
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 januari 2023:
• VVN-Dalfsen, het organiseren 

van een verkeersactiviteit ‘Veilig 
omgaan met (land)bouwverkeer’ 
op het parkeerterrein bij Kon.
Julianalaan 71 op 23 februari 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 17 januari 2023:
• Carnavals Vereniging De 

Hoonhakkers, het organiseren 
van een carnavalsoptocht door 
de straten van het dorp van 
Hoonhorst op 19 februari 2023.

Onderstaande aanvraag 
om standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 januari 2023:
• Zangvereniging ‘Out of the Blue’, 

het aanvragen van een 
standplaatsvergunning voor 

verkoop van snert op 18 februari 
en 25 november 2023 op de 
weekmarkt (Grote Markt).

Onderstaande intrekking 
standplaatsvergunning 
is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 16 december 2022:
• Rijwel Tweewielers, 

opzegging standplaats 
parkeerplaats ‘De Meule’ 
Burg. Backxlaan 115.

Onderstaande verklaring van 
geen bezwaar is afgegeven:
Verzonden, d.d. 18 januari 2023:
• Ballooning Adventure, 

voor het opstijgen van vrije 
ballons (heteluchtballons) 
tot 31 december 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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 20E 
HERZIENING “BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN, 
STRENKHAARSWEG 14 EN 14A 

Doel plan
Door deze bestemmingsplan-
herziening wordt het mogelijk 
gemaakt om de woning met 
vergunde inwoonsituatie te splitsen 
tot twee volwaardige woningen. 
Ook wordt het mogelijk gemaakt 
het bouwblok op het perceel te 
verleggen zodat de poolhouse 
binnen het bouwblok komt te 
liggen en daarmee gelegaliseerd 
wordt. De beoogde invulling is 
niet mogelijk binnen de huidige 
planologische regeling, zoals 
vastgelegd in het “bestemmingsplan 
Buitengebied gemeente Dalfsen” en 
de daarbij behorende herzieningen. 
Daarom is het nodig om een 
bestemmingsplanherziening in 
procedure te brengen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 
ligt van 25 januari 2023 tot en 
met 8 maart 2023 voor iedereen 
ter inzage bij de receptie in het 
gemeentehuis in Dalfsen. Het 
ontwerpbestemmingsplan kunt u ook 

inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl 
met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz20-on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/. 

Indienen zienswijze 
Een belanghebbende kan van 
25 januari 2023 tot en met 8 maart 
2023 via een brief of mondeling 
een zienswijze geven over het 
ontwerpbestemmingsplan. Een brief 
kunt u sturen naar de gemeenteraad 
van Dalfsen, Postbus 35, 7722 AA 
Dalfsen. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u contact opnemen 
met mevrouw B. Eekhof, tel. 
14 0529. In de zienswijze moet u 
aangeven over welke onderdelen 
van het ontwerpbestemmingsplan 
uw reactie gaat.  

Het indienen van zienswijzen 
via e-mail is niet mogelijk.

Dalfsen, 24 januari 2023
Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2023:
- De Broekhuizen 4A, het oprichten 

van twee kleine windturbines.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2023:
- Marshoekersteeg 14, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.
- Hoevenweg 5, het kappen van 27 

eiken voor herinrichting van het terrein.
- Zuidelijke Vechtdijk 52,

het slopen van het zomerhuisje 
op grond van ruimtelijke regels.

- Goldkampstraat 11, 
het herbouwen van een gedeeltelijk 
ingestorte bedrijfshal.

Ontvangen, d.d. 17 januari 2023:
- aan de zuidoostgrens van de 

De Hooigraven 5, het plaatsen 
van 15 zonnepanelen.

Ontvangen, d.d. 18 januari 2023:
- Kloosterhof 26, het realiseren 

van een douglas houten 
overkapping met plat dak.

Ontvangen, d.d. 19 januari 2023:
- Stationsweg 4, het vervangen van 

twee kozijnlateien aan de spoorzijde 
en het plaatselijk herstellen van tegel-, 
metsel- en voegwerk in de buitengevel.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2023:
- Burg. Backxlaan 306, het verbouwen 

van de bestaande winkelruimte.
- Oosteinde 59, het verlengen 

van de ligboxenstal.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2023:
- Oosterveen 47A,

het kappen van drie eiken.
- Oosteinde 47, het kappen van één eik.
- achter Westeinde 208, 

het plaatsen van een singel.
Ontvangen, d.d. 18 januari 2023:
- Weegbree 38, het plaatsen 

van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 19 januari 2023: 
- Statumweg 4A, het herbouwen 

van een werktuigenberging. 
Verzonden, d.d. 23 januari 2023:

- Achterkampweg 18,
het uitbreiden van het hotel.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 18 januari 2023: 
- Stekelbaars 23, het verbouwen 

van de woning. 
Verzonden, d.d. 19 januari 2023:
- Westeinde 58, het slopen van 

een bestaande schuur en het 
opnieuw bouwen van een schuur.

Tegen de verleende omgevingsver-
gunningen die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, kunnen 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. 17 januari 2023: 
- Petersweg 2, het brandveilig 

gebruiken van het bouwwerken 
CBS Het Kompas.

- De Zandspeur 11, 
het brandveilig gebruiken van 
het bouwwerken CBS De Zaaier.

Verzonden, d.d. 23 januari 2023: 
- Zandspeur 91, aanvraag brandveilig 

gebruik De Groene Helden. 

Vanaf 25 januari 2023 liggen de omge-
vingsvergunningen, die de uitgebreide 
procedure hebben gevolgd, gedurende 
6 weken op afspraak ter inzage bij het 
loket van de eenheid Publieksdienstver-
lening 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 Over-
ijssel, Sector Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Ook kan, onder 
voorwaarde dat een beroepschrift wordt 
ingediend, een voorlopige voorziening 
worden gevraagd bij de Voorzieningen-
rechter, 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



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 groenafval 
mag ook in de gft-container.

Wanneer brengen?
• Zaterdag 28 januari 2023
• Zaterdag 25 februari 2023

Openingstijden: 
van 08.00 tot 12.00 uur.

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.   

Inloopavond Klimaatwinkelstraat goed bezocht

Presentatie over berging vliegtuigwrak bijwonen?

De concept schetsen zijn het 
resultaat van een participatietraject 
dat in 2017 startte rondom het de 
Centrumvisie en het Centrumplan 
Dalfsen en passen bij wat 
technisch en fi nancieel mogelijk 
is. De gemeenteraad besloot in 
april 2022 om het Kerkplein en de 
Prinsenstraat in te richten als een 
aantrekkelijk en autovrij winkel-
verblijfsgebied. Met veel groen, 
ontmoetingsplekken, afkoppelen 
van regenwater en ruimte voor 
fi etsers en wandelaars. Daarbij 
moet er rekening gehouden 
worden met parkeren, laden en 
lossen in de buurt van winkels.

Hoe nu verder?
Aan de hand van de binnengekomen 
plus- en minpunten worden de 
schetsen verder uitgewerkt tot 
een ontwerp. Met aanwonenden 
en ondernemers aan de 
Klimaatwinkelstraat praten we in 
februari 2023 verder door over 
aandachtspunten in het gebied. 
Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid 
van de winkels tijdens de 
werkzaamheden en de opties voor 
parkeren. Voor parkeren loopt 
er nog een onderzoek waarvan 
in februari dit jaar resultaten 

verwacht worden. Hierna komt 
er in maart een defi nitief ontwerp 
voor de Klimaatwinkelstraat. 
Deze kunt u bekijken tijdens een 
inloopavond in maart 2023 en 
via onze (online) kanalen. Kleine 
aanpassingen zijn dan nog mogelijk. 
Na de bouwvak 2023 moeten de 
werkzaamheden in de openbare 
ruimte in de Prinsenstraat en 
het Kerkplein gaan beginnen.

Op de hoogte blijven en vragen
Wilt u op de hoogte blijven of heeft 
u vragen over de ontwikkelingen 
binnen het Centrumplan:

Vliegtuigwrak in Dalfsen
Op zondag 30 januari 1944 
vonden boven Oost-Nederland 
hevige luchtgevechten plaats 
tussen Amerikaanse en Duitse 
jachtvliegtuigen. De Luftwaffe 
leed zware verliezen in dit gebied. 
Omstreeks 13.30 uur crashte een 
Duitse jager, een Messerschmitt Bf 
109 G-6, iets ten westen van het 
buurtschap Millingen, ten zuidwesten 
van Dalfsen, met hoogstwaarschijnlijk 
de vlieger nog aan boord. 

Presentatie
John Manrho neemt u graag 
mee in de totstandkoming van 
het hele traject. Van het plaatsen 
van de crashlocatie in Dalfsen 
op de nationale lijst van kansrijke 
bergingen tot aan de uiteindelijke 
succesvolle berging van het 
wrak, inclusief de stoffelijke 
resten van de vlieger. Naast een 
aantal speciale genodigden die 
nauw betrokken zijn geweest 
bij de berging bieden wij voor 

Op dinsdag 17 januari konden geïnteresseerden in de Overkant in het centrum van Dalfsen 
de concept schetsen van de Klimaatwinkelstraat bekijken, het eerste project van het 
Centrumplan Dalfsen. Deze schetsen geven een beeld van hoe de openbare ruimte in de 
Prinsenstraat en het Kerkplein eruit zou kunnen gaan zien. Zo’n 200 inwoners en ondernemers 
kwamen naar de inloopavond om de schetsen te bekijken en hun reactie te geven.

Graag wijzen wij geïnteresseerden op de mogelijkheid een presentatie 
over de berging van het Duitse vliegtuigwrak nabij buurtschap 
Millingen in november 2020 bij te wonen. John Manrho verzorgt 
de presentatie. Hij onderzoekt sinds midden jaren tachtig de 
luchtoorlog boven Nederland. Hij geldt als specialist op het gebied 
van de Luftwaffe, met name gedurende de latere oorlogsjaren.

• Bekijk de schetsen in het 
nieuwsbericht op www.dalfsen.nl en 
klik op ‘nieuws en persberichten’.

• Abonneer u op de nieuwsbrief 
via www.dalfsblauw.nl/
inschrijven-nieuwsbrief.

• Lees binnenkort meer op 
de nieuwe website van 
het Centrumplan.

• Kom vanaf half februari langs 
in het voormalig politiebureau 
aan de Molendijk 9. In dit 
projectkantoor kunt u op de 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur terecht met al uw vragen 
over de Klimaatwinkelstraat.

de resterende plaatsen overige 
geïnteresseerden de mogelijkheid 
de presentatie bij te wonen.  

Maak uw interesse kenbaar
U kunt uw belangstelling kenbaar 
maken bij de heer R. Hendriks, via 
r.hendriks@dalfsen.nl. Informatie 
over de exacte datum en plaats 
sturen wij mee in de bevestiging.  

Vragen over de gevolgen 
van de (energie)crisis? 
Bezoek de inloopmiddag in Dalfsen 
op donderdag 26 januari
Nederland heeft op dit moment te maken met een energiecrisis 
en oplopende infl atie. Sommige inwoners en ondernemers 
hebben daar heel veel last van en een aantal raken dan ook 
in de (fi nanciële) problemen. 
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

Maakt u zich zorgen over 
uw (energie)rekeningen? 
Wilt u (energie) besparen 
of wilt u advies over wat 
u het beste kunt doen? 
Kom dan op 26 januari naar 
de inloopmiddag in Trefkoele+ 
in Dalfsen (bij het Infopunt) 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 
Er zijn diverse medewerkers 
van de gemeente aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden 
over energiebesparing, 

schuldhulpverlening en 
werk & inkomen.

Kunt u niet naar de inloopmiddag 
komen, maar wilt u wel 
graag advies? 
Kijk dan eens op www.dalfsen.nl/
hulp, bel met Samen Doen in 
Dalfsen, op 14 0529 of mail naar 
samendoenindalfsen@dalfsen.nl. 
Dezelfde inloopmiddag wordt 
komend half jaar ook in de overige 
kernen georganiseerd. 

Twee weken lang ‘groene 
activiteiten’ in het Vechtdal 
Met de eerste editie van het Vechtdal Boomfestival op 28 januari 
kondigt de Groene Karavaan van de provincie Overijssel haar 
komst aan in het Vechtdal. Twee weken lang brengt de karavaan 
een keur van groene activiteiten naar dit gebied. De Groene 
Karavaan wordt georganiseerd door Natuur voor Elkaar; een breed 
provinciaal programma dat bestaat uit vele partnerorganisaties. 

Wel eens nagedacht over een 
nog groenere straat, of op zoek 
gegaan naar de eitjes van de 
zeldzame sleedoornpage? 
Loop, ook in de winter!, mee 
over het blotevoetenpad van 
De Koppel of kom langs op het 
spreekuur voor de stadsnatuur. 
Allemaal activiteiten die 
inwoners van het Vechtdal 
vanaf eind januari mee kunnen 
maken in hun eigen buurt 
als de Groene Karavaan hun 
omgeving aandoet. Bekijk de 
vele verrassende activiteiten 
op www.natuurvoorelkaar.nl.

De eerste stop; het Boomfestival
De Groene Karavaan houdt dus 
een eerste stop op het eerste 
Vechtdal Boomfestival dat op za-
terdag 28 januari wordt gehouden 
op natuurcamping De Klashorst in 
Diffelen. Van elf uur ‘s ochtends 
tot vijf uur ‘s middags is daar 
een gevarieerd festivalprogram-
ma met muziek, workshops en 
zelfs eten uit  voedselbossen. En 
natuurlijk worden er ook bomen 
geplant! Iedereen is welkom om 
het Boomfestival van dichtbij mee 
te maken, en uiteraard te komen 
proeven – letterlijk en fi guurlijk! 

NATUURVOORELKAAR.NL

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.  


