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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis Dalfsen

Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2022:
- Kerkstraat 10, het bouwen
van een veranda.
Ontvangen, d.d. 31 oktober 2022:
- Botermakerses 24, het realiseren
van een dakopbouw.
Ontvangen, d.d. 1 november 2022:
- Vlierhoekweg 4A,
het oprichten, veranderen
of in werking hebben
van een inrichting.
- Ganzepanweg 11,
het plaatsen van zonnepanelen.
Ontvangen, d.d. 3 november 2022:
- Middenweg 2A, het bouwen
van een bedrijfswoning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 1 november 2022
- Weidelanden 29, het plaatsen
van een dakopbouw.
Ontvangen, d.d. 3 november 2022:
- Meester Gorisstraat 3,
het uitbreiden van het bestaande
woon-zorgcomplex De Burgstede.
- Schoolstraat 21,
het plaatsen van een carport.
Ontvangen, d.d. 4 november 2022:
- Zennepweg 17 en 19,
het bouwen van twee
geschakelde woningen.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 3 november 2022:
- Den Hulst 21A, het kappen
van 7 eikenbomen.

• 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. 28 oktober 2022:
- Dommelerdijk 10B, het plaatsen
van een kleine propaangastank.
Ontvangen, d.d. 1 november 2022:
- Meeleweg 96, het bouwen
van een schuur.

Van onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning, is de
proceduretermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 1 november 2022
- Westeinde 7, het bouwen
van een bijgebouw en het
renoveren van het interieur.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022:
- De Weide Mars 1,
het bouwen van een woning.
- Ruitenborghweg 3 A, het realiseren
van een kleinschalige kampeerterrein.
Verzonden, d.d. 4 november 2022:
- Peezeweg 4, het tijdelijk
plaatsen van een woonunit.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022
- Blikman Kikkertweg 3,
het verbouwen van het woonhuis
(gemeentelijk monument).
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 1 november 2022:
- Schuurmanslaantje 3,
het verbouwen van de woning en het
bouwen van nieuwe bijgebouwen.
Verzonden, d.d. 2 november 2022:
- Schuurmanslaantje 3, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
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.

GEWIJZIGD VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN 2E
WIJZIGING CHW BESTEMMINGSPLAN KERNEN
GEMEENTE DALFSEN 2016, KAMPFSTRAAT
Doel besluit
In het gewijzigd vastgestelde
wijzigingsplan 2e wijziging Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016, Kampfstraat wordt
het mogelijk gemaakt om op de
hoek Kampfstraat – Waterinkweg in
Lemelerveld 13 zorg-/wooneenheden
voor ZGR Brugstede en 2 reguliere
wooneenheden voor woningstichting
Vechtdal Wonen te realiseren.
De wijziging in het plan heeft
betrekking op de verbeelding bij het
wijzigingsplan. Deze verbeelding
is gewijzigd ten opzichte van
het ontwerpplan dat ter inzage
heeft gelegen. De specifieke
bouwaanduiding “bijbehorend
bouwwerk” is namelijk iets
uitgebreid, zodat de geplande
fietsenberging binnen deze
aanduiding kan worden verplaatst.
Ter inzage
Met ingang van 9 november 2022 tot
en met 21 december 2022 ligt het
vastgestelde gewijzigde wijzigingsplan
2e wijziging Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Kampfstraat ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis in Dalfsen. Voor
een bezoek aan het gemeentehuis
kunt u via telefoonnummer
14 0529 een afspraak maken.
Reageren?
Iedereen kan van 9 november
2022 tot en met 21 december
2022 beroep tegen het gewijzigd

vastgestelde wijzigingsplan
instellen kan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
In werking treden plan (geldigheid)
Het wijzigingsplan 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 onherstelbare gevolgen heeft
voor u, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen
bij de bij de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, dan wordt de
werking van het plan uitgesteld
totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van
een beroepschrift als een verzoek
om voorlopige voorziening is
griffierecht verschuldigd.
Meer informatie
Ook kunt u het wijzigingsplan
inzien via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
LKernen2016wz02-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op
https://digitaleplannen.nl/0148/.
Dalfsen, 8 november 2022
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

Carbidschieten
Het is nog te vroeg om carbid te schieten, maar wel de juiste
periode om je goed voor te bereiden op de jaarwisseling!
Carbidschieten is een prachtige
traditie die naast het vertrouwde
geknal zorgt voor veel gezelligheid
en plezier tijdens de jaarwisseling.
Maar wil je het gezellig houden?
Bereid je dan goed voor! Verdiep
je alvast in de regels die gelden in
de gemeente Dalfsen. Ook dit jaar
vragen we om ervoor te zorgen dat
er altijd een Bewust Oplettende
CarbidKnaller (BOCK) aanwezig
is die op de hoogte is van dé tips
voor veilig carbidschieten!
Nog even de regeltjes voor carbid
schieten buiten de bebouwde
kom kort op een rijtje:
• Er mag carbid geschoten worden

op 31 december van 10:00 uur
tot 1 januari 2023 02:00;
• De vaten moeten zijn afgesloten met
zacht materiaal (dus geen deksel);
• Gebruik vaten met een inhoud
van maximaal 100 liter;
• Het vrije schootsveld is minimaal
75 meter en hierin liggen geen
openbare wegen of paden;
• Er wordt geschoten in een
richting die is afgewend van
de woonbebouwing;
• De betreffende locatie is gelegen
op een afstand van tenminste:
- 75 meter van woonbebouwing; en
- 300 meter van inrichtingen
voor intramurale zorg; en
- 300 meter van inrichtingen waar

dieren worden gehouden; en
- 500 meter van een
vogelbeschermingsgebied.
• Het schietterrein wordt
afgezet met linten of ander
vergelijkbaar materiaal.
Voor het schieten binnen de
bebouwde kom moet een vergunning
worden aangevraagd. Doe dit tijdig!
De regels over carbidschieten in de
gemeente Dalfsen staan vermeld
in artikel 2:73a van de Algemene
plaatselijke verordening gemeente
Dalfsen (hierna: APV). Deze kun
je vinden via www.dalfsen.nl/apv.
BOCK gezocht!
Heb jij met je vriendengroep al
overlegd wie de BOCK wordt? Geef
dit dan door! Stuur een e-mail naar

gemeente@dalfsen.nl en vermeld de
locatie waar jullie gaan carbidknallen
of het woonadres van de BOCK. De
BOCK ontvangt een leuk pakket.
Samen zorgen we voor een
veilige oudejaarsdag!
Houd de Kernpunten en sociale
media van de gemeente Dalfsen in
de gaten voor meer informatie over
de BOCK-campagne en de regels
die gelden rondom de jaarwisseling.
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Terugblik raadsvergaderingen
24, 31 oktober en 3 november 2022

Richting winter
De nazomer in Nederland was dit jaar zacht en met de gestegen
energieprijzen was dat voor veel mensen erg prettig. De groep
mensen met nog een vast contract bij de energieleverancier wordt
steeds kleiner. Ook al is er nu een prijsplafond ingesteld, het
betekent in alle gevallen een flinke stijging in de energielasten.
Deze prijsstijging gaat bij een aantal inwoners van onze
gemeente zorgen voor financiële problemen. De rentevast
termijn van je hypotheek zal maar net aflopen en daarnaast
wordt je geconfronteerd met de nieuwe energietarieven. Het
kan zo maar een toename in de vaste lasten betekenen van
honderden euro’s en waar moet je dat geld vandaan halen?
De gemeenteraad ziet dit ook en heeft een bedrag van €
250.000,- beschikbaar gesteld om noodhulp te kunnen geven
aan onze inwoners. Als college zijn we daar direct mee aan de
slag gegaan en er wordt hard gewerkt aan maatregelen. Zijn
deze eenvoudig om in te stellen? Zeker niet, want waar je eerder
kon zeggen dat de grootste problemen zaten bij de groep met
het laagste inkomen, is dat nu niet meer vanzelfsprekend. Ook
al heb je een modaal inkomen door de gestegen energielasten
kan het zo maar zijn dat je de spaarrekening toch snel moet
aanspreken of op zoek moet naar andere maatregelen.

De maand oktober was goed gevuld met raadsvergaderingen. Op
maandag 24 oktober was er een reguliere raadsvergadering en
op maandag 31 oktober en donderdag 3 november behandelde
de gemeenteraad de programmabegroting 2023 – 2026.
Maandagavond 24 oktober
De gemeenteraad heeft in de
afgelopen periode besloten om het
spreekrecht voor inwoners verder
te verruimen. Twee inwoners
maakten deze avond gebruik van
de mogelijkheid om hun zorgen
onder de aandacht van de raad te
brengen. Dhr. Goossens deed dat
over een voorgenomen uitbreiding
van een varkenshouderij aan
de Lemelerveldseweg.
De VVD had schriftelijke
vragen gesteld over de
gezondheidsrisico’s van het
gebruikte isolatiemateriaal bij
appartementen aan het Grasklokje
en de Kievitsbloem in Dalfsen.
Deze vragen met beantwoording
stonden vanavond op de agenda
en dhr. Weijenberg maakte gebruik
van het spreekrecht hierover.
Hij vraagt aandacht voor de
gezondheidsrisco’s die breder zijn
dan het gebruikte isolatiemateriaal
bij de genoemde appartementen.
Er zijn ook andere huurders die
vochtproblematiek ervaren na
de isolatiewerkzaamheden die
zijn uitgevoerd. De woonstichting
heeft geen, al dan niet tijdelijke,
passende oplossing hiervoor
gevonden. Alle raadsfracties
drongen er bij het college op
aan om alles te doen om de
bewoners te helpen en daarover in
gesprek te gaan met Vechthorst.
De Stedenbouwkundige visie
De Deel, Den Hulst 180 is
inhoudelijk besproken tijdens de
raadscommissie van 10 oktober
jl. en stond als akkoordstuk
op de agenda van deze
raadsvergadering. Alle fracties
konden instemmen met de
herontwikkeling van het voormalig
partycentrum tot woonlocatie.
Ook de vervanging van de
kunstgrasvelden was al eerder in
commissieverband besproken. De
fracties hadden toen aangegeven
dat zij zich in grote lijnen kunnen
vinden in het voorstel, maar
er was nog discussie over het
beslispunt 3, het verplaatsen
van een kunstgrasveld bij VV
Lemelerveld. Het college heeft

hier opnieuw naar gekeken en
is met een nieuw raadsvoorstel
gekomen. Beslispunt 3 is
aangepast; het college gaat in
gesprek met VV Lemelerveld
over eventuele verplaatsing
van het kunstgrasveld. Met de
aanpassing van het voorstel en
de toezegging van wethouder
Uitslag dat hij in gesprek blijft
met VV Lemelerveld over de
eventuele verplaatsing kon de
raad instemmen met het voorstel.
De 2e Bestuursrapportage was
ook eerder besproken. Met dit
voorstel wordt de begroting
gewijzigd vanwege nieuwe
ontwikkelingen. De raad besloot
met een eigen amendement om
daar bovenop nog € 250.000 extra
uit te trekken voor de taskforce
‘energiearmoede voor inwoners,
organisaties en verenigingen’.
Maandagavond 31 oktober
– 1e termijn begroting
De programmabegroting 20232026 is een uitwerking van de
perspectiefnota 2023-2026.
Met de vaststelling van de
begroting wordt het financiële
kader voor het college gegeven.
Met dit financiële kader kan
het college zijn opdrachten en
bevoegdheden uitvoeren.
Op maandagavond werd
afgetrapt met de eerste termijn,
de algemene beschouwingen,
van zowel de gemeenteraad
als van het college. In de
algemene beschouwingen
gaven de fracties hun opinie
op de programmabegroting.
Raadsleden konden elkaar
onderbreken met vragen of na
afloop van het verhaal vragen
stellen. Hier werd veelvuldig
gebruik van gemaakt en dit
zorgde voor een levendig debat.
Belangrijk voor de gemeenteraad
zijn het snel bouwen van
meer woningen, toegankelijke
communicatie, verkeersveiligheid,
duurzaamheid en milieu,
armoedebestrijding, natuur
en landschap. Ook werden al
amendementen (wijzigingen

van de begroting) en moties
(verzoeken aan het college) op
deze eerste avond ingediend.
De ChristenUnie diende samen
met de PvdA, D66 en VVD een
amendement in om de stelpost
ambities raad van € 500.000
op te heffen en de middelen
die vrij komen toe te voegen
aan de exploitatie begroting.
D66 diende amendementen in
om de OZB niet te verhogen,
subsidie voor het onderhoud van
monumenten te geven en om
een burgerberaad te organiseren.
Daarnaast diende D66 meerdere
moties in: ‘Wat led je’ samen
met de ChristenUnie, zodat de
openbare verlichting versneld
wordt vervangen door LED
verlichting, ‘Werk voor iedereen’
samen met de PvdA om onderzoek
te doen naar een basisbaan
voor mensen in de bijstand en
‘Meedoen aan sport en cultuur
voor elke jongere bereikbaar’
door een voucher in te stellen.
Andere fracties kondigden aan
dat zij ook over verschillende
onderwerpen een motie of
amendement wilden indienen.
Donderdag 3 november
– Tweede termijn
Tijdens de tweede termijn
reageerden de fracties op de
beantwoording van het college
en konden opnieuw moties en
amendementen worden ingediend.
In totaal werden er 17 ingediend.
Voor zover de griffie kon nagaan,
waren het er nooit eerder zo
veel in één vergadering.
Het door de ChristenUnie
ingediende amendement om de
stelpost ambities raad op te heffen
en de vrijgekomen middelen toe
te voegen aan de exploitatie
begroting werd medeondertekend
door alle andere fracties en
werd unaniem aangenomen. Het
amendement van D66, VVD en
PvdA om geen lastenverhoging
door te voeren behaalde geen
meerderheid en werd verworpen.
Het amendement ‘Hoe houden we
Dalfsen mooi; subsidie, onderhoud
en verduurzamen gemeentelijke
monumenten’ van D66, PvdA en
ChristenUnie behaalde ook geen
meerderheid en werd verworpen.

Tip vanuit de gemeente: wacht niet te lang met het zoeken
van hulp. Als je in de schulden komt gaan de rentekosten en
de bijkomende kosten ook spelen, dus zoek op tijd hulp.
Wij zien ook dat er verschillende manieren zijn om hulp te krijgen
en willen onze inwoners dan ook graag helpen om het juiste loket
te vinden, zodat het duidelijk is welke maatregelen je kunt nemen.
Dus zie je dat er financiële problemen aankomen, bel de
gemeente via 14 0529 en vraag om ondersteuning.
En nog een tip. Er ligt ook dit jaar weer € 90,- voor ieder huishouden
klaar. Je kan Led-lampen, isolatiemateriaal, deurdrangers of andere
verduurzamingsmaterialen halen en de rekening declareren. Dit
kan nog tot 15 december aanstaande.
Tot dit weekend hadden zo’n 800
huishoudens dit aangevraagd en dan
te weten dat we budget hebben voor
3.000 huishoudens. Het zou toch zonde
zijn als dit geld ongebruikt blijft. Dus
kijk snel op www.dorpenvanmorgen.
nl en vraag je tegemoetkoming aan.
André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Het amendement reserve grote
projecten van Gemeentebelangen
en CDA behaalde wel
een meerderheid en werd
aangenomen. Daarmee gaat de
raad via de reserve sparen om
grote projecten in de toekomst
te kunnen betalen. Het laatste
amendement wat in stemming
werd gebracht ging over de
starterslening. Dit amendement
waarmee de maximale koopsom
wordt gewijzigd van € 300.000,naar € 405.000,- werd ingediend
door Gemeentebelangen,
ChristenUnie en het CDA en
behaalde ook een meerderheid
van de stemmen. De financiële
grens voor het aanvragen van
een starterslening is daarmee
gelijk aan de hoogte van de
Nationale Hypotheek Garantie.
Na stemming over de
amendementen moest over
de programmabegroting zelf
gestemd worden. Deze werd
unaniem aangenomen.
Er werden meerdere moties door
de verschillende fracties ingediend,
waarvan uiteindelijk acht moties
in stemming werden gebracht.
De moties ‘Meedoen aan sport
en cultuur is voor elke jongere
bereikbaar’ van D66 en Locaties
asielopvang van VVD, PvdA,
D66 en ChristenUnie behaalden
geen meerderheid van de
stemmen en werden verworpen.

Aangenomen werden de moties
over het versnellen van vervanging
van ledverlichting in de openbare
ruimte, de ‘Verenigingsexpert’
die voorziet in expertise bij
verenigingen die dat missen
van CDA, PvdA en VVD. De
raadsbrede motie ‘Dorpsrondjes’
die moet leiden tot een eenduidige
en veilige wandelstructuur rondom
de dorpen. De raadsbrede motie
‘Klare taal’ waarmee het college
wordt verzocht gemeentelijke
teksten op taalniveau B1 te
schrijven en vernieuwende
middelen in te zetten gericht
op specifieke doelgroepen.
De motie ‘Slimme stroom’; het
stimuleren van initiatieven voor
de opwek van duurzame energie
voor eigen en/of lokaal gebruik
door ChristenUnie, VVD, PvdA
en D66. De laatste motie die
werd aangenomen ging over het
organiseren van een werksessie
voor de raad in het eerste kwartaal
2023 over de ontwikkelingen
op de woningmarkt.
Voorzitter Erica van Lente was blij
met de motie ‘Klare taal’ en dat
liet ze zien door de vergadering
te sluiten met de woorden “We
zijn klaar”. Ze deed dat net
na elf uur. Het was een lange
vergadering, maar leuk om te
volgen met een levendig debat.
Meer lezen of terugkijken?
Kijk op https://ris.dalfsen.nl.
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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

APV EN ALCOHOLWET

De raadscommissie vergadert op maandag 14 november 2022
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

Onderstaande melding van een
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2022:
• ALS-team Dalfsen, het organiseren
van een Nieuwjaarsduik op 1 januari
2023 bij het strandje Bellingeweer.
Ontvangen, d.d. 31 oktober 2022:
• Wandelvereniging Green
Shoes, het organiseren van
Midwinterhoorn Wandeltocht op
29 en 30 december 2022.
Ontvangen, d.d. 2 november 2022:
• Voetbalvereniging ASC’62, melding
afwijking schenktijd in verband
met een feestje voor leden van
ASC’62 op 12 november 2022.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Vervolgonderzoek zwembaden
2. Kadernota economisch beleid
3. Marktverordening 2022
OPIENIEREND
4. Strategische beleidsagenda Veiligheidsregio 2023-2026
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.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 t/m 3 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 28 november 2022.
Agendapunt 4 wordt in twee ronden besproken: eerst beeldvormend, daarna
opiniërend. Dit voorstel gaat niet door naar de raadsvergadering omdat op dit
moment geen besluit van de raad wordt gevraagd.
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.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 31 oktober 2022.
• Sportvereniging Nieuwleusen,
melding afwijking schenktijd in
verband met vrijwilligersavond
op 26 november 2022.
Onderstaande aanvraag om
een evenementenvergunning
is ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2022:
• Stichting ZGR, locatie ZGR
Brugstede, het organiseren van
‘Kerstmarkt Brugstede 2022’ op 16
december 2022, Mr.Gorisstraat 3.
Onderstaande aanvraag om een
loterijvergunning is ontvangen:

DALFSEN
Ontvangen, d.d. 24 oktober 2022:
• Stichting Ontmoetingscentrum
De Wiekelaar, het organiseren van
een verloting, trekking op 19 november
2022, G.W. Spiegelstraat 6.
Onderstaande aanvraag ontheffing
sluitingstijd is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 oktober 2022:
• NIKKI’S, verzoek ontheffing sluitingstijd
op 1 januari 2023, Kerkplein 23.
Onderstaande aanvraag om een
loterijvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 november 2022:
• Stichting Ontmoetingscentrum
De Wiekelaar, het organiseren van
een verloting, trekking op 19 november
2022, G.W. Spiegelstraat 6.
Onderstaande aanvraag om een
standplaatsvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 2 november 2022:
• R.K. Parochie, 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.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022:
• Arends Fruithandel,
standplaatsvergunning Kroonplein

Lemelerveld voor het verkopen
van aardappelen, groenten
en fruit op de woensdag.
Onderstaande
evenementenvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022:
• Ondernemend Dalfsen,
Sinterklaasintocht op 12 november
2022 aan de Vechtkade en
het centrum van Dalfsen.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 31 oktober 2022:
• Ondernemersvereniging
Lemelerveld, Intocht Sinterklaas
op 13 november 2022 in het
centrum van Lemelerveld.
Verkeersmaatregelen:
In verband met de intocht van
Sinterklaas in Dalfsen gelden de
volgende verkeersmaatregelen:
Wegafsluiting:
• Raadhuisstraat vanaf het
gemeentehuis tot aan de Vechtdijk.
Maximaal 30 minuten, rond 14.30 uur.
• Kerkplein vanaf de kruising
met de Vechtstraat tot aan
de Wilhelminastraat.
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.

