
Pleegouder worden
Ieder kind hoort op te groeien 
op een veilige plek met liefde 
en structuur. Voor meer 
dan 23.000 kinderen is een 
veilig en stabiel thuis niet 
vanzelfsprekend. Voor die 
kinderen zijn pleegouders 
nodig. Mensen die tijdelijk 
willen zorgen voor een kind 
van een ander. Soms voor een 
weekend per maand. En in 
andere gevallen voor langere 
tijd. Help een kind zo thuis 

mogelijk op te groeien, word 
ook pleegouder. Kijk voor meer 
informatie op www.pleegzorg.nl
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 24 oktober 2022:
- Broeksweg 1,  

het omzetten van een tijdelijke naar 
een definitieve aanvraag erfmolen.

- Dommelerdijk 10 B,  
het plaatsen van een kleine 
propaangas tank.

- Dommelerdijk 8,  
het omzetten van een tijdelijke naar 
een definitieve aanvraag erfmolen.

Ontvangen d.d. 26 oktober 2022:
- Leemculeweg 17,  

het verbouwen van de woning.
- Dommelerdijk 13,  

het kappen van een eikenboom.
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 17 oktober 2022:
- Stappenbeltweg 2, het plaatsen van 

16 zonnepanelen in veldopstelling.
Ontvangen d.d. 26 oktober 2022
- Lemelerveldseweg 44A,  

het bouwen van een woning 
met bijbehorend bouwwerk.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 24 oktober 2022:
- Jagtlusterallee 5, 

 het kappen van 3 essen.
Ontvangen, d.d. 26 oktober 2022:
- Westerveen 36,  

het kappen van 5 eikenbomen.
Ontvangen, d.d. 27 oktober3 2022:
- Burg. Baron van Dedemstraat 4, 

het uitbreiden van het hoofdgebouw.

Onderstaande melding brandveilig 
gebruik is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 26 oktober 2022:
- Kerkstraat 11, KBS St. Cyriacus, 

melding brandveilig gebruik. 

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning, is de 
proceduretermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 oktober 2022:
- Van Tydencampstraat 4,  

het plaatsen van twee overkappingen 
ten behoeve van een zonnelaadstation 
voor elektrische auto's. 

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 oktober 2022:
- Koninginnenplein 4,  

het plaatsen van 5 grondankers.
Verzonden, d.d. 21 oktober 2022:
- Koelmansstraat 75A,  

het plaatsen van een kleine windturbine.
Verzonden, d.d. 26 oktober 2022:
- Kanaaldijk-noord 6,  

het kappen van 9 kastanjebomen.

- De Bese 6,  
het plaatsen van een kleine windturbine.

- Koninginnenplein 4,  
het plaatsen van gevelreclame.

- Ganzepanweg 1, 
 het aanleggen van een erfverharding. 

Verzonden, d.d. 27 oktober 2022:
- Schaapskooiweg (ong),  

het plaatsen van een mast voor 
telecommunicatiedoeleinden en het 
aanleggen van een toegangspad.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 24 oktober 2022: 
- Strenkhaarsweg 3,  

het plaatsen van zonnepanelen. 
Verzonden, d.d. 26 oktober 2022: 
- Stappenbeltweg 2, het plaatsen van 

16 zonnepanelen in veldopstelling.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 24 oktober 2022:
- Zandspeur 74,  

het bouwen van een schuur. 
Verzonden, d.d. 25 oktober 2022: 
- Plan Westerbouwlanden  

in Nieuwleusen, 
het bouwen van 20 wooneenheden 
in 2 blokken (1 x 8 en 1 x 12).

Verzonden, d.d. 26 oktober 2022:
- Weth. Nijboerstraat 2,  

het plaatsen van een carport.
- Meeleweg 109, het kappen van 2 eiken.
 
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 ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) ligt ter inzage:
Verzonden, d.d.31 oktober 2022: 
- Koelmansstraat 85,  

het splitsen van de bestaande 
woning tot twee wooneenheden.

 
Vanaf 1 november 2022 ligt de ontwerp
beschikking met bijbehorende stukken 
gedurende zes weken op afspraak ter 
inzage bij het loket van de afdeling Pu
bliekdienstverlening in het gemeentehuis. 
Binnen deze termijn kan men schriftelijk 
zienswijzen over de ontwerpbeschikkin
gen naar voren brengen bij het college 
van burgemeester en wethouders. Schrif
telijke zienswijzen kunt u richten aan bur
gemeester en wethouders van Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt 
u mondeling uw zienswijze indienen.

APV EN ALCOHOLWET

ONTWERP 4E WIJZIGING BP BUITENGEBIED 
GEMEENTE DALFSEN, KOEDIJK 8

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 27 oktober 2022:
• RtB Snuisterijen,  

opritverkoop kleine woonaccessoires  
Ds.C. Keersstraat 83 
12 november + 17 december 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 7 oktober 2022:
• Arends Fruithandel, aanvraag 

standplaatsvergunning Kroonplein 
Lemelerveld voor het verkopen van 
aardappelen, groenten en fruit.

Onderstaande evenementen-
vergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022
• Sallands Bakfeest,  

Sallands Bakfeest op 5 november 
2022 van 20.00 tot 01.00 uur 
aan de Brinkweg te Dalfsen.

Doel besluit
In het 4e wijziging Bp Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Koedijk 8 wordt 
de agrarische bestemming van 
het perceel Koedijk 8, veranderd 
in een woonbestemming.

Ter inzage
Met ingang van 2 november 2022 
tot en met 13 december 2022 ligt 
voor iedereen het 4e wijziging Bp 
Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Koedijk 8 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 2 november 2022 
tot en met 13 december 2022 
via een brief of mondeling een 
zienswijze geven op het plan. 

Verkeersmaatregelen:
In verband met het Sallands 
Bakfeest in Dalfsen gelden de 
volgende verkeersmaatregelen: 

Parkeerverbod dubbelzijdig 
Zaterdag 5 november 2022  
19.00 uur tot en met zondag  
6 november 2022 02.00 uur.
• Welsummerweg, vanaf de 

Singel tot en met De Stokte. 
• De Stokte. 

Wegafsluiting 
Zaterdag 5 november 19.00 uur  
tot en met zondag 6 november  
02.00 uur.
• Brinkweg volledig afgesloten 

voor verkeer. 

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.

Uw brief kunt u sturen naar het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Dalfsen, Postbus 35, 
7720 AA Dalfsen. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen 
met mevrouw S. Kiewiet, 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 wijzigingsplan inzien 
via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDlfswz4on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.
 
Dalfsen, 1 november 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

Gemeentehuis Dalfsen
• Bezoekadres en postadres: 

Raadhuisstraat 1, 
7721 AX  Dalfsen

• Telefoon: 14 0529 
of 0529 48 83 88

• Email:  
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



Vlonderterras biedt nieuwe 
ontmoetingsplek in Lemelerveld
Op dinsdag 25 oktober is het gloednieuwe vlonderterras aan de 
Ankerstraat in Lemelerveld in gebruik genomen. Wethouder Ruud 
van Leeuwen knipte samen met de twee oudste bewoners van 
Het Anker: mevrouw Jansen en meneer Schotman een lint door. 
Wethouder Van Leeuwen wenste de inwoners van Lemelerveld 
toe dat ze heel lang mogen genieten van dit mooie terras. 

Het is een opvallend nieuw 
bouwwerk in Lemelerveld: het 
vlonderterras aan de Ankerstraat. 
Een mooie plek om te genieten 
van het uitzicht over het Kanaal 
en om elkaar te ontmoeten. De 
plaats aan de Ankerstraat is dan 
ook niet zomaar gekozen. De 
bedoeling is dat iedereen, maar 
vooral de bewoners van Het Anker, 
hier veel plezier aan gaan beleven. 
Over een paar maanden wordt er 
ook nog een rolstoelpicknicktafel 
geplaatst in de buurt van het 
vlonderterras. Dat was een 
verzoek van de gemeenteraad. 

De échte bestuurders aan het woord
Een kijkje achter de schermen bij de buitendienst

Hoe komt het dat er zoveel 
boomvruchten zijn? Door de 
droge zomer schiet de boom in de 
stress. Bang om te sterven door de 
droogte gaan bomen deze vruchten 
produceren om zijn soort in stand 
te houden. Deze vruchten zijn 
lekkernijen voor eekhoorns en het 
blad is een goede schuilplaats voor 
de egels. Op sommige plaatsen 
binnen de gemeente geven het 
blad en de boomvruchten ook 
overlast. Vooral op de stoepen 
is het soms moeilijk lopen.

Sinds kort hebben we bij 
de gemeente een kleine 
veegmachine die de ergste 
plekken op stoepen en 
fietspaden kan vegen, maar hij 
kan natuurlijk niet overal tegelijk 
komen. Dus vragen we u ook als 
inwoner om af en toe een bezem 
te pakken en de bladeren en 
vruchten op te ruimen. Dit blad 
kan in de diverse bladkorven 
die binnen de gemeente staan. 
Of in uw eigen groene 
container.

De hele zomer hebben we van de schaduw van bomen kunnen genieten. Zeker dit jaar met de 
vele warme dagen die hebben gehad.  Zeg nou eerlijk, er kan geen parasol op tegen de schaduw 
van een boom. De warmte trekt weg en daarmee vallen ook de bladeren, de herfst is weer 
begonnen. Niet alleen de bladeren, maar ook alle boomvruchten zoals eikels, kastanjes 
en beukennootjes vallen naar beneden. Het zijn er veel dit jaar.
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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend parkeerplaatsen uitsluitend 
bedoeld voor het opladen van elektrische 
voertuigen aan te wijzen door het plaatsen van 
de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met 
onderborden “opladen elektrische voertuigen” en 
onderborden die aanduiden dat het verkeersbord 
van toepassing is op de twee nabijgelegen 
parkeerplaatsen, op de volgende locaties:
- Grote Vos, ter hoogte van 

Atalanta 10 (Nieuwleusen);
- Barnsteen, ter hoogte van 

huisnummer 8 (Dalfsen);
- Thomas à Kempislaan, ter hoogte 

van huisnummer 12 (Dalfsen);
- Het Veen, ter hoogte van 

huisnummer 20 (Lemelerveld);
- Middeleeuwen, ter hoogte van 

huisnummer 9 (Dalfsen);
- Boekweitland, ter hoogte van 

huisnummer 40 (Oudleusen);
- Westerhof, ter hoogte van 

huisnummer 30 (Dalfsen).

Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 1 
november 2022 voor zes weken ter inzage 
bij de receptie van het gemeentehuis te 
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook 
bekendgemaakt via het Gemeenteblad. U 
kunt de verkeersbesluiten inzien via: https://
www.officielebekendmakingen.nl. 

U kunt zich daar ook inschrijven voor een 
emailservice om op verkeersbesluiten 
geattendeerd te worden. Dit besluit wordt 
openbaar bekend gemaakt in KernPUNTEN.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belang hebbenden 
bezwaar maken. Dit doet u door een 
bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken 
na de dag van bekendmaking van dit besluit. In 
het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum; 
3. een omschrijving van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt en 
de redenen van uw bezwaar. 

U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. 
Ook vragen wij u om een vermelding van het 
zaaknummer van het besluit waar u bezwaar 
tegen heeft mee te sturen en aan te geven op 
welk telefoonnummer of emailadres u te bereiken 
bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het 
College van burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit 
blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in 
behandeling is. Als u dit niet wilt, vanwege spoed
eisend belang of omdat het besluit onherstelbare 
gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voor
zieningenrechter van de Rechtbank Overijssel, 
locatie Zwolle (Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

Schrijf je in via www.duurzamehuizenroute.nl

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.

Duurzaam wonen? Kijk eens bij de buren!

Al 10 jaar duurzame verhalen

De dorpspomp
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar nu er zo veel aan de hand 
is in de wereld, heb ik juist de neiging de media wat minder te 
volgen. Een inwoner zei me laatst dat je de frequentie waarmee 
je het nieuws volgt, moet laten afhangen van hoe nabij het is. 
Oftewel: dagelijks een blik werpen op lokaal nieuws, wekelijks 
kijken naar het landelijke nieuws en maandelijks naar het 
wereldnieuws. Een stuk rustiger, en je wordt er vaak nog blijer van 
ook. Lang leve Dalfsennet, de Marskramer, de Dalfser Courant! 
En daarnaast uiteraard ook nog de verschillende dorpskrantjes 
(o.a. de Lemelervelder en de Vechtanjer) en websites (zoals 
Sukerbiet). Mooi dat zo veel mensen zich, vaak ook vrijwillig, 
inzetten om lokaal en regionaal nieuws te delen via deze kanalen. 

Los van (social)media gaat er wat mij betreft weinig boven de 
menselijke ontmoeting. De afgelopen tijd was daar gelukkig 
weer veelvuldig sprake van. Zo was er op initiatief van de 
gemeenteraad een avond waarop we met de agrarische 
sector in gesprek gingen. Inhoudelijk krijgt dit op verschillende 
manieren een vervolg. We organiseerden in september en 
oktober drie drukbezochte en geanimeerde avonden voor 
nieuwe inwoners. Leuk om zo veel verschillende mensen te 
ontmoeten. Er zijn mooie contacten gelegd en ik vermoed dat 
er ook al buurtborrels zijn voortgekomen uit deze avonden. Ook 
organiseerden we avonden waarop we vrijwilligers bedankten 
voor hun inzet voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen 
en de tijdelijke opvang van asielzoekers in De Spil. Als 
gemeente kunnen we dit niet alleen; als gemeenschap lukt het 
ons. Dank aan iedereen die hier zijn schouders onder zet. 

De wintertijd is begonnen. De komende donkere maanden 
zijn we minder op straat en buitenshuis 
te vinden, maar laten we elkaar blijven 
ontmoeten. Een dorpspomp hebben we al 
lang niet meer, maar onze verenigingen, 
kerken, evenementen en de genoemde 
media zijn een mooi alternatief om 
te voelen dat we deel uitmaken van 
dezelfde samenleving. Graag tot ziens!

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
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Officieel startmoment Klimaatwinkelstraat

De komende maanden krijgt het 
ontwerp van de Klimaatwinkelstraat 
verder vorm en starten de 
voorbereidingen voor de uitvoering, 
welke in 2023 plaats moet vinden. 
Wethouder Schuurman: ‘Ik ben 
blij dat we vandaag een volgende 
stap hebben gezet richting het 
realiseren van een duurzame 
winkelstraat. Dat dit tot stand 
gaat komen in samenwerking met 
verschillende partners juichen we 
als gemeente van harte toe’.

Klimaatbestendig ontwerp
In het komende jaar worden de 
Prinsenstraat en het Kerkplein 
opnieuw ingericht in een 
klimaatbestendige vorm. Het 
moet een gebied worden waar 
het water bij veel regen makkelijk 
wegstroomt en in droge perioden 
langer wordt vastgehouden. Waar 
in de zomer genoeg verkoeling is 
door schaduw en waar je fijn kunt 
verblijven en winkelen tussen het 
groen. De Klimaatwinkelstraat is 
een van de projecten die mede 
mogelijk wordt gemaakt met 
subsidie vanuit de Regio Deal 

Zwolle en maakt onderdeel uit 
van het Centrumplan Dalfsen.

Advies uit eigen dorp
De werkgroep centrumplan/
Klimaatwinkelstraat blijft 
nauw betrokken bij het 
herinrichtingsproces en heeft een 
stem in de verschillende fases 
van het project. De werkgroep 
zorgt al meerdere jaren voor 
adviezen bij de Centrumvisie en 
het Centrumplan en bestaat uit 
leden van diverse verenigingen en 
platforms uit het dorp en adviseurs 
van/namens de gemeente. ‘We 
zijn blij dat we nu echt aan de 
slag gaan met het centrum van 
Dalfsen en dat de eerste stappen 
gezet zijn. Dit fungeert als hart 
van Dalfsen en hoe fijn is het 
als we hier straks een mooi, 
groen winkelgebied hebben waar 
we elkaar kunnen ontmoeten’, 
aldus de werkgroepleden.  

Van ontwerp naar 
uitvoering en realisatie
In september 2022 kwam aannemer 
Roelofs Infra Groep uit Den Ham 

Donderdag 27 oktober werd het startsein gegeven voor het 
project ‘Klimaatwinkelstraat’. Wethouder André Schuurman, leden 
van de werkgroep Centrumplan en Gerard Hoiting, directeur 
van Roelofs Infra Groep zetten hun handtekening onder de 
samenwerkingsovereenkomst. Daarmee gaat de herinrichting 
van de Prinsenstraat en het Kerkplein een volgende fase in. 

na een aanbesteding als winnaar 
uit de bus. Zij nemen de uitvoering 
van de Klimaatwinkelstraat voor 
hun rekening. De uitvoering staat 
gepland voor 2023. In verband 
met de toegekende Regio 
Dealsubsidie moet het project 
eind 2023 klaar zijn. Gerard 
Hoiting, directeur Roelofs Infra 
Groep: ‘We kijken er naar uit 
om de komende periode in een 
bouwteam samen met de gemeente 
Dalfsen én de werkgroep te 
werken aan de klimaatwinkelstraat 
in Dalfsen. De basis voor een 
goed resultaat is voor ons een 
fijne, prettige samenwerking met 
de gemeente en de omgeving. 
Daarom hebben ook wij vandaag 
onze handtekening gezet!’

Meer weten en uw mening geven
De komende tijd wordt er samen 
gewerkt aan een definitief ontwerp 
voor de precieze inrichting van de 
Klimaatwinkelstraat. Daarbij komt 
er ook ruimte om uw ideeën over 
de ontwerpen te laten horen. Zodra 
hier meer over bekend is, dan 
leest u het in Kernpunten, op onze 
sociale media en in de nieuwsbrief 
Het Dalfsblauwtje. Deze nieuwsbrief 
is de plek waar u de ontwikkelingen 
leest over het centrum van 
Dalfsen. U meldt zich gemakkelijk 
aan via: www.dalfsblauw.nl/
inschrijvennieuwsbrief.

Uitnodiging bijeenkomst 
toekomst schoolgebouwen

Heeft u ideeën, bent u nieuwsgierig 
of wilt u meepraten over de toekomst 
van de basisscholen in uw buurt? 
Dan bent u van harte welkom 
tijdens een van de bijeenkomsten: 

Dalfsen 
Wat:   Ontwikkeling rond  

Het Avontuur en 
De Polhaar

Waar:  Trefkoele+ in Dalfsen 
Wanneer: 9 november  
 om 20.00 uur

De schoolbesturen en de gemeente Dalfsen hebben de ambitie om 
stapsgewijs de scholen in de gemeente klaar te maken voor de 
toekomst.  Daarom verkent de gemeente de mogelijkheden om in 
Dalfsen en in Nieuwleusen nieuwe schoolgebouwen te realiseren. 
In Dalfsen kijkt de gemeente naar de omgeving van de scholen Het 
Avontuur en De Polhaar. In Nieuwleusen is het middengebied in 
beeld. Er zijn nog geen concrete plannen. De gemeente onderzoekt 
de mogelijkheden voor beide projecten en daar wil ze graag over 
in gesprek met omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerden. 

INZAMELING OUD PAPIER 
november 2022 
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren 

Dalfsen: donderdag 3 en vrijdag 
4 november en zaterdag 5 
november 2022. Brengmogelijkheid 
container parkeerplaats Ned. 
Geref. Kerk aan de Polhaarweg: 
vrijdag 14:00 tot 16:30 uur en op 
zaterdag 9:00 tot 12:00 uur.

- C.B.S. Sjaloom Dalfsen:  
vrijdag 25 november vanaf 16:00 
uur en zaterdag 26 november 2022 
tot 16:00 uur brengmogelijkheid 
container school Hoevenweg. 

- C.B.S. De Spiegel: 
brengmogelijkheid naar de 
container bij de Welkoop aan 
De Vesting 15, maandag t/m 
donderdag tussen 9:00 en 
18:00 uur, vrijdag tussen 9:00 
en 21:00 uur en zaterdag 
van 9:00 tot 17:00 uur. 

- Geref. Kerk Dalfsen  
(vrijgemaakt):  
vrijdag 25 (19:0020:00 uur) 
en zaterdag 26 november 
2022 (10:00 tot 12:00 uur) 
brengmogelijkheid container 
parkeerplaats bij Geref. Kerk 
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19. 

- Kringloopbedrijf 
“Noggus&Noggus”: 
brengmogelijkheid naar 
De Singel 1923. Maandag 
(13:0017:00 uur), dinsdag t/m 
vrijdag (09:00 tot 17:00 uur), 
zaterdag (9:0016:00 uur).

HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen:  

het hele jaar door brengmogelijk

heid container bij de fam. 
Weideman, Diezerstraat 7 
(tegenover kasteel Rechteren 
over het spoor en dan de 
eerste weg rechts).  

LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!, 

pcbs De Regenboog en 
Kindcentrum Heidepark: 

 Brengmogelijkheid zaterdag  
26 november 2022 van 8:30 tot 
12:00 uur naar de containers op het 
evenemententerrein te Lemelerveld.

NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo 

Excelsior: het hele jaar door breng
mogelijkheid container bij het clubge
bouw De Bombardon aan de Burg. 
Backxlaan 181. Iedere zaterdag is 
er tussen 11:00 en 12:00 uur hulp 
aanwezig bij de inzameling. Er is 
geen huisaanhuisinzameling meer.

- C.B.S. Het Kompas: brengmogelijk
heid zaterdag 12 november 2022 
naar de container bij de school, 
Petersweg 2. Op de betreffende 
zaterdagen zijn er twee ouders 
aanwezig van 9:00 tot 12:00 uur.

- C.N.S. De Meele:  
elke eerste zaterdag van de maand 
brengmogelijkheid bij de school, 
Meeleweg 120, eerstvolgende 
vrijdag 4 november 2022.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool:  

zaterdag 12 november 2022 (09:00 
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid 
container bij restaurant Roadrunner 
aan de Hessenweg 60.

Deze rubriek wordt eenmaal 
per maand gepubliceerd!

Voor aanvullende informatie over 
de oudpapierinzameling kunt u 
contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening via 
www.dalfsen.nl/contactformulier 
of telefoonnummer: 14 0529.

De regenpijp afkoppelen van het riool: een 
eenvoudige manier om het klimaat te helpen

Regenwater dat op daken van hui
zen ouder dan 2011 valt, stroomt 
via de regenpijp rechtstreeks het 

Van 31 oktober tot en met 6 november is het de Nationale Klimaatweek. In deze week besteden 
we extra aandacht aan wat we zelf kunnen doen voor een beter klimaat. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van het afkoppelen van uw regenpijp?

riool in. Dat is jammer, want uw tuin 
en de bodem kunnen het water goed 
gebruiken. Zeker in droge perio

des zoals afgelopen zomer. De 
oplossing is eenvoudig: koppel 
uw regenpijp af van het riool. 

Jan Holterman uit Dalfsen vertelt 
graag hoe hij dit heeft gedaan:
“Het regenwater loopt nu vanuit 
de regenpijp een grindgoot in. De 
grindgoot komt uit in de vijver. Is 
de vijver vol? Dan kan het water 
verder wegstromen in het gras. 
Het werkt fantastisch! Normaal 
staat het water tot 10cm onder de 
rand van de vijver. Na een flinke 
hoosbui staat het water soms echt 
tot aan de rand. Zo zie je maar 
hoeveel water er eigenlijk op het 
dak van je huis terechtkomt.”

Tip! Wilt u ook uw regenpijp 
afkoppelen van het riool? 
Voor veel maatregelen kunt u 
subsidie krijgen. Kijk voor meer 
informatie op www.dalfsen.nl/
afkoppelenhemelwatersubsidie.  

De tuin van de familie Holterman: regenwater komt via de regenpijp 
in de grindgoot en vervolgens in de vijver. 

Nieuwleusen 
Wat: Ontwikkeling  
 in het Middengebied
Waar:  De Spil in Nieuwleusen
Wanneer:  15 november  
 om 20.00 uur

Vanwege het aantal plekken en de 
catering verzoeken wij u om uzelf aan 
te melden. Dat kan met het formulier 
op www.dalfsen.nl/schoolgebouw. 

Graag tot in Dalfsen of Nieuwleusen.


