
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 november 2022:
• S.V. Nieuwleusen,  

melding afwijking schenktijd op  
3 december 2022 in verband met 
voetbalwedstrijd Nederlands elftal.

Onderstaande aanvraag om een 
standplaatsvergunning is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, 24 november 2022:
• W. van der Linde Groente en Fruit, 

voor het verkopen van groente en 
fruit op de weekmarkt in Dalfsen.

Onderstaande vergunningen voor 
huis-aan-huis kledinginzameling 
2023 zijn verleend:
Verzonden, d.d. 24 november 2022:
• Fonds Gehandicaptensport 

(februari/maart);

• Sympany (april/mei);
• Orange Babies (juni/juli);
• Nierstichting  

(augustus/september);
• Stichting Kleding Ophaal  

Voor Algemeen Medisch 
Onderzoek (oktober/november).

Onderstaande standplaats-
vergunning op de weekmarkt 
is ingetrokken:
DALFSEN
Verzonden, 21 november 2022:
- Vof Scholten, verkoop agf 

per 1 januari 2023.

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.

MELDING WET MILIEUBEHEER
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
• Haersolteweg 21, voor de aanleg 

van 4 padelbanen (Z2022-00006968).

NIEUWLEUSEN
• Meeleweg 78, voor de bouw van een 

opslagloods voor steigermateriaal en 
bouwmachines (Z2022-00009612).

Tegen een melding op grond van artikel 
1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit 
kunt u geen bezwaar indienen of be-
roep instellen.Nadere inlichtingen Om-
gevingsdienst IJsselland 088 525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

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 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 19 december 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.

De raadscommissie vergadert op dinsdag 6 december 2022 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328, Nieuwleusen
2. Stedenbouwkundig plan De Koele II, Hoonhorst
3. Algemene plaatselijke verordening (APV) 2023

OPINIËREND
4. Zienswijze jaarschijf 2023 meerjarenbeleidsplan politie

Overlast vuurwerk melden

Ervaart u overlast van vuurwerk? 
Meld dit dan bij de gemeente door 
het meldingsformulier in te vullen op 
www.dalfsen.nl/vuurwerkoverlast.
Handhaving van vuurwerkoverlast 
en het op heterdaad betrappen 
van het afsteken van vuurwerk is 
lastig. Toch kan uw melding ons 
helpen meer inzicht te geven in 
waar en wanneer in de gemeente 
de overlast wordt ervaren. Als 

er in een buurt veel meldingen 
van overlast zijn, kunnen we 
daar gerichter controleren.

Regels afsteken vuurwerk
Let op: sinds 2020 is het verboden 
om knalvuurwerk (F3-vuurwerk) 
af te steken. Hier vallen onder 
andere rotjes onder. Meer weten 
over de regels die gelden? Bekijk 
dan www.dalfsen.nl/jaarwisseling.

Het is in Nederland verboden om vuurwerk af te steken. Een 
uitzondering op de regel is gedurende de jaarwisseling en 
zogenoemd ‘kindervuurwerk/ fop-en schertsvuurwerk’ (F1-vuurwerk). 
Helaas merken we dat er regelmatig geschoten wordt 
met vuurwerk in de gemeente. 
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 november 2022:
- De Vesting 37, het verlengen van 

een aanvraag kantoorunits.
Ontvangen, d.d. 18 november 2022:
- Schapendrift 8, het bouwen 

van een calamiteitenruimte/
ziekenstal, loods/werktuigenberging, 
overkapping en uitbreiding stalling.

- Welsummerweg 24, het bouwen 
van een woning met bijgebouw.

Ontvangen, d.d. 21 november 2022:
- Leusener Es 8, het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit.
Ontvangen, d.d. 23 november 2022:
- tussen Hessenweg 8 en het 

nieuwe gemaal Broekhuizen, het 
realiseren van 18 verharde visplaatsen 
in de vorm van stelconplaten.

- Mataramweg 1, het kappen van 21 
Amerikaanse eiken (noodkap).

- diverse locaties binnen de gehele 
gemeente, het kappen van 203 
bomen vanwege de veiligheid.

- Ankummer Es 16B, een wijziging op 
een verleende omgevingsvergunning.

Ontvangen, d.d. 24 november 2022:
- Molenhoekweg 2, het bouwen 

van een opslagloods.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 november 2022:
- Oosteinde 58, het bouwen 

van een schuur.
- Rollecate 5, het slopen en 

bouwen van een bedrijfspand.
- Westeinde 96A, het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit. 

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 21 november 2022:

-  Mulertlaan 2, groot onderhoud 
aan het monumentale hekwerk 
en bekleden van de buitenzijde 
van het dienstgebouw.

Verzonden, d.d. 23 november 2022:
-  Botermakerses 24, het realiseren 

van een dakopbouw.
Verzonden, d.d. 24-11-2022: 
- Gentiaan 4, het plaatsen 

van een dakkapel. 
- Langsweg 45, het wijzigen van 

een tijdelijke naar een permante 
kleinschalige windturbine.

- Broeksweg 1, het wijzigen van 
een tijdelijke naar een permante 
kleinschalige windturbine.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 24 -11-2022:
-  Pr. Clauslaan 17, het realiseren 

van een praktijkruimte.

Onderstaande verleende 
omgevingsvergunning 
is op verzoek van de 
vergunninghouder ingetrokken: 
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 18 november 2022:
- Het Veen 35, het bouwen van een 

woning (kenmerk Z/22/649427 
d.d. 30 maart 2022).

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.

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



VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 
MULDERSWEG II EN ADDENDUM 
OP DE WELSTANDSNOTA
Doel van het bestemmingsplan
Dit plan maakt het mogelijk dat er 
woningbouw plaats kan vinden te 
noorden van Gersteland en ten 
westen van de Muldersweg.

Addendum op de Welstandsnota
Daarnaast is een aanpassing van 
de welstandsnota vastgesteld. Dit 
betekent dat de gemeenteraad 
eisen stelt aan de bouwplannen 
voor de woningen, zoals te 
gebruiken kleuren en materialen.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en het 
addendum welstandsnota liggen 
met de bijbehorende stukken van 
30 november 2022 tot en met 
11 januari 2023 voor iedereen 
ter inzage bij de receptie van 
het gemeentehuis in Dalfsen.
 
Reageren?
Beroep tegen het besluit 
instellen kan bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. Dit 
is gedurende bovengenoemde 
termijn mogelijk voor iedereen die 
het niet eens is met dit besluit.

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan 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 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
U kunt het bestemmingsplan 
met identificatienummer 
NL.IMRO.0148.OMulderswegII-vs01 
ook inzien via www.dalfsen.nl of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.    

Dalfsen, 29 november 2022
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

Het riool is geen alleseter, recycle het vet!

Spoel gebruikt frituurvet 
of bakolie nooit door
Frituurvet en bakolie moet je 
regelmatig vervangen. Veel mensen 
spoelen het door de gootsteen 
of de wc. Het vet wordt dan koud 
en stolt. Dat veroorzaakt vaak 
verstoppingen in de riolering. 

Van lekkere zelfgemaakte friet, het bakken van vlees tot knapperige oliebollen: veel inwoners maken gebruik 
van de frituur- of koekenpan. Helemaal met de feestdagen in het vooruitzicht wordt de frituurpan veelvuldig 
gebruikt en dit merken onze monteurs die het onderhoud en storingen van het riool in Dalfsen uitvoeren. 

Informatie bij een noodsituatie? Zorg dat uw 
mobiele telefoon opgeladen is en aan staat

Zet u uw mobiele telefoon weleens 
uit? Bijvoorbeeld wanneer u gaat 
eten, bezoek ontvangt of slaapt? Als 
uw mobiel uitstaat, bestaat de kans 
dat u een NL-Alert mist. Want om 
NL-Alert te ontvangen, moet u uw mo-
biele telefoon opladen én aan laten 
staan. De overheid verstuurt alleen 
een NL-Alert tijdens de noodsituatie. 
U krijgt geen NL-Alert als u uw mo-
biele telefoon later weer aanzet. Staat 
uw mobiel uit, dan mist u het NL-
Alert. Dus laad ‘m op en laat ‘m aan. 

Een NL-Alert klinkt anders dan 
een sms of WhatsAppbericht. 
Voor het ontvangen van NL-Alert 
hoeft u verder niets in te stellen 
op uw mobiele telefoon. Het 

werkt automatisch. NL-Alert 
is gratis en anoniem. Uw 
telefoonnummer blijft onbekend. 
Staat uw mobiele telefoon toch een 
keer uit en is er een noodsituatie? 
Dan kunt u erop vertrouwen dat u 
op andere manieren geïnformeerd 
wordt. Het is wel verstandig om te 
vragen of uw buren of familieleden u 
informeren bij een noodsituatie. Zo 
weet u zeker dat u op de hoogte bent.

NL-Alert testbericht 
maandag 5 december
Wilt u weten hoe het is om een 
NL-Alert te ontvangen? Elke eerste 
maandag van juni en december 
zendt de overheid rond 12:00 uur 
een NL-Alert testbericht uit. Het 

NL-Alert waarschuwt en informeert u bij noodsituaties. Wilt u NL-Alert 
ontvangen? Zorg dan dat uw mobiele telefoon opgeladen is en 
aanstaat. Want om NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiel aanstaan. 
Staat uw mobiele telefoon uit, dan mist u het NL-Alert en weet u dus 
niet van een noodsituatie in uw buurt.

eerstvolgende testbericht wordt op 
maandag 5 december verzonden. 
Op de dag van pakjesavond. In het 
bericht staat dat u niets hoeft te 
doen. Door het testbericht ervaart u 
hoe een NL-Alert klinkt en eruitziet. 
Zorg er dus voor dat uw mobiel 
aanstaat, zodat u het NL-Alert 
testbericht kunt ontvangen. 

NL-Alert
NL-Alert is het alarmmiddel van 
de overheid dat u waarschuwt en 
informeert over noodsituaties. Denk 
aan een grote brand, rookwolk 
met giftige stoffen of onverwacht 
noodweer. In een NL-
Alert staat uitgelegd wat 
er aan de hand is, wat 
u moet doen en waar u 
meer informatie vindt. 

Kijk voor meer infor-
matie over NL-Alert 
op www.nl-alert.nl. 

Noaberschap in dure tijden
De prijzen voor brandstoffen bij de tankstations zijn 
weer fors gedaald, echter die van elektriciteit en gas 
niet. Met name de gasprijs stijgt nog steeds. Veel 
mensen hebben het moeilijk om de gevolgen hiervan 
voor de huishoudportemonnee op te vangen en vragen 
zich af hoe lang dit vol te houden is. Weliswaar komt 
er een door de regering vastgestelde maximumprijs 
aan, maar ook die is flink hoger dan een jaar geleden. 
Heb je een vast contract dat ook nog doorloopt in 
2023 dan zit je voorlopig goed. Als dat niet het geval 
is, dan gelden helaas veel hogere tarieven.

Daarom wil ik van de gelegenheid gebruik maken om te 
wijzen op een heel mooi en lokaal initiatief: noodfonds 
Dalfsen met de actie “Dalfsen geeft warmte”. Citaat 
van de website van het noodfonds: “Heeft u niet te 
maken met de gestegen energieprijzen vanwege een 
meerjarencontract, dan heeft u toch het voordeel van de 
verlaagde energiebelasting (gemiddeld € 545,00 per jaar). 
En u krijgt in november en december 2022 een korting 
van € 190,00 op uw energierekening”. De initiatiefnemers 
achter dit fonds roepen ons op solidair te zijn met degenen 
die wél in de problemen komen of al zijn gekomen. Wij 
kunnen via deze actie delen met wie het nu moeilijk heeft. 

Vanuit naoberschap vind ik dit een prachtig initiatief. Ieder 
huishouden ontvangt dit geld, of je het nu nodig hebt of niet. 
Dat laatste is een beetje vreemd, denk ik. Het idee om dan 
zélf voor een betere verdeling te gaan zorgen doet recht 
aan het Sallandse gedachtegoed “Naoberschap”. Ik kan 
geen mooiere manier bedenken in deze moeilijke tijden.

Daarom denk alstublieft 
eens na over “Dalfsen geeft 
warmte” en praat er over 
met elkaar. Een warme Kerst 
is, me dunkt, misschien wel 
mooier dan een witte Kerst.
https://www.noodfondsdalfsen.nl

Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen
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INZAMELING OUD PAPIER DECEMBER 2022 
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:  

donderdag 1 en vrijdag 2 december 
en zaterdag 3 december 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.

- CBS Sjaloom Dalfsen:  
vrijdag 23 december vanaf 16:00 
uur en zaterdag 24 december 2022 
tot 16:00 uur brengmogelijkheid 
container school Hoevenweg. 

- CBS 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 23 (19:00-20:00 uur) en 
zaterdag 24 december 2022 (10:00 
tot 12:00 uur) brengmogelijkheid 
container parkeerplaats bij Geref. Kerk 
(vrijgemaakt) Brethouwerstraat 19. 

- Kringloopbedrijf ‘Noggus & Noggus’:  
brengmogelijkheid naar De Singel 
19-23. Maandag (13:00-17:00 uur), 

dinsdag t/m vrijdag (09:00 tot 17:00 
uur), zaterdag (9:00-16:00 uur).

HOONHORST
- Baron van Dedemschool Dalfsen: 

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

LEMELERVELD
- Basisschool Sprankel!, 

PCB De Regenboog en 
Kindcentrum Heidepark: 

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

NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging  

Crescendo Excelsior:  
het hele jaar door brengmogelijkheid 
container bij het clubgebouw 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 

huis-aan-huisinzameling meer.
- CBS Het Kompas:  

brengmogelijkheid zaterdag 10 
december 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.

- CBS De Meele:  
elke eerste zaterdag van de maand 
brengmogelijkheid bij de school, 
Meeleweg 120, eerstvolgende 
vrijdag 2 december 2022.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool:  

zaterdag 10 december 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 oud-
papierinzameling kunt u contact opnemen 
met de eenheid Publieksdienstverlening 
via www.dalfsen.nl/contactformulier 
of telefoonnummer: 14 0529.

het dichtstbijzijnde inzamelpunt. 
Restjes olie of vet veeg je met een 
stukje keukenpapier uit de pan 
en gooi je bij het restafval. Een 
klein restje bakolie of jus in de 
pan veeg je weg met keukenrol.  

Waar lever je vet of olie in? 
Gesloten verpakkingen met vet  
en olie kun je inleveren bij de  
ROVA-chemokar:
• Elke dinsdag van 11.30 - 12.45 uur 

op het Kroonplein in Lemelerveld;
• Elke dinsdag van 13.30 - 15.30 uur  

op de parkeerplaats bij De Spil  
in Nieuwleusen;

• Elke dinsdag van 16.00 - 18.00 uur  
bij de Rooms-Katholieke Kerk  
in Dalfsen.

Daarnaast kunt u bij diverse 
supermarkten uw klein 
chemisch afval kwijt. 

Gevolgen: de gootsteen spoelt niet 
door, het toilet stroomt over of het 
gemeentelijke riool raakt verstopt.
Recyclen goed voor het milieu
Er is een heel goed alternatief: 
het recyclen van olie en vet! Een 
goed werkend riool is belangrijk 
voor een goed milieu en voorkomt 
verstoppingen (en dus geld). Dubbele 
winst dus! Afvalwater in het riool 
wordt gezuiverd, zodat het weer 
schoon terug in de natuur kan. Je 
kunt zelf bijdragen aan een goed 
werkend riool en schoon water 
door het riool alleen te gebruiken 
waarvoor het bedoeld is.

Hoe lever je vet of olie in?
Frituurvet of bakolie inleveren is 
simpel. Giet het afgekoelde vet of 
olie terug in de verpakking, een leeg 
pak melk of in een plastic fles. Sluit 
de fles en neem deze mee naar 
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SAMEN

Vermoedt u huiselijk geweld?

Let op signalen

Vraag advies en hulp

Ga in gesprek
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Aandachtfunctionaris huiselijk geweld Saam Welzijn
Saam Welzijn heeft twee medewerkers die getraind zijn tot Aandacht-
functionaris huiselijk geweld en kinder- en ouderenmishandeling. Ze 
zijn speciaal aangesteld om vrijwilligers en medewerkers van Saam 
Welzijn te ondersteunen bij vermoedens van huiselijk geweld of mis-
handeling of zorgen over een inwoner waarmee ze in contact staan.  

Samen met de vrijwilliger of 
medewerker doorloopt de 
Aandachtfunctionaris de stappen 
van de Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. In 
deze Meldcode staan alle acties 
die je als medewerker moet zetten 
om tot een weloverwogen besluit 
te kunnen komen om wel of geen 
melding te doen bij Veilig Thuis.  

Daarnaast hebben de 
Aandachtfunctionarissen de rol 

om vrijwilligers en medewerkers 
bewust te maken van signalen 
van huiselijk geweld. Hoe 
kun je dit herkennen? En hoe 
handel je in zo’n situatie? Ook 
proberen ze de problematiek 
rondom huiselijk geweld en 
mishandeling onderling meer 
bespreekbaar te maken. 

Zorgen of signalen?
Als je zorgen of signalen hebt 
die wellicht kunnen wijzen op 

huiselijke geweld en/of kinder/
ouderenmishandeling dan 
kun je altijd anoniem advies 
vragen aan Veilig Thuis via 
telefoonnummer: 0800 2000.

Ook wanneer je zorgen mogelijk 
niet direct met huiselijk geweld 
te maken hebben, kan je 
laagdrempelig advies krijgen. Je 
kunt ook contact opnemen met 
Saam Welzijn via het e-mailadres: 
samen-veilig@saamwelzijn.nl. 

Geweld hoort nergens thuis. Zeker niet in je eigen huis. Hier hoor je veilig 
te zijn en je veilig te voelen. Hier moet je jezelf kunnen zijn en de ruimte 
hebben je te ontwikkelen. In sommige situaties is dit niet het geval en is er 
veel spanning in huis. Misschien zelfs zo erg dat er sprake is van (langdurig) 
huiselijk geweld. Dit kan zowel lichamelijke mishandeling, psychische 
mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing als stalking zijn. Misschien 
ondervind je dit zelf, of heb je hier vermoedens van bij iemand in jouw 
omgeving. Wat moet je doen en bij wie kan je terecht? 

Mishandeling is soms moeilijk 
te zien. Er zijn verschillende 
signalen die je kunnen opvallen. 
Stil en teruggetrokken gedrag, 
of juist heel druk gedrag. 
Schrikken van aanrakingen, 
vaak verwondingen hebben op 
onlogische plekken. En daar 
ongeloofwaardige verklaringen 
voor geven. Maar ook een 
onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte 
kleren en ongewassen haren en 
lichaam. Ouders die schreeuwen 
tegen hun kind of vaak negatieve 
dingen zeggen over hun kind. 
Een partner die je nooit buiten 
ziet. Of iemand die angstig, 
schrikachtig of depressief is. En 
mishandeling of verwaarlozing van 

Heb je een 
vermoeden van 
huiselijk geweld?
Of het nu gaat om een uit de hand 
lopende ruzie bij je buren, zorgen 
om financieel misbruik bij een 
familielid of een kind in de buurt van 
wie je denkt dat hij of zij zich in een 
onveilige situatie bevindt, luister naar 
je gevoel. Ook bij twijfel kun je iets 
doen. Kijk naar de signalen waar 
je op kunt letten, praat erover met 
iemand en vraag om hulp. Op de 
website ikvermoedhuiselijkgeweld.
nl staat wat je kunt doen. Je kunt in 
alle gevallen via 0800-2000 bij Veilig 
Thuis terecht voor advies en hulp. 

een huisdier kan ook een teken zijn 
dat het niet goed gaat in het gezin.

Bij een oudere kunnen dit signalen 
zijn: een slecht verzorgd uiterlijk, 
urinegeur, blauwe plekken op 
vreemde plaatsen, somber en 
lusteloos gedrag, angstig en 
schrikachtig gedrag, of onderdanig 
gedrag naar de verzorgende.

Het kunnen allemaal signalen zijn 
dat het bij een gezin thuis of met 
een oudere niet goed gaat. Dit zijn 
slechts voorbeelden. Bedenk je 
dat elk geval uniek is, en ga op je 
gevoel af als je denkt dat er iets niet 
klopt. Bel voor deskundig advies met 
Veilig Thuis. Je kunt altijd iets doen.

Samen met partners uit de regio besteden we deze week extra aandacht aan het onderwerp huiselijk geweld. Op deze pagina lees 
je een interview met Jeannet Folkerts, maatschappelijk werker van De Kern, en een interview met een inwoner die zelf te maken 
heeft gehad met huiselijk geweld. Ook Saam Welzijn legt uit wat hun 'Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kinder- en 
oudermishandeling' precies doen. Daarnaast liggen er in de bibliotheek bijvoorbeeld boeken klaar over het thema geweld. 

Waarom huiselijk geweld melden?
Het is belangrijk om mishandeling te melden. Want slachtoffers 
kunnen alleen de hulp krijgen die ze nodig hebben, als de 
mishandeling bekend is. Je kunt dus iets doen door advies te vragen 
aan Veilig Thuis. De hulpverlener kan je ook helpen om een melding 
te maken van je vermoedens. 

Na een melding brengt Veilig Thuis een hulpverlener die het gezin al 
hulp geeft op de hoogte, zoals de huisarts, of het sociale wijkteam. 
Die helpen het gezin dan verder.

Heb je te maken met huiselijk geweld?

Huiselijk geweld stopt helaas niet zomaar zonder er iets aan te doen. Ga het 
gesprek aan met iemand die je kunt vertrouwen. Dat kan met een vriend(in), 
kennis of een familielid, maar ook met je docent, werkgever of huisarts. 
Of bel (0800-2000) of chat met Veilig Thuis. Dit is gratis en als je wilt kan 
dit anoniem. Je hoeft dus niet je naam te noemen als je dat niet wilt. Als je 
contact opneemt, krijg je een medewerker aan de lijn die goed naar jouw 
verhaal luistert en samen met jou kijkt wat er aan de hand is. Samen kijk je wat 
voor hulp jullie kunnen organiseren. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming.

Hoe herken je huiselijk geweld?

Samen tegen geweld
Dalfsen
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Contactgegevens 
Veilig Thuis
• Bel Veilig Thuis via  

0800 2000 (24/7 bereikbaar)

• of chat tijdens kantooruren met één van 
de medewerkers van Veilig Thuis

• www.vtij.nl (Veilig Thuis IJsselland) 
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tegen geweld

Geweld moet stoppen!
Het verhaal van een vrouw in de gemeente Dalfsen
Moniek is een verzonnen naam in dit waargebeurde verhaal. 

Moniek had jarenlang te maken met huiselijk geweld. Zowel lichamelijk als geestelijk. Op eigen kracht, 
en later bijgestaan door maatschappelijk werk van De Kern, kon zij losbreken uit deze situatie. Moniek 
vertelt haar verhaal om andere vrouwen te laten zien dat ontsnappen uit een geweldssituatie mogelijk is. 
“Geef altijd je grens aan en wees trots op jezelf” zijn woorden die Moniek vandaag de dag omarmt.  

Terug in de tijd
“Het begon eigenlijk al in het begin 
van mijn relatie. Ik was altijd bezig 
met het ‘pleasen’ van de ander 
en daar wist mijn partner misbruik 
van te maken. Zo belandde ik 
stapje voor stapje in een super 
slechte film waarbij ik nog slechts 
een schim van mijzelf was. Voor 
de buitenwereld hield ik de schijn 
van ‘gelukkige echtgenote’ hoog, 
terwijl ik thuis werd gekleineerd 
en mishandeld. Mijn dochter werd 
verwekt in geweld. Tijdens de 
zwangerschap vluchtte ik voor de 
veiligheid voor mijn ongeboren 
kindje. Die moest ik beschermen 
om gezond ter wereld te komen. 
Deze relatie was gebaseerd op mij 
in zijn greep houden -koste wat 
kost-. Dus ben ik op een avond 
gevlucht. Mijn dochtertje kwam 
gezond ter wereld,” vertelt Moniek. 
“Een tijd later ontmoette ik een 
andere man. ‘Samen zouden we 
dat gelukkige gezin worden’ was 
een gedachte die ik lang voor 
ogen hield. Het probleem van 
zijn drugsverslaving zou ik in m’n 

eentje wel ‘oplossen’ dacht ik toen 
nog. En opnieuw belandde ik in 
een situatie waar huiselijk geweld 
plaats vond. De details daarvan 
zijn onbe schrijflijk. Ondanks 
alles werd ik toch nog een keer 
zwanger en kreeg ik een zoontje.”

Inmiddels vreesde Moniek voor 
haar leven. “Op een gegeven 
moment zocht ik ineens hulp. Het 
kon zo niet langer! Ik ging naar mijn 
huisarts en vertelde mijn verhaal. 
Lichamelijk en geestelijk was ik 
er slecht aan toe. Bedenk dat dit 
alweer heel wat jaartjes geleden 
zich voordeed en het zorgsysteem 
was anders ingericht. Het was voor 
mijn huisarts wel duidelijk dat het 
simpelweg ‘doorverwijzen’ van mij 
naar een ander type zorg (lees: ggz 
en/of psychische ondersteuning) 
vanwege de lange wachtlijsten mijn 
leven in gevaar zou brengen. Mijn 
huisarts bracht mij in contact met 
De Kern maatschappelijk werk. 
Niet lang daarna had ik mijn eerste 
afspraak met maatschappelijk 
werker Jeannet”, beschrijft Moniek. 
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“Geweld lijkt ver weg, maar is dichterbij dan je denkt”

Professional aan het woord
“Geweld is nooit oké. Nooit.” zegt 
Jeannet Folkerts resoluut. Dat 
geldt voor zowel fysiek als mentaal 
geweld. “Het is een ingewikkeld 
onderwerp,” vervolgt ze. “En er 
komen veel verschillende emoties 
bij kijken, bij alle betrokken partijen. 
Onze hulp is laagdrempelig en heel 
toegankelijk. We werken op maat 
en zo nodig met de verschillende 
partijen die betrokken zijn bij de 
situatie. Je kunt ons gewoon bellen 
voor een intakegesprek of je via 
onze website aanmelden. Een 
verwijzing is niet eens nodig”. 

Dichterbij dan je denkt
Geweld komt voor in iedere 
laag van de samenleving, in 
verschillende gradaties en treft 
zowel vrouwen als mannen. “Het 
lijkt vaak ver weg, maar het komt 
ook in onze gemeente voor, het 
is veel dichterbij dan je denkt,” 

benadrukt Jeannet. “De eerste 
stap die een inwoner zet om hulp 
te vragen is vaak een moeilijke. 
Ik vind het dapper dat iemand 
contact met ons opneemt. Dat 
iemand inziet dat iets niet oké is 
en dat er iets moet veranderen. 
Dat bewustzijn is het begin. De 
feitelijke puzzelstukjes van de 
situatie hoeft niemand alleen 
uit te zoeken, daar kunnen wij 
bij helpen. Dat is ons vak.” 

Samen met de betrokkene(n) 
kijkt Jeannet wat nodig is in 
de betreffende situatie. “We 
bespreken samen welke 
problemen er zijn en waar iemand 
aan wil werken. We hanteren 
geen standaard behandeltrajecten 
bij onze hulpverlening. En zeker 
niet als het gaat om huiselijk 
geweld. Het gaat altijd om hulp 
op maat omdat iedere situatie 
weer anders is. Soms kunnen 

In de gemeente Dalfsen biedt De Kern maatschappelijke dienstverlening ondersteuning aan 
mensen met uiteenlopende problemen. Zo wordt er ook hulpverlening geboden aan mensen die 
te maken hebben met huiselijk geweld. Jeannet Folkerts is al jaren werkzaam als maatschappelijk 
werker bij De Kern en heeft binnen haar werk mensen begeleid die thuis te maken hadden met een 
geweldssituatie. Deze mensen waren op zoek naar hulp omdat het niet goed ging thuis, binnen hun 
relatie. Zo'n situatie van geweld heeft z’n weerslag op de persoon zelf, maar ook op de mensen om 
deze persoon heen en eventueel aanwezige kinderen. “Het mooie aan mijn vak als maatschappelijk 
werker is als ik zie dat zo'n persoon zich weer sterker voelt en zich beseft dat niemand het verdient 
om op een dergelijke manier behandeld te worden”, vertelt Jeannet. 

relatiegesprekken met de 
betrokken partners goed werken 
en in andere gevallen is juist 
individuele hulp passender. In 
een enkel geval -als er sprake 
is van een gevaarlijke situatie 
waar de hulpvrager niet langer in 
wil blijven- zoeken we naar een 
opvanglocatie. We werken dan 
samen met netwerkpartners zoals 
bijvoorbeeld Kadera. Die kunnen 
voor verdere gespecialiseerde 
hulp op dit gebied en mogelijke 
opvanglocaties zorgen. Dat gaat 
uiteraard altijd in overleg, want 
de cliënt houdt zelf de regie.” 

“Het mooie aan mijn werk als 
maatschappelijk werker is dat ik 
samen met een cliënt zo’n puzzel 
probeer te leggen. De ervaring en 
de kennis van de situatie zit bij de 
cliënt. Ik begeleid dat zoekproces 
en zorg voor overzicht, richting, 
ervaring en een netwerk. Ik stel 

vragen om helder te krijgen wat 
nodig is. Huiselijk geweld is geen 
eenvoudig onderwerp en de 
gesprekken zijn vaak intensief. 
Maar het geeft mij energie als ik 
de betrokkene weer in zijn/haar 
kracht zie komen, dat hij/zij zelf de 
grenzen weer gaat bepalen en het 
gewenste leven weer gaat leiden. 
Die ontwikkeling van cliënten is 
mijn motivatie voor dit werk.”

Je bent niet alleen
De Kern begeleidt en ondersteunt 
inwoners in Dalfsen op een 
persoonlijke manier. “We zien het 
echt als een samenwerking. We 
bouwen een hulpverleningsrelatie 
op met cliënten maar sluiten deze 
ook weer af zodra iemand weer 
het gevoel heeft het allemaal 
zelf aan te kunnen. Onze 
gesprekken zijn juist ook gericht 
op het versterken/empoweren 
van onze cliënten. Daar maken 
mijn collega maatschappelijk 
werkers en ik ons in de gemeente 
Dalfsen sterk voor. Bij iedere 
hulpvraag opnieuw. Natuurlijk is 
hulp vragen niet altijd makkelijk 
maar probeer deze stap te zetten. 
Neem contact op als dat nodig 
is. We denken graag met je mee 
en kijken wat wij voor jou kunnen 
betekenen”, benadrukt Jeannet.

Meer over De Kern
Problemen horen bij het leven. 
Iedereen heeft er wel eens mee 
te maken. Praten met vrienden, 
familie of bekenden kan helpen, 
maar is niet altijd mogelijk. 
Of is niet voldoende. Dan is 
professionele ondersteuning 
gewenst. De Kern is er voor 
alle leeftijden en biedt gratis 
hulp bij vragen of problemen 
waar je alleen niet uitkomt. 
Een verwijzing is niet nodig. 
Bel ons via 038 – 45 69 700 
of ga naar www.stdekern.nl 
voor meer informatie of onze 
locaties. Online aanmelden 
voor maatschappelijk 
werk kan hier ook.

“Wat heeft zij veel voor mij gedaan! 
Zij was niet alleen mijn uitlaatklep, 
mijn vraagbaak, maar ook mijn 
wegwijzer en steunpilaar. Zij wist 
welke route ik moest nemen om te 
kunnen ontsnappen uit deze situatie. 
Ze deed meer dan luisteren naar 
mijn verhaal en het geven van tips. 
Zij zocht ook praktische dingen 
voor mij uit en bovenal wist zij de 
weg naar andere instanties die je 
blijkbaar opeens nodig hebt. Zaken 
waar ik nog nooit mee te maken 
had gehad. Twee voorbeelden: ik 
had geen idee hoe het eraan toe 
ging in een rechtbank, Jeannet 
bereidde mij voor en begeleidde 
mij. Ik had ook geen idee hoe ik 
andere veilige huisvesting kon 
vinden, Jeannet wist dat wel en 
adviseerde mij,” licht Moniek toe. 
“Gedurende deze periode heb ik 
geleerd dat het belangrijk is, voor 
je eigen veiligheid en dat van je 
kinderen, dat je een netwerk om je 
heen bouwt van instanties. Denk 
bijvoorbeeld aan de wijkagent en 
Veilig Thuis. Jeannet zorgde ervoor 
dat ik in contact kwam met de juiste 

personen bij al deze instanties. Je 
bent immers niet alleen. Zorg dat 
je in beeld blijft!” zegt Moniek. 

Vandaag de dag
“Ik ben gelukkig met het leven wat ik 
nu leid. Ik ben trots op mijzelf, ik mag 
er zijn en ik ben van waarde!” Moniek 
2.0 spreekt! “Ik ben moeder van een 
prachtige dochter en zoon. Samen 
zijn we een echte drie-eenheid. Ik 
heb mijn leven op de rit. Overdag 
coach ik kinderen die wel een steuntje 
in de rug kunnen gebruiken met 
behulp van paarden. Ik kan gelukkig 
-ondanks dat ik me mijn sociale 
netwerk heb laten afnemen- nog 
steeds rekenen op de steun van mijn 
ouders. Stap voor stap bouw ik weer 
mijn eigen netwerk op. Ik besef dat 
iedere vrouw ‘dit’ kan overkomen. 
Het maakt daarbij niet uit hoe oud je 
bent, uit welk milieu je komt of welke 
opleiding je hebt gehad. Je moet zelf 
stappen ondernemen om de situatie 
te doorbreken. De nacht dat ik, 

samen met mijn kind, ontsnapte 
bij mijn partner, met slechts 
enkele spullen in de auto, 
om onder te duiken bij een 
familielid, voelde destijds als de 
zwaarste reis van mijn leven. 
Vandaag de dag kan ik met 
een opgeheven hoofd zeggen 
‘dit was de meest waardevolle 
reis van mijn leven!’”

Moniek rondt af met een 
advies voor iedereen die in 
een vergelijkbare situatie zit, 
als waar ik in zat: “Trek aan 
de bel zodra er geweld tegen 
jou (of je kinderen) wordt 
gepleegd. Maatschappelijk 
werker Jeannet was voor mij 
een geschenk uit de hemel. 
Ik heb geleerd dat je je grens 
mag aangeven, dat je trots 
mag zijn op jezelf en dat je 
mag doen wat jij zelf wilt. 
Daarin mag geen enkele vrouw 
of man worden tegengewerkt.” 
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