
APV EN ALCOHOLWET

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 
DE BESE 7 IN DALFSEN

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 november 2022:
• Inwoner gemeente Dalfsen,  

het organiseren van een verlichte 
trekkeroptocht in de gemeente 
Dalfsen op 23 december 2022.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 november 2022:
• C.B.S. De Wegwijzer,  

het organiseren van ANWB 
Streetwise op de parkeerplaats 
bij Kon.Julianalaan 71 op 
14 november 2022.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 november 2022:
• Voetbalvereniging Hoonhorst, 

het organiseren van Jumbo 
Kamphuis Crossloop op 31 

december 2022. Start en Finish 
is vanaf Kerkstraat 24.

Ontvangen, d.d. 8 november 2022:
• Ondernemend Dalfsen,  

het organiseren van Kerstfestijn 
in het centrum van Dalfsen op 
16 en 17 december 2022.

Onderstaande aanvraag om 
ontheffing van art. 35 van de 
Alcoholwet is verleend:
DALFSEN
• Wandelvereniging Green Shoes,  

ten behoeve van Midwinterhoorn 
Wandeltocht op 29 en 
30 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.

Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat, gelet op de Algemene wet 
bestuursrecht en de Wet algemene 
bepalingen Omgevingsrecht 
(Wabo), een ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning ter inzage ligt.  

Het ontwerpbesluit omgevings
vergunning heeft betrekking op het 
realiseren van een paardenbak 
met een afmeting van 60 bij 40 
meter en de functieaanduiding 
‘paardenhouderij’ toe te voegen 
aan de agrarische bestemming op 
het perceel De Bese 7 in Dalfsen.

Inzien stukken
Het ontwerpbesluit omgevings
vergunning en alle daarbij behorende 
stukken liggen van 16 november 
2022 tot en met 29 december 
2022 ter inzage bij het loket van de 
eenheid Publieksdienstverlening in 
het gemeentehuis van Dalfsen. Voor 
een bezoek aan het gemeentehuis 

kunt u via telefoonnummer 14 0529 
een afspraak maken.
   
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 16 november 
2022 tot en met 29 december 
2022 via een brief of mondeling 
een zienswijze geven over het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning.

Een brief met uw zienswijze 
gericht tegen het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning kunt u sturen 
naar burgemeester en wethouders van 
Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. 

Voor het inbrengen van uw 
mondelinge zienswijze kunt u 
een afspraak maken met de 
eenheid Publieksdienstverlening, 
telefoon +14 0529. 

Dalfsen, 15 november 2022
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

Gemeente Dalfsen van start 
met online verlengen rijbewijs

Online aanvragen is alleen 
mogelijk in het geval van 
verlengen van het rijbewijs of 
bij uitbreiding van categorieën. 
Iemand die voor het eerst 
een rijbewijs aanvraagt, 
moet hiervoor nog wel naar 
het gemeentehuis of het 
servicepunt in Nieuwleusen.

Erkende fotograaf
Om het rijbewijs online te 
kunnen verlengen, is een 
pasfoto nodig die is gemaakt 
bij een erkende fotograaf of 
fotocabine. Een overzicht 
van erkende fotografen is te 
vinden op de locatiewijzer op 
www.rdw.nl. 

Met ingang van 1 december 2022 is het in de gemeente 
Dalfsen mogelijk om de verlenging van het rijbewijs online 
aan te vragen via de website van de RDW. U kunt het rijbewijs 
al na twee werkdagen ophalen op het gemeentehuis.

Hoe werkt het?
De aanvraag begint met het 
laten maken van een foto bij een 
door de RDW erkende fotograaf. 
De fotograaf verstuurt de foto 
digitaal naar de RDW. Daarna 
kunt u met de DigiDapp met 
IDcheck makkelijk en snel de 
aanvraag doen via www.rdw.
nl/rijbewijsverlengen. Na twee 
werkdagen kunt u het rijbewijs 
ophalen in het gemeentehuis. Een 
afspraak hiervoor kunt u maken 
via onze website www.dalfsen.nl.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 4 november 2022:
- Kringsloot-West 18, het kappen van 

7 eikenbomen en 1 berkenboom.
- Vriesenhof 3, het bouwen 

van een carport.
Ontvangen, d.d. 8 november 2022:
- Koelmansstraat 8, het herstel van 

de fundering van de woning.
Ontvangen, d.d. 9 november 2022:
- Schildersweg 14, het plaatsen 

van 3 Velux dakkapellen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 november 2022:
- Kroonplein 18, het vervangen 

van de reclameuiting COOP 
naar PLUS supermarkt. 

Ontvangen, d.d. 9 november 2022:
- Het Veen 35, het bouwen van 

een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 10 november 2022:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 november 2022:
- Oosterhulst 5A,  

een wijziging op een verleende 
omgevingsvergunning.

- Stekelaars 23, het verbouwen 
van de woning.

- Hulsterpad 1,  
het realiseren van een 
dakopbouw op de berging.

Ontvangen, d.d. 10 november 2022:
- Ds. Smitslaan 3,  

het realiseren van een schuur.
Ontvangen, d.d. 11 november 2022:
- Dommelerdijk 117,  

het verbouwen van de woning.

Onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning  
is op verzoek van de 
aanvrager ingetrokken: 
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 november 2022:
- Oosterhulst 5A, wijzigingsaanvraag 

omgevingsvergunning. 

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning, is de 
proceduretermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN

Ontvangen, d.d. 28 juli 2022: 
- Westeinde 2, het intern 

verbouwen van het pand en het 
plaatsen van zonnepanelen.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 8 november 2022:
- Ankummer Es 18,  

het verbouwen van de woning. 
Verzonden, d.d. 9 november 2022: 
- Ganzepanweg 11,  

het plaatsen van zonnepanelen. 
Verzonden, d.d. 11 november 2022:
- Barbierlaan 12,  

het bouwen van een aanbouw.
- Marshoekersteeg 9A en 9B, 

het plaatsen van een draaibaar 
zonnepanelensysteem.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 11 november 2022:
- Lemelerveldseweg 44A,  

het bouwen van een woning 
met vrijstaand bijgebouw.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 9 november 2022:
- Zandspeur 16,  

het plaatsen van een erker. 
Verzonden, d.d. 10 november 2022:
- Hulstkampenweg 2A,  

het bouwen van een berging.
Verzonden d.d. 11 november 2022:
- Meeleweg 83, het plaatsen van een 

zonneveld voor eigen gebruik.
- Burg. Baron van Dedemstraat 4, 

het uitbreiden van het hoofdgebouw.
 
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.

30km 40km30km 40km

Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

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



OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

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 en 2 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.

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.

De raadscommissie vergadert op maandag 21 november 2022 om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kaders grootschalige duurzame energieproductie 20232030
2. Bestemmingsplan Muldersweg II

Gaat u al slim om met regenwater?

Voor familie Noordzij uit Dalfsen 
was de wateroverlast van vorig jaar 
(4 juli 2021 red.) aanleiding om te 
gaan afkoppelen. Dhr. Noordzij: 
“Door die geweldige regenbui stond 
mijn garage onder water, voor het 
eerst sinds al die jaren dat ik hier 
woon. Het water kwam van twee 
kanten: de regen rechtstreeks 
op de grond, en het water wat 
afgevoerd werd via de regenpijp 
kwam weer omhoog omdat het riool 
overliep. Dit wilde ik niet meer.”

Samen met zijn vrouw heeft 
hij kuilen (wadi’s) gegraven 
en 6 kubieke meter zand 
afgevoerd. Door de hele tuin 
zijn drainagebuizen en geulen 
aangelegd. Via de geulen en 

drainagebuizen komt regenwater 
vanuit de regenpijp in de wadi’s 
terecht. Aan biodiversiteit is ook 
meteen gedacht: in de wadi’s zijn 
veel inheemse planten geplaatst.

“Het water loopt nu goed weg”, 
vertelt Noordzij. “In de wadi’s bleef 
het eerst staan. Een bepaalde 
laag in de grond hield het water 
tegen. Het probleem was snel 
opgelost door met een grondboor 
door die laag heen te graven.” 

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

Regen: de ene keer valt er te veel en loopt het riool over. In andere periodes is het veel te weinig 
en ontstaat er flinke droogte. Slim omgaan met regenwater wordt steeds belangrijker. U kunt ook 
helpen, door uw regenpijp af te koppelen van het riool. De regen die op uw dak valt, komt dan in 
de bodem terecht in plaats van het riool. Dit is fijn voor het aanvullen van de grondwaterstand. En 
bij een flinke stortbui wordt het riool ontlast, waarmee u wateroverlast helpt te voorkomen.

Openbare ruimtes bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar houden

Samenwerking
“We werken al 28 jaar samen met 
de werkgroep BTB van stichting 
Gehandicapten Platform. Deze partij 
behartigt de belangen van mensen 
met een (functie) beperking of chro
nische ziekte. De wijkuitvoerders van 
de buitendienst hebben regelmatig 
overleg met de werkgroep. Zo weten 
we van elkaar wat er speelt en wat 
belangrijk is om de openbare ruimte 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar 
te houden voor inwoners met een 

visuele of lichamelijke handicap”, 
vertelt Otto Koerhuis. Sido van Eck 
bevestigd dit en benoemd ook het 
doel om alvast aan de voorkant mee 
te kunnen denken over eventuele 
aanpassingen in de openbare ruimte: 
“We vinden het fijn dat we betrokken 
zijn en worden aangehaakt bij ver
anderingen in de openbare ruimte, 
juist ook bij nieuwe projecten. Soms 
zijn het maar kleien aanpassingen 
die ons enorm kunnen helpen. 
Denk aan hellingen en stoepjes.”

De buitendienst van de gemeente Dalfsen is elke werkdag in de 
buitenruimte te vinden. Ze proberen de omgeving voor iedereen fijn, 
bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar te houden. Het is niet voor 
iedereen een gegeven zich makkelijk te begeven in de buitenruimte. 
Daarom haalt de buitendienst geregeld input op bij Stichting 
Gehandicaptenplatform. Wijkuitvoerder van de gemeente Dalfsen, 
Otto Koerhuis, en Sido van Eck van werkgroep BTB (Bereikbaar, 
Toegankelijk, Bruikbaar) vertellen hoe dit in zijn werk gaat. 

Onderwerpen die ter tafel komen
“In de overleggen komen 
verschillende onderwerpen voorbij. 
Het gaat bij de buitendienst met 
name om bijvoorbeeld meldingen 
over overhangend groen, 
boomwortels in de stoep, verzakte 
roosters om een boom”, vertelt 
Otto Koerhuis. “Door samen te 
werken en elkaar regelmatig te 
spreken kan de buitendienst de 
meeste dingen in de openbare 
ruimte snel oplossen. Sido vult aan: 
“Waar we verder ook op letten is 
de bereikbaarheid, toegankelijkheid 
en bruikbaarheid bij winkels, buiten 
ruimtes, openbare gebouwen en 
recreatieve voorzieningen. Wanneer 
je in een rolstoel op een driewielfiets 
of met een hulphond onderweg bent, 
vallen je andere dingen op, heb je 
meer ruimte nodig en kun je er soms 
gewoon niet langs als drie tegels 
van het trottoir niet beschikbaar 
zijn. Daar zijn we ook met andere 
partijen regelmatig over in gesprek.”

Samen zorgen voor bereikbare, 
toegankelijke en bruikbare 
openbare ruimte
Ook u kunt andere inwoners en 
bezoekers met een visuele of 
lichamelijke handicap helpen in 
de openbare ruimte. Zo kunt u 
zorgen dat voetpaden begaanbaar 
blijven, overhangende beplanting 
vanuit uw tuin snoeien, auto’s 
niet op het trottoir parkeren, 
enzovoort. Zo kan iedereen hier 
goed en eenvoudig langs. Samen 
werken we aan een mooie en 
veilige openbare ruimte die voor 
ieder zo goed mogelijk bereikbaar, 
toegankelijk en bruikbaar is!

Geef hulpdiensten 
de ruimte

KERNPUNTEN
Week 46  •  Dinsdag 15 november 2022  •  Pagina 2

De oplossing van familie Noordzij: 
regenwater stroomt van het 
dak eerst de regenton in. Als 
die vol is, sijpelt het water via 
een geul naar een wadi.

Inloopspreekuur 
reizen met het 
openbaar vervoer 
in Dalfsen

Langer zelfstandig kunnen 
reizen draagt bij aan persoon
lijke zelfredzaamheid. Ervaren 
OVambassadeurs omarmen dit 
en helpen 55plussers graag op 
weg. Vragen over het reizen met 
bus of trein zoals: ‘Hoe vraag 
ik een ovchipkaart aan? Welk 
abonnement past het best bij 
mij?’ worden door hen toegelicht. 

Elke maand vindt dit speciale 
inloopspreekuur plaats. 
Wanneer: donderdag 
 24 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar: Zalencentrum 
 de Overkant, 
 Kerkplein 22, Dalfsen

Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een 
OVambassadeur is ook 
mogelijk. Dagelijks zitten OV
ambassadeurs klaar tijdens 
het telefonisch spreekuur om 
OVvragen te beantwoorden. 
Zij zijn bereikbaar op 
nummer: 038 – 303 70 10.   
Bereikbaarheid:
• 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   
  
De OVambassadeurs helpen 
u graag op weg!

Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het 
makkelijker dan gedacht. Ervaren OV-ambassadeurs geven 
(aankomende) reizigers advies en tips 
over het reizen met trein of bus. 


