
APV EN ALCOHOLWET

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED 
GEMEENTE DALFSEN, BOS N340

MELDING WET MILIEUBEHEER

Onderstaande aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 november 2022:
- VOF Geelen Attracties,

voor de verkoop van oliebollen, 
P-plaats Burg. Backxlaan 307
- 3, 4 en 5 maart 2023; 
- 17, 18 en 19 november 2023; 
- 21 tot en met 31 december, 

met uitzondering van 25 
en 26 december 2023. 

Onderstaande aanvraag 
ontheffi ng is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 november 2022:
- bij de molen aan de 

Kerkstraat 10,
aanvraag voor een ontheffi ng 
om zwak alcoholische dranken 
te schenken op de Kerstmarkt 
op 18 december 2022.

Onderstaande ontheffi ng van 
de sluitingstijd is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 15 november 2022
• Nikki’s, van 31 december 2022 op 

1 januari 2023 van 02.00 - 05.00 uur. 

Onderstaande ontheffi ng van 
de schenktijden is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 16 november 2022
• Stichting De Potstal,

tot en met 30 december 2022 
op de volgende dagen:
vrijdag van 17:00 – 24:00 uur;
zaterdag van 12:00 – 22:00 uur;
zondag van 12:00 – 22:00 uur.

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 Publieksdienst-
verlening, telefoonnummer 14 0529.

Doel besluit
In het wijzigingsplan Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Bos N340 wordt 
de agrarische bestemming van 
drie percelen nabij de Hessenweg, 
veranderd in een natuurbestemming 
voor de aanleg van bos.

Ter inzage
Met ingang van 23 november 
2022 tot en met 3 januari 2023 
ligt voor iedereen het ontwerp van 
de 5e wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Bos N340 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 23 november 2022 
tot en met 3 januari 2023 via een 
brief of mondeling een zienswijze 
geven op het plan. 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 J. Klink, 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 
identifi catienummer NL.IMRO.0148.
BgemDalfswz5-on01. De 
bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 22 november 2022 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen

Ter voldoening aan het bepaalde 
in de artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken burgemeester 
en wethouders van Dalfsen bekend 
dat zij de volgende melding hebben 
ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer: 

DALFSEN
• Wagteveldweg 9, 

voor het plaatsen van een 
propaantank (Z2022-00009383).

Tegen een melding op grond 
van artikel 1.10 of 1.10a van het 
Activiteitenbesluit kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 11 november 2022:
- Poppenallee 15, 

het splitsen van een inwoonsituatie 
naar twee wooneenheden.

Ontvangen, d.d. 14 november 2022:
- Welsummerweg 10, 

het verbouwen van het woonhuis.
- Venneweg 2, het plaatsen van 

20 zonnepanelen op de grond.
Ontvangen, d.d. 15 november 2022:
- Heinoseweg 45, het bouwen 

van een carport ten behoeve 
van een paardentrailer.

Ontvangen, d.d. 17 november 2022:
- Vossersteeg 89, het bouwen 

van een schuurwoning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 10 november 2022:
- Weerdhuisweg 38, 

het kappen van 1 beuk.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 11 november 2022:
- De Grift 28, het bouwen 

van een bedrijfshal aan een 
bestaand bedrijfspand.

Ontvangen, d.d. 14 november 2022:
- Jagtlusterallee 8,

het kappen van 1 eikenboom.
Ontvangen, d.d. 15 november 2022:
- Meeleweg 53, het kappen van 

2 lindebomen en 1 treurwilg.
Ontvangen, d.d. 16 november 2022:
- Pr. Clauslaan 17, een aanvulling op 

een ingediende omgevingsvergunning.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn op verzoek van de 
aanvrager ingetrokken: 
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 november 2022;
- Van Tydencampstraat 4, 

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

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 9 november 2022;
- Verbindingsweg 2B, 

het realiseren van 2 padelbanen. 

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning, is de 
proceduretermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden 16 november 2022;
- Meeleweg 76, 

het uitbreiden van een opslagloods.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 15 november 2022;
- Westerhof, het herinrichten 

van het gebied Westerhof.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 16 november 2022; 
- Baron van Dedemstraat 26,

wijzigen van de voorgevel en 
het wijzigen van de draagconstructie.

Verzonden, d.d. 17 november 2022:
- Westerveen 36, het 

kappen van 4 eiken.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 17 november 2022:
- Weerdhuisweg 38, het 

kappen van 1 beuk.

Tegen de verleende omgevingsver-
gunningen die de reguliere procedure 
hebben gevolgd en de ingetrokken 
omgevingsvergunning, kan door belang-
hebbenden binnen zes weken na de 
dag van verzending van het besluit een 
bezwaarschrift worden ingediend bij het 
college van burgemeester en wethou-
ders 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 omgevings-
vergunningen, die de uitgebreide 
voorbereiding procedure hebben 
doorlopen, zijn verleend:
Verzonden, d.d. 21 november 2022; 
- Brandkolkstraat 15 Dalfsen, 

brandveilig gebruik Brandkolkstraat 
– Philadelphia Zorg.

- Raiffeisenstraat 63 in Nieuwleusen,
brandveilig gebruik Raiffeisenstraat 
– Philadelphia Zorg.

- Meeleweg 120 in Nieuwleusen,
brandveilig gebruik CBS De Meele. 

- Meidoornstraat 10 in Nieuwleusen, 
brandveilig gebruik CBS De Wegwijzer.

Vanaf 23 november 2022 liggen 
de omgevingsvergunningen, die 
de uitgebreide procedure hebben 
gevolgd, gedurende 6 weken op 
afspraak ter inzage bij het loket van 
de eenheid Publieksdienstverlening 
in het gemeentehuis. Hiertegen kan 
door belanghebbenden binnen zes 
weken na de dag van terinzagelegging 
van het besluit rechtstreeks beroep 
worden ingesteld bij de Rechtbank 
Overijssel, Sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Ook kan, onder voorwaarde dat 
een beroepschrift wordt ingediend, 
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de Voorzieningenrechter, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Gemeentehuis Dalfsen
• 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



Basisschool De Spiegel aan 
de slag op boomfeestdag

Wethouder Ruud van Leeuwen 
gaf in Dalfsen het offi ciële start-
sein en vertelde de kinderen meer 
over het belang van bomen. “Ze 
zijn belangrijk voor een gezond 
klimaat, dragen bij aan biodiversi-
teit en zorgen voor kleur en sfeer 
in onze leefomgeving. Vanuit de 
gemeente streven we naar een 
groen en biodiverse leefomge-
ving en deze boomfeestdag is de 
ideale mogelijkheid om de jonge 
inwoners van onze gemeente 
te inspireren en te leren over de 
wondere wereld van bomen”. 

Biodiversiteit in de 
gemeente Dalfsen
Met de aanplant krijgt de Van 

Lentestraat een straatbeeld met 
een gevarieerd sortiment bomen. 
Zoals de Linde, Tulpenboom, 
Krentenboompje, Esdoorns en 
de Beverboom. De bomen gaan 
samen met de ondergroei van 
een bloemrijk kruidenmengsel 
hun bijdrage leveren aan een 
gezonde leefomgeving voor 
inwoners, planten en dieren. De 
leerlingen hebben zo bijgedragen 
aan een actueel maatschappelijk 
thema. Met hun inzet verdienden 
zij een tegoedbon voor de 
aanschaf van een eigen boom 
voor het te realiseren groene 
Schoolplein van CBS De 
Spiegel. Daarnaast ontvingen de 
leerlingen een Bomenpaspoort.

Op woensdag 16 november is tijdens de Nationale Viering 
boomfeestdag het Boomfeestseizoen 2022/2023 geopend. 
Leerlingen van de groepen 6 van CBS De Spiegel uit Dalfsen 
staken hun handen uit de mouwen om de Van Lentestraat van 
nieuwe bomen te voorzien. Het doel van Stichting Nationale 
Boomfeestdag is om kinderen van groep 6 in heel Nederland 
meer inzicht, kennis en begrip voor bomen te geven. 

OPENBARE RAADSVERGADERING

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 12. Om gebruik te 
maken van het spreekrecht moeten zij zich aanmelden via griffi e@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 griffi er.

De gemeenteraad vergadert op maandag 28 november om 19:30 uur
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Kadernota economisch beleid
2. Marktverordening 2022

AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN
3. Bestemmingsplan Muldersweg II, Oudleusen *
4. Kaders grootschalige duurzame energieproductie 2023-2026 *

BESPREEKSTUKKEN
5. Vervolgonderzoek zwembaden
6. Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle
7. 19e herziening BP Kernen, Schoolstraat 42
8. Verordening afvoer hemel- en grondwater 2022
9. Nota reserves en voorzieningen 2023-2026
10. Verordening uitvoering en handhaving Omgevingsrecht
11. Verordening nadeelcompensatie
12. Verordening fractieondersteuning 2023

* onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie 
van 21 november 2022

Gratis inleveren van takken en stammetjes

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 groen-
afval mag ook in de gft-container.

Wanneer brengen?
• 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

3. Roelofs Lemelerveld
 Statumweg 4-A, Lemelerveld

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

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.

Een goed werkend riool

U staat er vast niet elke dag bij 
stil. Het riool is een groot onder-
gronds apparaat waar we allemaal 
dagelijks gebruik van maken. Alles 
wat u door de gootsteen of de wc 
spoelt, komt in dit riool terecht. Als 
het om gewoon afvalwater gaat, na 
bijvoorbeeld een douche of toiletbe-
zoek, is dat geen enkel probleem, 
want daar is het riool voor gemaakt. 
Maar het geeft problemen als er 
producten in het riool komen die er 
niet thuishoren. Denk aan luiers, 

maandverband, tampons, (frituur)
vet,  schoonmaak- en babydoekjes. 

Wat gebeurt er met deze 
producten in het riool?
De doekjes lossen niet op en 
vormen een bal in de pomp van het 
gemaal, waardoor deze vastloopt. 
Als vet en olie in contact komen 
met koud water stolt het en blijft 
het aan de rioolbuizen kleven. De 
steeds dikker wordende laag vormt 
problemen voor de doorstroming. 

Schoonmaakdoekjes, billendoekjes, handschoenen, kattenbakgrit, olie 
en (frituur)vet hebben één ding gemeen: ze horen niet thuis in het riool.

Uw gootsteen spoelt dan niet 
meer goed door en het toilet kan 
overstromen. Daar zit u natuurlijk 
niet op te wachten. De oplossing 
is eigenlijk heel eenvoudig: uw 
afvoerputje (de wc of de gootsteen) 
voor de juiste dingen gebruiken.

Wat mag wel in het 
riool en wat niet?
Hieronder vindt u een lijstje van 
producten die niet in het riool 
thuishoren en in de tweede 
kolom waar u het wel kwijt kunt. 
Zie voor meer informatie de 
website: www.nietinhetriool.nl.

Voorkom verstoppingen en bescherm 
het milieu. Dus spoel deze producten 
niet door de gootsteen of het toilet:

Vet, (vloeibaar) frituurvet, olie (ook uit blikjes 
vis of potjes gedroogde tomaatjes enz.)

Vaste etensresten, zoals groente, 
koffi eprut en theezakjes

Vast afval, zoals (wegwerp)schoonmaakdoekjes, 
keukenpapieren kattenbakkorrels

Maandverband, tampons, condooms, 
luiers, vochtige doekjes enz.

Oude medicijnen

Verf, gebruikte kwasten en rollers 
(ook water-verdunbare verf)

Spoelwater en reiniger van verfkwasten

Chemicaliën, zoals terpentine, lampolie, 
petroleum en insecticiden

Afvalwater na het autowassen 
(ook niet in de straatput gieten)

Chemicaliën, zoals cosmetica, wasbenzine, 
terpentine en insecticiden

Tuinafval, zoals onkruid, vuil van de 
stoep en bestrijdingsmiddelen

Waar moet dit afval wel naar toe?

Teruggieten in de verpakking en in de bak 
voor restafval. Gestold in de afvalbak of 
vetinzamelpunt (gele container). Restjes 
uit de pan vegen met keukenpapier

In de bak voor groente-, fruit- en tuinafval (gft)

In de afvalbak

In het restafval (prullenbakje naast het toilet)

Inleveren bij de apotheek of als chemisch afval (kca)

Inleveren als chemisch afval (kca)

Opvangen en inleveren als chemisch 
afval; kwasten afgesloten met een beetje 
water of oplosmiddel bewaren

Inleveren als chemisch afval (kca)

Auto wassen op autowasplaats of in autowasstraat

Inleveren als chemisch afval (kca)

In de afvalbak 
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Wethouder Betsy Ramerman wil naast de boeren staan en 
er niet tegenover, “we hebben elkaar nodig”

Dat wat er nu gebeurt met de 
zogenaamde PAS-melders vinden 
wij dan ook moeilijk te verteren.

Als gemeente zien wij hoe 
de PAS-melder zich hebben 
gehouden aan de regels en 

We staan voor grote opgaves en uitdagingen in ons landelijke 
gebied, deze moeten we samen met onze agrarische ondernemers 
en inwoners concretiseren en invullen. De Overijsselse 
aanpak 3x3 spreekt ons dan ook aan: het in stand houden 
van de sociaaleconomische waarde van ons gebied, waarbij 
de leefbaarheid, en de toekomstbestendige agrarische sector 
als hoofddoel wordt benoemd, naast de realisatie van 
natuur- en klimaatdoelen.

geen illegale activiteiten hebben 
ondernomen, toch lijken ze 
nu de dupe te worden van 
overheidsbeleid. Dit past niet bij 
de manier zoals wij invulling willen 
geven aan de uitdagingen 
waarvoor we staan.

Op 9 november is er extra onzeker-
heid ontstaan voor de PAS-melders 
omdat de provincie Overijssel 
gedwongen wordt te handhaven.  

Steun
Gemeente Dalfsen weet niet welke 
agrarische ondernemers in onze 
gemeente PAS-melders zijn. Wel 
hebben we begrepen dat het om 
enkele tientallen gaat. Ook hebben 
we gehoord dat het met een aantal 
van deze PAS-melders niet goed gaat. 
Daar maken wij ons grote zorgen over. 
Gemeente Dalfsen wil naast inwoners 
en ondernemers staan, dus ook naast 
de PAS-melders. De oplossing voor 

de ontstane situatie ligt niet in onze 
handen, wel willen wij u steunen.

Laat weten dat u PAS-melder bent
Bent u PAS-melder? Meld u zich 
dan bij ons via dit formulier: 
www.dalfsen.nl/contactpasmelders. 
We gaan graag met individuele 
PAS-melders in gesprek om na 
te gaan op welke manier we u 
kunnen ondersteunen nu en in de 
aankomende tijd. 


