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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 oktober 2022:
- Emmerweg 6, het splitsen
van de woning.
Ontvangen, d.d. 20 oktober 2022:
- Haerolteweg 16, het realiseren
van 4 Padelbanen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 oktober 2022:
- De Smeule (ong), het bouwen
van een woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 18 oktober 2022:
- Prinses Margrietstraat 6, aanvraag
gebruik terrein van de gemeente
voor een tijdelijke ﬁetstalling.

• 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
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Van onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen, zijn
de proceduretermijnen verlengd:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 25 augustus 2022:
- Zandspeur 74, het bouwen
van een schuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 augustus 2022:
- Blikman Kikkertweg 3,
het verbouwen van het
woonhuis (monument).

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 17 oktober 2022:
- Tibbensteeg 6, het plaatsen van
zonnepanelen in veldopstelling.
Verzonden, d.d. 18 oktober 2022:
- Dammans-Es 14, het plaatsen
van zonnepanelen in het land.
Verzonden, d.d. 19 oktober 2022
- Peezeweg 4, het realiseren van een
wooneenheid in een bestaand gebouw.
Verzonden, d.d. 20 oktober 2022
- bij Lindenlaantje 1, het kappen
van een tamme kastanje.
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.

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

APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 oktober 2022:
• Zanggroep Out of The Blue,
het verkopen van snert op 26
november 2022 op de Grote Markt.
Onderstaande
evenementenvergunning
is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 18 oktober 2022
• De Trefkoele, het organiseren
van Brinkhof Reünie op
19 november 2022 in de Trefkoele,
Ruigedoornstraat 108.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 oktober 2022
• Ondernemersvereniging

Nieuwleusen, het organiseren
van Kerstmarkt Nieuwleusen op
10 december 2022 rondom ’t Witte
Peerd, Grote Kerk en Palthemuseum.
Onderstaand aanvraag om
onthefﬁng geluidhinder is verleend
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 19 oktober 2022:
• Ambachtsweg 2-4, onthefﬁng
geluidhinder voor het vlinderen van
de betonvloer van 21 december 7:00
tot 01:00 uur op 22 december 2022.
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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 31 oktober 2022 en donderdag
3 november 2022 om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
BESPREEKSTUKKEN
1. Programmabegroting 2023-2026
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
U kunt aan het begin van de vergadering op 31 oktober 2022 spreken
over de programmabegroting. Om gebruik te maken van het spreekrecht
moet u zich aanmelden via grifﬁe@dalfsen.nl. Dit kan tot op de dag van
de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur. Neem contact op met de grifﬁer voor
mogelijkheden en ondersteuning.

Herhaalprik tegen corona
in De Trefkoele+ in Dalfsen
GGD IJsselland opent komende weken extra vaccinatielocaties, waaronder
in De Trefkoele+ in Dalfsen. Vanaf 26 oktober kunnen inwoners uit de
gemeente Dalfsen en omgeving zich daar op woensdag laten vaccineren. Je
kunt hiervoor een afspraak maken als je een uitnodiging hebt gehad of als
je geboortejaar aan de beurt is (kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik).
De herhaalprik is er voor iedereen
van 12 jaar of ouder die de basisserie
tegen corona heeft gehad én minimaal
3 maanden geleden de laatste prik of
een coronabesmetting heeft gehad.
Een afspraak maak je via Planjeprik.
nl of door te bellen naar 0800-7070.
Waarom een herhaalprik?
Het aantal coronabesmettingen neemt
dit najaar toe. Uit voorzorg wordt
daarom weer een coronaprik
aangeboden. Deze herhaalprik tegen
corona verbetert de kwaliteit van
het afweersysteem en daarmee de
bescherming tegen ziekenhuisopname
en overlijden. Daarnaast is
de herhaalprik nodig om de zorg
bereikbaar te houden en om druk op

de samenleving, door bijvoorbeeld
uitval van personeel, te voorkomen.
Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in De
Trefkoele+ is vanaf 26 oktober
iedere woensdag open. Kijk voor
adresgegevens, dagen en tijden op
ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties.
Vergeet niet een geldig ID-bewijs
en een mondkapje mee te nemen.
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Vragen over de gevolgen van de energiecrisis voor
u? 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;
• Het aanvragen van energietoeslag
als u een laag inkomen heeft;
• Hoe u grotere energiebesparingmaatregelen kunt nemen;

• Welke regelingen er zijn om
maatregelen te ﬁnancieren.
De inloopmiddagen vinden plaats
op de volgende tijden en locaties:
• Dinsdag 25 oktober
van 12:00 tot 16:00,
Infopunt Mozaïek in Lemelerveld
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).
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.

Gratis inleveren van takken en stammetjes
De koude maanden lenen zich uitstekend voor onderhoud in uw
tuin en singels. De takken en stammetjes die u weghaalt, mag
u gratis inleveren bij onderstaande locaties. Hiervan worden
houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels. Om de takken
te kunnen versnipperen, moeten ze minimaal vingerdik zijn.
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 van de locaties
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 08.00 tot 12.00 uur.
Inleverlocaties
1. Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2,
Rouveen
2. Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73,
Dalfsen

Meer informatie?
Voor vragen kunt u contact
opnemen met de gemeente
Dalfsen, telefoonnummer
14-0529 of via het e-mailadres
gemeente@dalfsen.nl.

Hoop blijven houden
Zonder dat u er iets van heeft gemerkt en dat is heel logisch,
is er in augustus en september heel hard gewerkt
aan de begroting voor 2023.
Meteen maar het goede nieuws: er vindt geen lastenverzwaring
plaats voor onze inwoners niet anders dan de 1,7% inﬂatie
van de meetdatum september 2022. De rioolhefﬁng gaat iets
omhoog, maar de afvalstoffenhefﬁng gaat zelfs ietsje meer naar
beneden. De Dalfser begrotingen tot en met 2026 zijn sluitend.
Dat is bij elkaar goed bericht in deze toch sombere tijden.
Het is weliswaar een heel klein mini, lichtpuntje, een sprankje
hoop. Een oude Nederlandse wijsheid leert ons “zolang er hoop
is, is er leven” met andere woorden geef nooit op. Dat doet mij
denken aan een oudere ﬁlm met Peter Sellers in de hoofdrol:
“Being there”. Hij speelt hierin een tuinman op leeftijd, die na
meerdere misverstanden wordt aangezien voor een ﬁlosoof op het
gebied van de economie. Waarom? Hij heeft het over zijn tuin, die
kent vier seizoenen lente, zomer herfst en winter, die altijd weer
gevolgd zal worden door een nieuwe lente. Kortom een cyclus
die iedereen bekend voorkomt. Toch
zit er een kern in die mij aanspreekt,
doorgaan, volharden, je niet uit het
veld laten slaan en de voorbereidingen
treffen voor het volgende dat
komt. Hoop blijven houden.
Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

3. Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A,
Lemelerveld

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

