scan de QR-code met uw telefoon.
17 oktober webinar:
Naar energieneutraal
met een warmtepomp
Energieneutraalcoach Jan
Nieuwveld legt daarin uit:
• Wat de techniek is van
de warmtepomp;
• Welke soorten
warmtepompen er zijn;
• Wat het rendement is;
• Hoe u een keuze maakt.
25 oktober webinar:
Hybride warmtepomp als
tussenstap naar energieneutraal
Daarin vertelt de
energieneutraalcoach:
• Hoe en wanneer een
hybride warmtepomp
een goede keuze is;
• Welke hybride warmtepomp
u het beste kunt kiezen;
• Welke hulp u daarbij
kunt krijgen van de
energieneutraalcoach;

• Welke subsidies en
regelingen er zijn.
Vragen kunt u stellen via
de chat! Schrijf u in via
www.duurzaambouwloket.nl/env
of scan de QR-code met
uw telefoon.

Energieneutraal Verbouwen
West-Overijssel
De webinars zijn onderdeel
van het project Energieneutraal
Verbouwen West-Overijssel.
Een regionaal project van
de gemeenten Dalfsen,
Hardenberg, Ommen,
Staphorst, Steenwijkerland
en Zwartewaterland.
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Drie geslaagde welkomstavonden
voor nieuwe inwoners
Vorige week was het tijd voor een kennismaking met nieuwe inwoners. Drie gezellige welkomstavonden in
het teken van het elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen, samen met de gemeenteraad en het college.
In de Trefkoele+, de Spil en de Mozaïek stelden we de 160 bezoekers
de vraag: Waarom koos u voor de
gemeente Dalfsen? Enthousiaste
reacties volgden en de gesprekken
kwamen op gang. ‘De rust, ruimte
en de vriendelijkheid van de mensen
sprak ons enorm aan’, ‘Ik kan heerlijk
zwemmen in het openluchtbad en
je hebt hele leuke winkels waar je je
echt welkom voelt’, ‘we vinden de natuur en omgeving hier prachtig, ‘het
is een plek die snel voelt als thuis’.
Voor uw initiatieven
Ook de nodige tips werden gegeven
over hoe het leven in de gemeente

Dalfsen nog prettiger te zou kunnen
worden of over hoe de gemeente
het werk nog een stukje beter zou
kunnen doen. De tips werden genoteerd door gebiedsverbinders Hettie,
Frans en Inge; allen werkzaam bij de
gemeente Dalfsen. Zij zijn er om te
helpen initiatieven uit de samenleving
verder te brengen. Heeft u een mooi
initiatief, dan nodigen we u uit contact op te nemen met de gebiedsverbinders via telefoonnummer 140529.
Het Kulturhus voor ontmoeting
De welkomstavonden vonden plaats
in drie van de Kulturhusen in de
gemeente. Bruisende plekken voor

Lokale kunst in het
gemeentehuis

met voor ieder wat wils. Voor cultuur,
sport, bibliotheek, zorg en welzijn
en vooral voor ontmoeting bent u
er aan het juiste adres. We geven
u dan ook graag de tip eens wat
vaker een bezoekje te brengen aan
De Spil, De Wiekelaar, Trefkoele+,
Kulturhus Hoonhorst of De Mozaïek.
Veel woonplezier gewenst
De welkomstavonden sloten we af
met de opmerking van een van de
nieuwe inwoners ‘hier woon je niet,
hier ben je thuis!’. Een prachtig
compliment. We wensen alle
nieuwe inwoners veel woonplezier
in de gemeente Dalfsen!

Gerrie van den Brink

Margo van den Brink

Wist u dat u in het gemeentehuis prachtige kunst kunt bekijken
van lokale kunstenaars? Van 7 oktober tot en met 21 november
is er de expositie van moeder en dochter Gerrie en Margo van
den Brink. Iedereen is van harte welkom om de expositie te
komen bekijken. Onze openingstijden vindt u op www.dalfsen.nl.
Gerrie van den Brink
Gerrie van den Brink is autodidact-schilderes. Ze schildert met
acrylverf, abstract en figuratief,
soms beide gecombineerd in
een schilderij. Ze gebruikt vaak
verschillende materialen in haar
schilderijen. Van alles wat er maar
voor handen is, zoals kraaltjes,
zout, zand, netjes of glas. Vooraf
weet ze vaak niet wat ze gaat
schilderen. Ze begint gewoon,
laat het gebeuren en is regelmatig
zelf verrast wat er ontstaat. Haar
schilderijen bevatten vaak een
spiritueel diepere laag en nodigen
uit tot nadenken en verwondering.

maakte zij potloodtekeningen en
daarna ontdekte zij het schilderen
met acrylverf. Vooral het schilderen van portretten en mensfiguren in al hun emoties vindt zij
erg leuk. De kijker kan daarbij
zelf bepalen welk gevoel of welke
gedachte het werk bij hem/haar
oproept. Haar werk is veelal figuratief, maar niet hyperrealistisch,
en bevat vaak kleine, creatieve
details en accenten die pas bij
langer kijken opvallen. Portretten
en mensfiguren hebben haar
voorkeur. Daarnaast schildert
zij ook bloemen, stillevens en
soms een fantasiecreatie.

Margo van den Brink
Margo van den Brink, dochter van
Gerrie, was als kind al veel aan
het tekenen. In haar tienerjaren

In de foto's alvast een klein
voorproefje. Benieuwd naar
meer? We verwelkomen u
graag in het gemeentehuis.

