KERNPUNTEN

Week 42 • Dinsdag 18 oktober 2022 • Pagina 1

CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 oktober 2022:
- Lindenlaantje 1, het kappen
van een tamme kastanje.
Ontvangen, d.d. 5 oktober 2022:
- Ganzepanweg 1, het aanleggen
van een erfverharding.
- Veldweg 20, het realiseren van
een paardrijbak en stapmolen.
Ontvangen, d.d. 6 oktober 2022:
- Westerhof, het herinrichten
van Westerhof.
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2022:
- Brinkweg 4, het plaatsen van
zonnepanelen op het land.
- Gentiaan 4, het plaatsen
van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 10 oktober 2022:
- Dammans Es 14, het plaatsen
van zonnepanelen in het land.
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2022;
- Koninginnenplein 4,
het plaatsen van gevelreclame.
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2022:
- Kerkplein 26,
het wijzigen van de gevel.
- Kerkstraat 5,
het plaatsen van een schuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 oktober 2022:
- Strenkhaarsweg 3,
het plaatsen van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2022:
- Schaddenhof 15,
tijdelijk plaatsen van een woonunit.
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2022:
- Langsweg 45,
het wijzigen van een tijdelijke naar
een deﬁnitieve aanvraag voor het
plaatsen van een kleine windmolen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 5 oktober 2022:
- Schuurmanslaantje 3,
het plaatsen van woonunit.
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2022:
- Burg. Baron van Dedemstraat 26,
het wijzigen van de voorgevel en het
wijzigen van de draagconstructie.
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2022:
- Oosterhulst 5A, een wijziging op een
verleende omgevingsvergunning.
- Meeleweg 96,
het bouwen van een schuur.
- Meeleweg 96,
het splitsen van de woonboerderij.
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2022:
- Zandspeur 16,
het plaatsen van een erker.
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2022:
- Westeinde 144,
het bouwen van een schuur.
- Pr.Clauslaan 17, het realiseren
van een praktijkruimte.

• 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 aanvraag melding
brandveilig gebruik is ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2022:
- Wilhelminastraat 25,
melding brandveilig gebruik.

Onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is op verzoek
van de aanvrager ingetrokken:
Ontvangen, d.d. 10 oktober 2022:
- Korte Kampen 8,
het kappen van een eik
(geen vergunningplicht).
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 10 oktober 2022:
- Welsummerweg 49,
het wijzigen van de bestemming
zorgwoning en het plaatsen
omheining rond paardenbak.
- Vossersteeg 91C, het bouwen
van een vrijstaande woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 11 oktober 2022:
- Rollecate 81, het plaatsen van
een kleine windturbine voor
een periode van 2 jaar.
Verzonden, d.d. 13 oktober 2022:
- Oosteinde 69, het verbouwen
van het achterhuis tot wonen.
Verzonden, d.d. 12 oktober 2022:
- Jan Heereweg 5,
het kappen van 3 eiken.
- Meeleweg 92,
het kappen van 4 eiken.
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.
Onderstaande ontwerpbeschikking
omgevingsvergunning (uitgebreide
procedure) ligt ter inzage:
DALFSEN
- Hofmanssteeg 7,
het brandveilig gebruiken
van het bouwwerk(en).
Vanaf 19 oktober 2022 ligt de
ontwerpbeschikking 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 ontwerpbeschikking 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.

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 oktober 2022:
• MHC Dalfsen en FC Dalfsen,
het organiseren van een Halloween
Spooktocht op 22 oktober 2022
bij Sportpark Gerner.
Ontvangen, d.d. 13 oktober 2022:
• R.K. Parochie en H. Cyriacus,
het verkopen van kerstbomen en
kerststukjes van 23 november 2022
tot en met 23 december 2022 op
de hoek van de Wilhelminastraat/
Pleijendal bij RK Kerk.
• Bewoners van Langzwaard,
het organiseren van een
buurtbarbecue op 29 oktober 2022
op de groenstrook bij Langzwaard.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 oktober 2022:
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen
c.v., het organiseren van het
Sinterklaasfeest op 19 november
2022 bij Kon. Julianalaan 10.
• Kulturhus De Spil Nieuwleusen
c.v., het organiseren van een
Kerstnachtdienst op24 december
2022 bij Kon. Julianalaan 10.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 oktober 2022:

• Bouwcenter Schippers, het
organiseren van een Open Dag
en 20-jarige verjaardag op 29
december 2022 bij De Vesting 32.
• Ondernemend Dalfsen,
het organiseren van
Sinterklaasintocht op 12 november
2022 vanaf de Vechtkade richting
Prinsenstraat en Kerkplein.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 10 oktober 2022:
• Stichting Team Sukerbiet
Lemelerveld, het organiseren
van SealEco MTB Challenge
op 11 december 2022 start bij
Tennisvereniging Lemelerveld,
Verbindingsweg 2B.
HOONHORST
Verzonden, d.d. 10 oktober 2022:
• Sinterklaascommissie Hoonhorst,
het organiseren van
sinterklaasintocht Hoonhorst op
20 november 2022 bij de Potstal,
Kerkstraat 24 te Hoonhorst.
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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 20E
HERZIENING CHW BESTEMMINGSPLAN
KERNEN GEMEENTE DALFSEN, ZANDSPEUR 9
Doel besluit
Dit plan maakt het mogelijk dat aan de
Zandspeur 9 in totaal 2 geschakelde
woningen worden gerealiseerd.
Ter inzage
Met ingang van 19 oktober
2022 tot en met 29 november
2022 ligt voor iedereen het
ontwerpbestemmingsplan 20e
herziening Chw bestemmingsplan
Kernen Gemeente Dalfsen,
Zandspeur 9 ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor
een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u op telefoonnummer 14
0529 een afspraak maken.
Reageren?
Iedereen kan van 19 oktober 2022
tot en met 29 november 2022 via een
brief of mondeling een zienswijze
geven op het plan. Uw brief kunt u
sturen naar de gemeenteraad van de
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720
AA Dalfsen. Voor een mondelinge
reactie kunt u contact opnemen
met mevrouw B. Eekhof, telefoon
14 0529. In de zienswijze moet u
aangeven over welke onderdelen van
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.

Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website
www.ruimtelijkeplannen.nl met
identiﬁcatienummer NL.IMRO.0148.
NKernen2016hz20-on01. De
bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Zakelijke overeenkomst
Ten behoeve van het aantonen van
de economische uitvoerbaarheid
van de plannen is met de
betreffende eigenaar een anterieure
overeenkomst gesloten. Een zakelijke
beschrijving van de inhoud van
bovengenoemde overeenkomst
ligt gedurende dezelfde periode
op dezelfde locatie voor een ieder
ter inzage. Tegen de gesloten
overeenkomsten en de zakelijke
beschrijving kan geen bezwaar
of beroep worden ingediend.
Dalfsen, 18 oktober 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen
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Een terugblik: bijeenkomst
‘Toekomst van het platteland’
Op donderdag 13 oktober ontvingen de gemeenteraad en het college
zo’n 80 agrariërs uit de gemeente Dalfsen tijdens de bijeenkomst
‘Toekomst van het platteland’ in De Spil. Een moment waarop
naast informatie over de energietransitie, beleid waar gemeente en
provincie aan werken en het voorstellen van de erfcoaches werd
doorgepraat over de ontwikkelingen die er op de agrariërs afkomen.
Op dit moment hebben agrariërs
te maken met veel onduidelijkheid
en onzekerheid. Over de toekomst
van het bedrijf, het werk, het
inkomen en dit alles bij elkaar over
de toekomst van de hele leefstijl
die je hebt als agrariër. Reden voor

de gemeenteraad om het initiatief
te nemen voor een gesprek om
zorgen en mogelijkheden open met
elkaar te delen. En om te kunnen
luisteren naar de verwachtingen
die agrariërs hebben van de
gemeenteraad en het college.

Een duidelijk signaal
In de gesprekken kwamen veel ideeen op tafel, zoals kansen creëren
voor hogere windmolens met een betere energieopbrengst, het initiatief
nemen in het verbinden van agrariërs, de behoefte aan ﬂexibiliteit in
regelgeving en het enthousiasmeren
van jeugd voor de agrarische sector.
De roep om perspectief en het
vertegenwoordigen van de belangen
van agrariërs vanuit de gemeente Dalfsen naar Den Haag waren
daarbij ook een duidelijk signaal.
En nu…
De gemeenteraad en het college
kunnen met deze opmerkingen aan
de slag en willen zich daarnaast
blijvend inzetten voor de agrariërs uit
onze gemeente, binnen de mogelijkheden die er zijn. Een van de agrariers benoemde het al: ‘Het is mooi dat
de gemeente dit organiseert en ons
betrekt.’ Dit blijven we zeker doen!
Heeft u ideeën, zorgen, vragen
of tips over de toekomst van
het platteland, deel het met ons
via telefoonnummer 140529
of gemeente@dalfsen.nl.

Opruimen herfstblad
Veeg-/zuigwagen
Vanaf week 44 tot 48 komt
de veeg-/zuigwagen van de
gemeente regelmatig bij u in de
wijk om het herfstblad op te vegen.
Onderstaand schema zal, onder
voorbehoud, zoveel mogelijk
worden aangehouden. Het kan
voorkomen dat door de aangeboden
hoeveelheid blad dit niet altijd
op dezelfde dag kan worden
opgeruimd. Wij vragen hiervoor
uw begrip.

- Dalfsen:
iedere maandag en dinsdag
- Nieuwleusen:
iedere donderdag en vrijdag
(even weken noord- en oostkant
van de Burg. Backxlaan,
oneven weken Nieuwleusen-zuid)
- Lemelerveld:
woensdag in de even weken
- Hoonhorst:
woensdag in de oneven weken
- Oudleusen:
woensdag in de oneven weken

Bladbakken
Ook dit jaar zullen de bladbakken
weer worden uitgezet op dezelfde
plekken als voorgaande jaren. Er
komt geen uitbreiding van het aantal
bakken. Als er bakken staan op
plekken waar de bomen het blad kwijt
zijn, dan worden ze verplaatst naar
andere plekken. In de bladbakken
mag alleen blad. Als er ander afval
in wordt aangetroffen, dan wordt
de bak de eerstvolgende lediging
weggehaald. Ook ‘eigen’ bakken,
door bewoners zelf neergezet,
worden niet door de gemeente
leeggehaald. De bladbakken zullen
in oktober weer worden uitgezet.

• Het aanvragen van energietoeslag
als u een laag inkomen heeft;
• Hoe u grotere
energiebesparingmaatregelen
kunt nemen;
• Welke regelingen er zijn om
maatregelen te ﬁnancieren.

Aanwezig zijn: Anthony Voets
(energiebesparing), Joanne
Kamps (schuldhulpverlening)
en Laura Knol (consulent
werk & inkomen).
• Donderdag 27 oktober
van 12:00 tot 16:00,
Infopunt De Spil in Nieuwleusen
Aanwezig zijn: Anthony Voets
(energiebesparing), Joanne
Kamps (schuldhulpverlening)
en Nicole Pronk (consulent
werk & inkomen).

De inloopmiddagen vinden plaats
op de volgende tijden en locaties:
• Dinsdag 25 oktober
van 12:00 tot 16:00,
Infopunt Mozaïek in Lemelerveld

Kunt u niet naar de inloopmiddagen
komen, maar wilt u wel graag
advies? Bel dan met Samen Doen
in Dalfsen, op 14 0529 of mail naar
samendoenindalfsen@dalfsen.nl.

Kom naar een van de twee inloopmiddagen
Maakt u zich zorgen over uw
(energie)rekeningen? Wilt u
(energie) besparen en advies
over wat u het beste kunt doen?
Kom dan naar een inloopmiddag.
Medewerkers van de gemeente
denken graag met u mee over:
• Wat u meteen kunt doen
om energie te besparen;
• Welke hulp u kunt krijgen bij
problemen met het betalen
van uw (energie)rekening;

Er is in Nieuwleusen bij een vleeskuiken ouderdierenbedrijf
vogelgriep vastgesteld. Om verspreiding van het
virus te voorkomen, wordt het bedrijf geruimd.
Wethouder Betsy Ramerman:
“Voor een ieder met een pluimvee
bedrijf in onze gemeente leven
we in een spannende tijd. Waar
we hoopten dat het gevaar
voor vogelgriep in de gemeente
Dalfsen was afgenomen,
treft het toch weer een van
onze ondernemers met alle
gevolgen van dien. We proberen
besmettingen te voorkomen met
alle maatregelen en vragen ook
alle inwoners met hobbypluimvee
de dieren af te schermen.”
In de 1 kilometer zone rondom
het besmette bedrijf liggen geen
andere pluimveebedrijven. In het
gebied van 3 kilometer rond het
besmette bedrijf in Nieuwleusen
ligt één ander pluimveebedrijf die
door de Nederlandse Voedsel- en

Warenautoriteit (NVWA) wordt
gescreend op vogelgriep. In de
10 kilometer zone liggen nog
31 andere pluimveebedrijven.
In dit gebied geldt per direct
een vervoersverbod.
Sinds 5 oktober 2022 geldt
er een landelijke ophok- en
afschermplicht. De ophokplicht
geldt voor houders van
commercieel gehouden vogels.
De afschermplicht geldt voor
houders van dierentuinen,
kinderboerderijen en eigenaren
van hobbyvogels.
Lees het uitgebreide
nieuwsbericht, met onder meer
kaarten van het betreffende
gebied in Nieuwleusen op
www.dalfsen.nl/vogelgriep

Heeft u vragen, dan kunt u contact
opnemen met een baliemedewerker
van het gemeentehuis,
telefoonnummer 14 0529.

Gebruik groene container
Voor al het blad dat wij als gemeente
afvoeren, moeten wij stortkosten
betalen. Maar voor u geldt dat u om
de twee weken de groene container
kunt aanbieden, die wordt dan
gratis geledigd. Als u de container
niet vol heeft en u zit met overtollig
herfstblad, dan kunt u dit beter in
de groene container doen en op de
ophaaldagen aan de weg zetten.

Vragen over de gevolgen van
de energiecrisis voor u?

Vogelgriep vastgesteld
bij pluimveebedrijf
in Nieuwleusen

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 24 oktober 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Stedenbouwkundige Visie De Deel, Den Hulst 180
Bespreekstukken
2. Vervanging kunstgrasvelden
3. 2e Bestuursrapportage
4. Verordening commissie bezwaarschriften
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. Om gebruik te
maken van het spreekrecht moeten zij zich aanmelden via grifﬁe@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 grifﬁer.
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OV-ambassadeur helpt bij reizen
met openbaar vervoer

Takkendagen

vervoer ervaren. Tijdens de
maandelijkse inloopspreekuren
op locaties in Overijssel,
Gelderland en Flevoland geven
OV-ambassadeurs uitleg en
beantwoorden OV-vragen. Een
bezoek aan familie of bekenden,
dat uitgestelde museumbezoek
of die controle-afspraak bij het
ziekenhuis met bus of trein blijkt
dan makkelijker dan gedacht.

Reizen met het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk
en makkelijk zijn, vinden provincies Overijssel, Gelderland en
Flevoland. OV-ambassadeurs geven advies en tips over het reizen
met trein of bus aan 55-plussers. Op locatie, telefonisch én online.
Inloopspreekuur
OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers
die het reizen met het openbaar

vervoer gewend zijn. Zij
helpen leeftijdsgenoten graag
het gemak van het openbaar

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.
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.

Wanneer: donderdag
27 oktober 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:
Zalencentrum de Overkant,
Kerkplein 22, Dalfsen
Telefonisch spreekuur
Voor wie graag telefonisch
antwoord wil, kan bellen met een
OV-ambassadeurs tijdens het
telefonisch spreekuur. Dagelijks
zitten OV-ambassadeurs klaar om
OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn
bereikbaar op: 038 – 303 70 10.
• Maandag t/m vrijdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur
• Dinsdag- en donderdagmiddag
van 13.30 tot 15.00 uur
• Maandag- en woensdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur

Let op! Voor snoei- en
tuinafval moet u betalen
Voor snoei- en tuinafval moet u
bijbetalen. Bijvoorbeeld blad, gras,
klimop, ligustertwijgen, coniferen
en stobben. Bij de poort wordt
dit gecontroleerd. Het groenafval
mag ook in de gft-container.

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 Klantcontactcentrum van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 14 0529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Alcohol, drugs
of zware medicijnen
gaan niet samen
met het verkeer.

De OV-ambassadeurs
helpen u graag op weg!

Achter het stuur
blijf je scherp.
Op de ﬁets, scooter
en in de auto.

Voor meer informatie en alle
activiteiten: www.ervaarhetov.nl/
ov-ambassadeur.

Al 10 jaar duurzame verhalen

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de buren!
Energie besparen, hoe pak ik dat aan? Kom erachter en bezoek
een huis op 29 oktober en 5 november tijdens de Nationale
Duurzame Huizen Route! Huiseigenaren helpen je graag en
laten zien hoe zij dit hebben aangepakt met bijvoorbeeld
radiatorfolie, dakisolatie of een warmtepomp.
Schrijf je in via www.duurzamehuizenroute.nl

