
APV EN ALCOHOLWET
Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 1 december 2022:
• Stichting de Molen van Fakkert,

het organiseren van een Kerstmarkt 
rondom de molen Kerkstraat 
3 op 18 december 2022.

LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 november 2022:
• Koffi ekar HSPI, melding voor een 

bijeenkomst met koffi e in de wijk 
(Koffi ekar HSPI) op: 6, 11 en 14 
december 2022 in de Praamstraat.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 november 2022:
• Medgidia Roemenië, het 

organiseren van een nieuwjaarsduik 
op 1 januari 2023 op de hoek van 
de Bosmansweg/Vechtland.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 november 2022:
• Vereniging voor Heemkunde 

‘Omheining’, het organiseren van 
een kerstwandeling ‘Omheining’ 
op 26 december 2022 vanaf 
Slennebroekerweg 17, plus 
wegen in de omgeving hiervan.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 november 2022:
• Motorclub Nieuwleusen en 

omstreken, het organiseren van 
carbidschieten op 31 december 
2022 bij Bosmansweg 70.

• Carbidschieten Oosterveen,
het organiseren van 
carbidschieten op 31 december 
2022 bij Oosterveen 45. 

Onderstaande aanvraag om 
een standplaatsvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, 24 november 2022:
• Oliebollen Deal, verzoek stand-

plaatsvergunning Oliebollen Deal 
van 29 december 2022 t/m 1 januari 
2023 voor de kerk op het Kerkplein.

LEMELERVELD
• Bakkerij van der Most, het 

organiseren van oliebollen drive op 
29, 30 en 31 december 2022 op het 
evenemententerrein Vilstersedijk 1.

Onderstaande standplaats-
vergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
• Vof Geelen Attracties, 

voor de verkoop van oliebollen, 
parkeerplaats 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 om 
ontheffi ng is verleend:
DALFSEN
Verleend, 1 december 2022:
• Vof Zalencentrum Mansier, melding 

ontheffi ng schenktijd op 26 december 
2022 in verband met kerstparty.

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.

KERNPUNTEN
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 november 2022:
- Marsweg 1A, het oprichten van 

een inrichting inclusief het opslaan 
van vaste mest (600 m3).

Ontvangen, d.d. 28 november 2022:
- Tibbensteeg 18, het kappen 

van een eikenboom.
Ontvangen, d.d. 29 november 2022:
- Westerkampen 3, het kappen 

van vijf eikenbomen.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 1 december 2022:
- Achterkampweg 18,

het uitbreiden van een hotel.
- Statumweg 4A, het herbouwen 

van een werktuigenberging.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 28 november 2022:
- Westeinde 96A, het plaatsen 

van een chalet.
Ontvangen, d.d. 29 november 2022:
- Dagpauwoog 56, het bouwen 

van een tuinhuisje.

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn op verzoek 
van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 23 november 2022:
- Grutterserf 26, het aanbrengen van 

een alarm met geluid en lichtalarm.
Ontvangen, d.d. 29 november 2022:
- Heinoseweg 45, het bouwen 

van een carport t.b.v. een 
paardentrailer en PV- panelen. 

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

van een schuur.

Onderstaande meldingen brandveilig 
gebruik zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 november 2022:
- Kerkstraat 7, melding brandveilig 

gebruik Dorpscoöperatie. 
- De Singel 2, melding brandveilig 

gebruik Bedrijfshal.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 29 november 2022
- Dorpsstraat 2, melding brandveilig 

gebruik Tielbeke Transport.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 30 augustus 2022:
- Hofmanssteeg 9,

het bouwen van een kapschuur.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 28 november 2022:
- Aalshorsterpad 4, 

het realiseren van een zonneveld. 
Verzonden, d.d. 30 november 2022: 
- Ankummer Es 16B,

een wijziging op een verleende 
omgevingsvergunning. 

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 28 november 2022:
- Westeinde 2, 

het intern verbouwen 
van het pand en het plaatsen 
van zonnepanelen.

Verzonden, d.d. 29 november 2022:
- Meeleweg 76, 

het uitbreiden van een opslagloods.
Verzonden, d.d. 1 december 2022:
- Den Hulst 21A, 

het kappen 
van 7 eiken.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 30 november 2022:
- Weidelanden 29,

het plaatsen van een dakopbouw.
- Schoolstraat-Lemelerveld 21,

het plaatsen van een carport. 

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen die de reguliere 
procedure hebben gevolgd en de 
ingetrokken omgevingsvergunningen, 
kunnen 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

Onderstaande ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) ligt ter inzage:
Verzonden, d.d. 28 november 2022: 
- Zandspeur 11 in Nieuwleusen, 

brandveilig gebruik CBS De Zaaier.
- Petersweg 2 in Nieuwleusen, 

brandveilig gebruik CBS Het Kompas.
Verzonden, 5 d.d. 5 december 2022:
- Zandspeur 91 in Nieuwleusen, 

brandveilig gebruik 
De Groene Helden.

Vanaf 7 december 2022 ligt de ont-
werpbeschikking met bijbehorende 
stukken gedurende zes weken op 
afspraak ter inzage bij het loket van de 
afdeling Publiekdienstverlening in het 
gemeentehuis. Binnen deze termijn 
kan men schriftelijk zienswijzen over 
de ontwerpbeschikkingen naar voren 
brengen bij het college van burge-
meester en wethouders. Schriftelijke 
zienswijzen kunt u richten aan burge-
meester en wethouders van Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt 
u mondeling uw zienswijze indienen.

Onderstaande beschikking 
omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure) 
ligt ter inzage: 
Verzonden, d.d. 5 december 2022: 
- Hofmanssteeg 7 Dalfsen,

het brandveilig gebruiken 
van het bouwwerken.

Vanaf 7 december 2022 ligt de 
omgevingsvergunning, die de 
uitgebreide procedure heeft 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.

BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL

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
Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval:

DALFSEN
• Baarslagweg 2, voor het breken 

van circa 1500 ton steenachtig 

materiaal gedurende 1 dag in de 
periode van 14 december 2022 
tot en met 31 maart 2023
(Z2022-00011839).

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 tel: 088 525 1050. Houd 
het zaaknummer bij de hand.

Melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval (ex art 10.52 van de Wet Milieubeheer)



Mantelzorgwaardering 2022 
per direct aan te vragen

Levert u of één van uw naasten 
mantelzorg aan een inwoner van 
Dalfsen of krijgt u als inwoner 
van Dalfsen ondersteuning 
van een mantelzorger? Meld 
uzelf of deze persoon van 1 
december 2022 tot en met 
28 februari 2023 aan voor de 
mantelzorgwaardering 2022 
via het aanmeldformulier 
op www.dalfsen.nl/
mantelzorgwaardering.

De waardering wordt voor 
mantelzorgers vanaf 12 jaar 
in alle kernen in de vorm van 
lokale ondernemersbonnen 
aangeboden. Jonge 
mantelzorgers in de leeftijd tot 
12 jaar kunnen ook aangemeld 

De gemeente Dalfsen is blij met inwoners die zich als (jonge) 
mantelzorger actief inzetten voor bijvoorbeeld familieleden, vrienden 
en buren en daarmee ook voor de samenleving. Daarom deelt de 
gemeente ook voor dit jaar weer een Mantelzorgwaardering uit. 

Besluiten door de raad – 
raadsvergadering 28 november 2022

Er werden mondelinge vragen 
gesteld door het CDA over het 
aantal gevallen van zelfdoding 
die toenemen. De fractie wil hier 
graag blijvende aandacht voor 
door bijvoorbeeld een actieve 
publiekscampagne. Wethouder 
Uitslag bekijkt of dit mogelijk is. 
De ChristenUnie vraagt naar de 
mogelijkheden om Natuurboerderij 
BalkInn via een subsidie of op een 
andere manier te ondersteunen. 
Ook hier zal het college naar kijken. 

De raad kon akkoord gaan met 
de Kadernota economisch beleid. 
De raad kon zich vinden in de 
uitgangspunten voor het economisch 
beleid. D66 vond de nota te 
behoudend en stemde tegen, maar 
de andere vijf partijen stemden wel 
voor. De herziene Marktverordening 
2022 en het bestemmingsplan 
Muldersweg II in Oudleusen 
werden unaniem aangenomen.

De Kaders grootschalige 
duurzame energieproductie waren 
al eerder uitgebreid besproken 
in de raadscommissie van 21 
november jl. Ook werd er toen door 
inwoners gebruik gemaakt van 

het spreekrecht om hun zorgen 
uit te spreken. Het CDA diende 
samen met alle andere fracties een 
motie in waarin het college wordt 
verzocht de initiatieven, kansen 
en ontwikkelingen op het gebied 
van duurzame energieproductie te 
volgen. De raad wenst hierover elke 
vier maanden over geïnformeerd 
te worden. Daarnaast moet de 
werking van deze kaders na één 
jaar geëvalueerd te worden. Een 
actualisatie en/of aanvulling op 
de kaders moet naar de raad 
komen wanneer dit zinvol is. 
Zowel de kaders als de motie 
werden unaniem aangenomen.

Het vervolgonderzoek zwembaden 
is besproken in de raadscommissie 
van 14 november jl. De VVD 
diende een motie in mede namens 
alle andere partijen waarmee 
de raad het college verzoekt 
om met een voorstel voor een 
vangnetregeling zwemveiligheid te 
komen. Het is in onze gemeente 
heel belangrijk dat iedereen kan 
leren zwemmen, ook wie dit niet 
zelf volledig kan betalen. Daarom 
is een vangnetregeling nodig, maar 
de raad wil eerst weten wat zo’n 

De reguliere vergadering van 28 november had een uitgebreide agenda. 
Meerdere onderwerpen waren al inhoudelijk uitvoerig gesproken in 
de raadscommissie. Sommige onderwerpen kwamen rechtstreeks 
in de raad zonder behandeling in de raadscommissie vooraf. 

regeling gaat kosten en hoe die 
onder de aandacht wordt gebracht. 
Ook hier werden het voorstel en 
de motie unaniem aangenomen.

De verstedelijkingsstrategie Regio 
Zwolle kwam vanwege het tijdspad 
rechtstreeks in de raad. Er wordt 
geen besluit gevraagd, maar de 
fracties gaven wel verschillende 
aandachtspunten mee over de 
ruimtelijke ontwikkeling van de 
Regio Zwolle en met name de stad 
Zwolle. Dit zijn onder meer het 
behouden van een groene overgang 
tussen stad en het landelijk gebied 
in Dalfsen, we moeten blijven 
bouwen voor onze eigen behoefte 
en onze voorzieningen te behouden 
en goede bereikbaarheid. Deze 
punten neemt het college mee 
naar de bestuurlijke tafels.

Aan de Schoolstraat in Lemelerveld 
komt een woongebouw met 
drie seniorenwoningen en zes 
appartementen voor starters. 
De raad stemde daar unaniem 
mee in, maar wil wel dat 
wethouder Ramerman goed kijkt 
naar eventuele geluidshinder 
en de verkeersveiligheid. 

De verordening afvoer hemel- en 
grondwater 2022, de Nota reserves 
en voorzieningen 2023-2026, 
de Verordening uitvoering en 
handhaving Omgevingsrecht en de 
Verordening fractieondersteuning 
2023 werden zonder hoofdelijke 
stemming unaniem aangenomen. 
Dit gold ook voor de Verordening 
nadeelcompensatie. Wethouder 
Schuurman gaat hier nog na 
of het te betalen recht van € 
500,- wordt gezien als een 
drempel om schadevergoeding 
van de gemeente te vragen. 

Meer lezen of terugkijken? Kijk 
op https://ris.dalfsen.nl. Dinsdag 
6 december staat er nog een 
raadscommissie gepland en op 
maandag 19 december de laatste 
raadsvergadering van dit jaar.

Top 2000
Het is weer de tijd van het jaar; veel mensen in mijn omgeving 
hebben hun lijstje met favoriete muzieknummers opgesteld en 
ingeleverd. Waar ik het over heb? De Top 2000 van Radio 2. 
Die begint rond Kerst en eindigt middernacht op oudejaarsdag. 
De radio thuis en in de auto staat die dagen daar op afgestemd. 

Ik ben ook begonnen met een lijst. Een selectie maken uit een 
enorme rij van muzieknummers. Soms zegt een titel me niet 
direct iets, toch staat er veel bekends in. Dan wordt ook weer 
bevestigd dat de muzieksmaak divers is. Dwars door tijden, 
stromingen, landen, talen, muziekstijlen en ritmes heen.  
En wat een herinneringen roept die muziek op. Op het 
ene moment zit ik als klein jongetje op de achterbank 
van de auto, het volgende moment ben ik op vakantie 
om vervolgens weer met m’n eigen kinderen te zingen 
op een bruiloft. Zo maar een greep uit de achtbaan van 
herinneringen, fi jne herinneringen en herinneringen die 
verdriet oproepen. Het is in ieder geval genieten.

Afgelopen week hadden we Erik Scherder te gast in de Spil 
in Nieuwleusen. U weet wel, de Nederlandse hoogleraar 
neuropsychologie die onder andere in Corona-tijd veelvuldig 
op de buis was en nu schittert in de TV-reclame over 
NIX18. Hij sprak voor een zaal van ruim 150 partners in het 
‘sociaal domein’ over de werkingen van de hersenen. Hij 
gaf inzichten in de opbouw van het brein, over gevolgen van 
hersenbeschadiging en de rol van hulpverleners. Ook de 
kracht van cultuur kwam aan bod. Dat bijvoorbeeld muziek 
de hersenen op een goede manier stimuleert, maar ook 
dat het kan helpen bij therapieën. Voor mij weer eens een 
bevestiging van het belang van 
cultuuronderwijs op de scholen.

Een goede reden om me verder 
te verdiepen in mijn lijst voor de 
Top 2000. Met al die herinneringen 
zal het nog een hele tour worden 
om die op tijd klaar te krijgen. 

Jan Uitslag 
Wethouder gemeente Dalfsen
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Heeft u het NL-Alert 
testbericht ontvangen? 
Praat erover met uw buren
Ontving u het NL-Alert testbericht op maandag 5 december? 
Dan weet u hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Nog 
niet alle mensen van 75 jaar en ouder ontvangen NL-
Alert. Bijvoorbeeld omdat ze hun telefoon uit hebben 
staan tijdens het eten of als ze bezoek hebben.  

Herkent u dit bij mensen in uw 
buurt? Ga dan het gesprek 
met uw buren aan en geef uw 
buren deze boodschap mee: 
Laad uw mobiele telefoon op en 
laat ‘m aan. Zo weet je zeker 
dat zij NL-Alert ontvangen. 
En krijgt iédereen direct 
informatie bij een noodsituatie. 

Maak afspraken en 
informeer anderen
Willen uw buren niet altijd 
bereikbaar zijn? Dan kunt u ook 
afspreken dat u hen informeert 
bij een noodsituatie. Ook het 
wegleggen van de mobiele 
telefoon kan een goede optie 
zijn. Bijvoorbeeld in een andere 
kamer of in een la. Het harde, 
doordringende alarmgeluid 
van een NL-Alert verschilt 
van een gewoon bericht en 
is goed te horen. Ook als de 

telefoon ergens anders ligt. 

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 kunt 
vinden. Het is belangrijk dat 
iedereen direct informatie krijgt 
bij een noodsituatie. 
Informeer daarom 
ook anderen als 
u een NL-Alert 
ontvangt. 

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

in Nieuwleusen, Lemelerveld 
en Dalfsen en in het 
gemeentehuis in Dalfsen het 
online formulier in te vullen. 
Bij de Infopunten is tijdens 
de openingstijden iemand 
aanwezig die kan helpen bij 
het invullen van het formulier.

Meer informatie staat op www.
dalfsen.nl/mantelzorgwaardering. 

worden. Zij worden dan aangemeld 
voor een leuke activiteit.

Geen internet
Geen internet? Dan is het 
mogelijk om bij de Infopunten 
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Ook voor
inbrekers is het 
een feestmaand!

1. Doe altijd uw ramen dicht en deuren op slot als u weggaat
Een voordeur die niet op slot gedraaid is, maak je eenvoudig open zonder 
sleutel. Doe daarom altijd de deur op slot en sluit uw ramen, ook al gaat u 
maar even weg. Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
vermindert de kans op een inbraak met maar liefst 90%!

2. Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent
Een inbreker staat niet graag in het zicht. Door goede lampen bij de 
buitendeuren te plaatsen is uw huis goed verlicht en daardoor veiliger. 
Daarnaast is het goed om enkele lampen in uw huis aan te laten als u 
weggaat. Door middel van bijvoorbeeld een besturingssysteem voor 
verlichting is het mogelijk dat deze lampen op willekeurige momenten aangaan. 
Ook gevulde glazen op tafel geeft het idee dat er bewoners aanwezig zijn. 

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Wilt u meer tips over hoe u het inbrekers zo moeilijk mogelijk maakt? 
Bekijk dan de website van het Politiekeurmerk Veilig Wonen: 
www.politiekeurmerk.nl of bekijk www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

3. Vraag de buren om uw huis extra in de gaten te houden
Geef aan bij uw buren dat u afwezig bent tijdens de feestdagen. 
Dan valt het hun eerder op als er iemand bij uw huis rondloopt.  

4. 1-1-2, daar pak je ook woninginbrekers mee
Ziet u verdachte personen die veel aandacht hebben voor woningen in de 
buurt? Bel dan direct de politie via 1-1-2. Let erop hoe ze eruit zien en in 
welke richting ze vertrekken, zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. 
Bel bij verdachte situaties altijd de politie! “Liever tien keer voor niets gebeld, 
dan één keer te weinig!”

December is een feestmaand, ook voor inbrekers! Behalve een piek op de 
kerstboom zien we ook een piek in het aantal inbraken. Daarom is het 
goed om extra maatregelen te nemen. 

Licht zet inbrekers in het zicht. 
Wij wensen u fi jne feestdagen!

Tips voor inbraakvrije feestdagen!
De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.
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ZIEN EN GEZIEN WORDEN 
Vaste verlichting (mag niet knipperen)

Losse lampjes (mogen niet knipperen)

Reflectoren 

Reflector op wiel 
(wit of geel)

Voorlicht op de borst 
(wit of geel)

Rode  reflector
(geen driehoek)

Achterlicht
(rood)

Voorlicht
(wit of geel)

4 reflectoren 
op trappers

(geel)

Achterlicht
op rug (rood)
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Reflectoren 

Reflector op wiel 
(wit of geel)

Voorlicht op de borst 
(wit of geel)

Rode  reflector
(geen driehoek)

Achterlicht
(rood)

Voorlicht
(wit of geel)

4 reflectoren 
op trappers

(geel)

Achterlicht
op rug (rood)

Tips voor een brandveilige feestmaand

Elk jaar krijgt de brandweer duizenden 
meldingen van brand in een woning en 
melden bijna 10.000 mensen zich met 
(ernstige) brandwonden in het ziekenhuis. 
Sta daarom ook even stil bij de risico’s. 
We geven je graag een paar tips!

• Goede versiering vliegt moeilijk in brand. 
Goede versiering heeft het KEMA-keurmerk.

• Hang de versiering op zo’n manier op dat 
niemand er tegenaan kan lopen. Zorg er 
ook voor dat de versiering niet in aanraking 
komt met verlichting of warme apparaten.

• Gebruik een onbeschadigd verlengsnoer, 
plak de bekabeling vast op de vloer en 
rol kabelhaspels helemaal af. Koppel 
verlengsnoeren niet aan elkaar.

• Plaats kaarsen in een stevige houder en 
plaats ze niet bij een warmtebron waardoor 
de kaars week kan worden en kan omvallen.

• Schakel kerstverlichting altijd uit 
als je weggaat of gaat slapen.

Als het toch misgaat
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar 
heeft soms grote gevolgen. Over eerste hulp 
bij brandwonden en aanvullende tips voor 
veilige feestdagen lees je meer op de website 
van de Brandwondenstichting. Ga naar www.
brandwondenstichting.nl/veilige-feestdagen. 

Meer brandveiligheidstips
Voor meer tips over brandveiligheid 
breng een bezoek aan de website 
van Brandweer Nederland.

December, de maand van de feestjes. Gezellig Kerst vieren en vervolgens 
het oude jaar uitblazen om te beginnen aan 2023, maar het is ook een 
periode van veel ongelukken met omvallende kaarsen, kerstbomen die vlam 
vatten, brandwonden bij gourmetten en feestkleding die vlam vat.

Geen vochtige doekjes door de wc, zo 
voorkomen we verstopping in het riool
Regelmatig gebruiken we vochtige doekjes: 
voor het schoonmaken van de woning, voor 
het afvegen van de neus van uw kindje of 
als ‘tweede doekje’ na een toiletbezoek. 
En daarna gaat dat doekje de wc in. 
Doorspoelen en weg. Geen probleem 
denken veel mensen. Op de verpakking 
staat immers vaak de melding ’biologisch 
afbreekbaar’ of zelfs ’doorspoelbaar’. Toch 
breken deze producten in het riool niet 
snel genoeg af, waardoor er regelmatig 
verstoppingen plaats vinden in eigen huis, in 
de riolering van de gemeente of het gemaal. 

Denk bijvoorbeeld aan een doucheputje of 
wc waar het water niet snel genoeg weg 
stroomt, of nog erger: wanneer het resultaat 
van uw toiletbezoek weer omhoog komt. 

Vochtige doekjes in de afvalbak
De oplossing is eenvoudig: gooi de 
vochtige doekjes in de restafvalbak. 
Dit is beter voor het riool en het milieu. 
Meer informatie over wat wel en 
niet in het riool mag? Bekijk eens 
https://daaromnietinhetriool.nl
of www.nietinhetriool.nl.


