
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 op 18 december 
2022 op het terrein rondom 
de molen Kerkstraat 3.

Ontvangen, d.d. 4 december 2022:
• R.K.Parochie van H.Cyriacus, 

het organiseren van een 
kerstwandeling op 
24 december 2022 vanaf 
R.K. Kerk, Kerkstraat 16 naar 
schuilhut Molenhoekweg.

Ontvangen, d.d. 7 december 2022:
• Drop Bar Events, 

het organiseren van Whisky Sixty 
Gravel op 25 februari 2023. Start 
en fi nish Heinoseweg 32 Zwolle. 
De deelnemers gaan gedeeltelijk 
door de gemeente Dalfsen.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 3 december 2022:
• Club Dmklapband, 

het organiseren van 
carbidschieten op 31 december 
2022 op het evenemententerrein 
naast Raadhuisstraat 1.

Ontvangen, d.d. 8 december 2022:
• Circus Barum, het organiseren 

van circusvoorstellingen op 
het evenemententerrein naast 
Raadhuisstraat 1 van 24 april 
tot en met 7 mei 2023.

Onderstaande aanvraag 
om verlenging van een 
standplaatsvergunning 
is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 8 december 2022:
• Bevolkingsonderzoek 

Nederland, het plaatsen van 
een mobiel onderzoekscentrum 
voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker tot 5 januari 2023 
bij Kon. Julianalaan 10.

Onderstaande aanvraag om 
ontheffi ng van art. 35 van 
de Alcoholwet is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 december 2022:
• Ambachtelijke Vechtdal 

Brouwerij, tijdens bloazen en 
brouwen op 17 december 2022 
bij Molendijk 11.

Onderstaande meldingen van 
afwijken van de schenktijd 
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 5 december 2022:
• Voetbalvereniging ASC’62, 

melding afwijking schenktijd op:
14 januari 2023 darttoernooi 
en 11 februari 2023 feestavond 
bij Haersolteweg 10.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 december 2022:
• Voetbalvereniging USV, melding 

afwijking schenktijd in verband met 
kerstbingo op 17 december 2022 
bij Kon. Julianalaan 71.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 5 december 2022:
• Vereniging voor Heemkunde 

‘Omheining’, het organiseren van 
een kerstwandeling ‘Omheining’ 
op 26 december 2022 nabij 
Slennebroekerweg 17.

• Voetbalvereniging Hoonhorst, 
het organiseren van Jumbo 
Kamphuis Crossloop op 
31 december 2022. Start en 
fi nish is vanaf Kerkstraat 24.

Onderstaande aanvraag om een 
alcoholvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 7 december 2022:
• Thuis bij Kappers, 

Kerkstraat 7 in Dalfsen.

Onderstaande aanvraag om een 
exploitatievergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 7 december 2022:
• Thuis bij Kappers, 

Kerkstraat 7 in Dalfsen.

Onderstaande aanvraag om een 
terrasvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 7 december 2022:
• Thuis bij Kappers, Kerkstraat 7 

in Dalfsen. Terras grenzend 
aan de Kerkstraat. 

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.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 19 december om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.

AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Herschikking salarisgerelateerde budgetten 2022
2. Benoeming (plv) stadsbouwmeester en leden monumentencommissie
3. Algemene plaatselijke verordening (APV) 2023
4. Subsidieverordening gecertifi ceerde instellingen Regio IJsselland
5. Stedenbouwkundige visie Burg. Backxlaan 316-328, Nieuwleusen
6. Stedenbouwkundig plan De Koele II, Hoonhorst

BESPREEKSTUKKEN
7. Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
8. Belastingverordeningen 2023

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 en 3 t/m 8. 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.

KERNPUNTEN
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 december 2022:
- Ganzepanweg 2B, het aanvragen 

van een gebruikersvergunning 
Buiten Gewoon Wonen 

‘De Damhoeve’.
Ontvangen, d.d. 7 december 2022:
- Peezeweg 15, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 2 december 2022:
- Parklaan 18, het plaatsen van 

8 zonnepanelen in de tuin.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 5 december 2022: 
- Ganzepanweg 1, Het verplaatsen 

van een inrit.
Verzonden, d.d. 6 december 2022:
- Hagenweg 6, Het plaatsen 

van een Ecoplant.  

Onderstaande 
omgevingsvergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden, d.d. 7 december 2022:
- Kerkplein 26, het wijzigen van de gevel.
- Dommelerdijk 8, het omzetten van een 

tijdelijke naar een defi nitieve erfmolen.
Verzonden, d.d. 8 december 2022:
- Nieuwe Kreuleweg 2, het bouwen 

van een stal en het veranderen 
van de inrichting.

- Brinkweg 1, het plaatsen van 
zonnepanelen in een veldopstelling.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 5 december 2022:
- Den Hulst 28, het bouwen 

van een garage.

Tegen de verleende 
omgevingsvergunningen 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

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
• De Bese 6, voor het oprichten van 

een kleine windturbine met een 
ashoogte van 25 meter 
(Z2022-00006155).

NIEUWLEUSEN
• Evenboersweg 10, voor het 

vervangen van twee kleine 
stikstoftanks voor één grotere tank 
van 6100 liter (Z2022-00008442).

• Evenboersweg 24A, voor 
het oprichten van een inrichting 
gespecialiseerd in gevelbouw
(Z2022-00000937).

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.



We willen graag alle wensen verzamelen van onze inwoners. Iets wat u uzelf 
toewenst, of wat u uw buurman, vriendin, teamgenoot, mantelzorger, of wie 
dan ook toewenst. Stuurt u ook iets in?

Het is een bewogen jaar geweest, waarin we wederom hebben ervaren dat 
de dag van vandaag geen gegeven is voor de toekomst. De energiecrisis, 
vluchtelingenopvang, onzekerheid rondom de toekomst van onze boeren, 
woningtekorten. Allemaal onderwerpen die ons dagelijks leven raken, op wat 
voor manier dan ook. Maar juist in deze tijd willen we blijven omzien naar 
elkaar. Willen we geluk en liefde ervaren en ons omringen door anderen. 
Wat wenst u iemand toe? 

Een verzameling van wensen
Alle wensen die we ontvangen plaatsen we op een zogenoemde ‘praatplaat’. 
Deze wensen zijn mét u, maar ook vóór u gemaakt. Om er samen energie uit
te putten voor het nieuwe jaar.

De plaat komt op 1 januari op social media en op dalfsen.nl en op 3 januari 
in de Kernpunten. 

Aanleveren
U kunt uiterlijk dinsdag 20 december uw wens inleveren via het online 
formulier: www.dalfsen.nl/nieuwjaarsgroet. 

In dit formulier noteert u:
- Uw naam óf de optie het anoniem in te vullen
- De kern waar u woont
- Eventueel de vereniging, organisatie, bond, of anders namens 
 wie u spreekt
- Uw nieuwjaarswens/-boodschap/-groet

Wilt u het liever geschreven inleveren? Dat kan door het in te leveren bij de 
balie in het gemeentehuis in Dalfsen of bij het servicepunt in Nieuwleusen. 

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN 19E 
HERZIENING CHW BESTEMMINGSPLAN KERNEN 
GEMEENTE DALFSEN 2016, SCHOOLSTRAAT 42

Doel van het bestemmingsplan
In de 19e herziening Chw 
bestemmingsplan Kernen gemeente 
Dalfsen 2016, Schoolstraat 42 
wordt de bedrijfsbestemming aan 
de Schoolstraat 42 gewijzigd, 
zodat er 3 seniorenwoningen 
en 6 startersappartementen 
gerealiseerd kunnen worden.

Ter inzage
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken liggen van 14 december 
2022 tot en met 25 januari 2023 voor 
iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis in Dalfsen.

Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen 
kan een belanghebbende bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. 

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan treedt in 
werking met ingang van de dag 
na die waarop de beroepstermijn 
afl oopt. 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 
griffi erecht verschuldigd.

Meer informatie
U kunt het bestemmingsplan met 
identifi catienummer NL.IMRO.
0148.LKernen2016hz19-vs01 
ook inzien via www.dalfsen.nl of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De 
bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.    

Dalfsen, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders 
gemeente Dalfsen

MAATWERKVOORSCHRIFTEN REGULIERE PROCEDURE
Verzonden: 2 december 2022
Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
reguliere procedure Dorpsstraat 2 
in Lemelerveld (Z2022-00002728)

Burgemeester en wethouders van 
Dalfsen hebben maatwerkvoorschriften 
in het kader van het Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer 
(het Activiteitenbesluit) opgelegd 
voor het bedrijf op het perceel 
Dorpsstraat 2 in Lemelerveld, 
de maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het geluidsniveau dat het 
bedrijf mag veroorzaken en de locatie 
waarop het geluidsniveau mag optreden.
Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis. Wanneer u de 
documenten in het gemeentehuis 
wilt inzien, vragen wij u een afspraak 
te maken via het telefoonnummer 
14 0529. Desgewenst kunt u de 

documenten digitaal toegestuurd 
krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van Z2022-00002728.

Bent u het niet eens met dit besluit? 
Tegen deze maatwerkvoorschriften kunt 
u bezwaar maken. Dit doet u door een 
bezwaarschrift in te dienen binnen zes 
weken na de dag van verzending van 
deze maatwerkvoorschriften. In het 
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3. een omschrijving en het zaaknummer 

van dit Besluit maatwerkvoorschriften 
waartegen u bezwaar maakt en 
de redenen van uw bezwaar.

U moet het bezwaarschrift ook 
ondertekenen. Ook vragen wij u om 
een vermelding van het zaaknummer 
van het besluit waar u bezwaar 
tegen heeft mee te sturen en aan te 

geven op welk telefoonnummer of 
e-mailadres u te bereiken bent. Het 
bezwaarschrift moet u sturen naar 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.

Het besluit blijft gelden in de tijd dat 
uw bezwaarschrift in behandeling 
is. 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 Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Het bezwaarschrift kan ook digitaal 
ingediend worden bij de Rechtbank 
met het beroepsschriftformulier. U 
heeft hier een DigiD voor nodig.
Nadere inlichtingen tel: 088 5525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

December
Afgelopen vrijdag organiseerde Amnesty International 
voor de tiende keer de actie ‘Write for Rights’ om op 
te komen voor mensenrechten. Er kon (thuis, of in de 
Trefkoele+) meegeschreven worden aan brieven richting 
bijvoorbeeld de Russische, de Chinese, de Iraanse 
maar ook de Franse overheid. Brieven waarin wordt 
opgeroepen om mensen een eerlijk proces te geven en 
een fatsoenlijke behandeling in de gevangenis. Een manier 
om vanuit de gemeente Dalfsen een steentje bij te dragen 
aan een rechtvaardiger en menswaardiger wereld. 

Noaberschap, naar elkaar omzien: daar zijn we in onze 
gemeente dit jaar extra druk mee bezig, zo lijkt het. En daar is 
helaas ook alle aanleiding toe. Ik denk aan al die mensen die 
nog altijd Oekraïense vluchtelingen opvangen in eigen huis 
of op eigen erf. Ik denk aan al die vrijwilligers die het verblijf 
van Oekraïense vluchtelingen of asielzoekers wat prettiger 
laten zijn. Zo hoorde ik van de prachtige Sinterklaasactie 
van Welkom in Dalfsen en lokale ondernemers waardoor 
kinderen van Oekraïense vluchtelingen en van asielzoekers 
een Sinterklaascadeautje kregen. En Humanitas riep ons in 
het algemeen op om geld te doneren zodat Sinterklaas bij 
alle gezinnen langs kon gaan. Dank voor deze mooie acties! 

Via Noodfonds Dalfsen zamelen de kerken in de gemeente 
Dalfsen geld in voor diegenen die door de gestegen 
energielasten in problemen komen. Wilt u een bijdrage doen 
of heeft u hulp nodig? Kijk dan op www.noodfondsdalfsen.
nl. De gemeente Dalfsen heeft zelf uiteraard ook 
verschillende regelingen om inwoners in nood te helpen. 
Via www.dalfsen.nl of telefonisch via 0529-488388 is 
meer informatie te vinden, onder andere over de bijdrage 
van 1300 euro om inwoners met een laag inkomen te 
steunen vanwege de gestegen energieprijzen. U kunt deze 
bijdrage nog aanvragen tot en met 31 december 2022.

Sinterklaas is terug naar Spanje; 
de Kerstdagen staan al bijna weer 
voor de deur. Ik hoop dat u uit 
kunt zien naar een paar gezellige 
dagen in aanwezigheid van uw 
dierbaren. Misschien treffen we 
elkaar nog in 2022 en anders 
wellicht op de nieuwjaarsreceptie 
die begin januari in een ander 
jasje en op een andere locatie 
plaatsvindt. Meer informatie 
daarover volgt binnenkort!

Erica van Lente
Burgemeester gemeente Dalfsen
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Dit jaar knallen
alleen de kurken
Check de

Een samenwerking van:
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Nieuw jaar. 
Nieuwe regels.
Tijdens oud en nieuw 2022-2023 gaan we weer vuurwerk zien 
en horen. De regels rondom vuurwerk zijn wel veranderd in de 
afgelopen jaren. De belangrijkste veranderingen:

Dit is de verkorte versie van de regels.
Benieuwd naar de reden van de nieuwe vuurwerkregels?
Ga naar: nieuwevuurwerkregels.nl

Knallen
Dit jaar knallen vooral de kurken. We willen een feestelijke en 
veilige jaarwisseling. Daarom zijn knallers niet meer te koop. 
Dat gaat bijvoorbeeld om ratelbanden, Chinese rollen en 
singleshots. Ook cobra’s, vlinders en nitraten zijn verboden.

Fles en vuurpijl
Alles wat de lucht in gaat, komt deze jaarwisseling uit een 
cakebox of compound. De fles kan in de glasbak, want van de 
vuurpijl en de babypijl hebben we afscheid genomen.

Tip
Koop je vuurwerk in Nederland bij een erkend verkooppunt, 
dan zit je altijd goed. Het vuurwerk dat je bij een erkend 
verkooppunt koopt, voldoet namelijk aan alle nieuwe regels. 
Dat is helemaal makkelijk. 

25 kilo
Koop je vuurwerk in het buitenland? Dat mag op 29, 30 en 
31 december. Neem alleen vuurwerk mee dat voldoet aan de 
Nederlandse regels. Het is toegestaan om maximaal 25 kilo 
per auto in te voeren. Die 25 kilo geldt ook per persoon als je 
in Nederland vuurwerk koopt.

Wanneer
Houd alvast vrij: 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.  
Dan mag je vuurwerk afsteken. Check wel even op de website 
van jouw gemeente of het afsteken van vuurwerk in je 
gemeente is toegestaan en waar de vuurwerkvrije zones zijn.

1.

2.

3.

25

4.

29 dec

30 dec

31 dec

5.
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VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend door 
het verwijderen en plaatsen van 
verkeersbord E6 een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats 
op te heffen ter hoogte van 
Pleijendal 87 en een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats 
aan te wijzen ter hoogte van 
Pleijendal 89 te Dalfsen.

Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 
13 december 2022 voor een periode 
van zes weken ter inzage bij de 
receptie van het gemeentehuis te 
Dalfsen. Verkeersbesluiten worden ook 
bekendgemaakt via het Gemeenteblad. 
U kunt de verkeersbesluiten inzien via: 
https://www.offi cielebekendmakingen.nl.  
U kunt zich daar ook inschrijven 
voor een e-mailservice om op 
verkeersbesluiten geattendeerd te 
worden. Dit besluit wordt openbaar 
bekend gemaakt in KernPUNTEN.

Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden bezwaar maken. 
Dit doet u door een bezwaarschrift in 

te dienen binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking van dit besluit. In het 
bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum; 
3. een omschrijving van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt en 
de redenen van uw bezwaar. 

U moet het bezwaarschrift ook 
ondertekenen. Ook vragen wij u om 
een vermelding van het zaaknummer 
van het besluit waar u bezwaar 
tegen heeft mee te sturen en aan te 
geven op welk telefoonnummer of 
e-mailadres u te bereiken bent. Het 
bezwaarschrift moet u sturen naar 
het College van burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 
35, 7720 AA Dalfsen. Het besluit blijft 
gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift 
in behandeling is. 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 Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle 
(Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

De kinderburgemeester van de gemeente Dalfsen aan het woord
BENTHE SCHRIJFT!

Hoi allemaal,

Ik heb de laatste tijd veel gedaan. Ik heb onder andere 
Sinterklaas ontvangen in Dalfsen en Lemelerveld. En dat was 
superleuk om te doen. Al de blije gezichten van kinderen om 
je heen is een fantastisch gezicht.  Het was leuk om naast de 
Sint door de straten te lopen in Dalfsen. En wat leuk was in 
Lemelerveld, is dat ik in een koets zat met een paard ervoor, 
want ik ben gek op paarden. Ik heb ook de kinderbazaar in 
Oudleusen geopend wat ook heel leuk was. En dat er zoveel 
geld is opgehaald is natuurlijk superfi jn. Het was een hele 
gezellige sfeer daar. En wat ook heel leuk was, is het gesprek 
dat ik had met leden van de gemeenteraad en burgemeester 
Erica van Lente. Het was een goed gesprek en ik ben meer 
te weten gekomen over politieke partijen en hoe het werkt in 
de gemeenteraad. Het was allemaal superleuk om te doen.

Ik wens iedereen hele mooie en gezellige 
kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Groet, Benthe  

Alcohol, drugs 
of zware medicijnen gaan 

niet samen met het verkeer.
Achter het stuur 

blijf je scherp. Op de fi ets, 
scooter en in de auto. 
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Uw inzameldagen zijn bekend, 
kijk wat er voor u wijzigt in 2023 

Wat verandert er voor uw adres?
Op de inzamelkalender van 
ROVA ziet u snel en eenvoudig 
wat in 2023 precies gaat 
veranderen op uw adres. U 
kunt de inzamelkalender op 
verschillende manieren bekijken:

- ROVA app
Heeft u een smartphone of 
tablet? Dan kunt u de gratis 
ROVA-app downloaden via 
de App Store en Google 
Play Store. In de app stelt u 
éénmalig uw adres in, daarna 

Ook in 2023 komt ROVA weer langs in uw gemeente om uw containers 
voor afval en grondstoffen te legen. Om te zorgen dat alle containers 
veilig en op tijd worden geleegd, heeft ROVA een aantal routes 
aangepast. Hierdoor kunnen uw inzameldagen in 2023 wijzigen.

heeft u altijd alle informatie 
over inzameling van afval en 
grondstoffen bij de hand. In de 
app kunt u ook een herinnering 
instellen, zodat u bijvoorbeeld 
de avond voor de inzameldag 
een melding krijgt. Zo vergeet 
u nooit meer de container op 
tijd aan de straat te zetten.

- ROVA website
Heeft u geen smartphone of 
tablet? Dan kunt u uw postcode 
en huisnummer invoeren 
op https://inzamelkalender.
rova.nl. U krijgt dan direct de 
volledige jaarkalender met 
inzameldagen in beeld.

Waarom veranderen 
mijn inzameldagen?
Elk jaar kijkt ROVA of de 
routes voor het huis-aan-
huis inzamelen van afval en 
grondstoffen verbeterd kunnen 
worden. Het besluit om routes 
aan te passen kan verschillende 
oorzaken hebben, bijvoorbeeld 
het ontstaan van extra adressen 
door nieuwbouwwoningen 
of doordat is gebleken dat 
te veel containers voor een 
route zijn ingepland.

Gewijzigde afvalinzameling 
met tweede kerstdag
Op de tweede kerstdag 
worden geen afval en 
grondstoffen ingezameld 
in de gemeente Dalfsen. 
De containers worden op 
een andere dag geleegd.

• De afvalinzameling van 
maandag 26 december 
vindt plaats op zaterdag 24 
december. Let op, dit is de 
zaterdag vóór de kerstdagen.

Het kan voorkomen dat op een 
ander tijdstip wordt ingezameld 
dan u gewend bent. Wij vragen 

u daarom de container op de 
dag van inzameling vóór 7.00 
uur aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden
Het milieubrengstation 
aan de Rijnlandstraat 2 
in Zwolle is geopend tot 
16.00 uur op zaterdag 
24 december en zaterdag 
31 december. Op maandag 
26 december zijn we gesloten.

Het ROVA-Klantcontactcentrum 
is op maandag 26 december 
gesloten.

Regenwater zonder hondenpoep

Schoon houden van 
(regenwater)riool
Wat helaas gebeurt is dat 
hondenpoep (met of zonder 
zakje) in de straatkolken wordt 
gegooid. Wanneer er een 
hevige regenval is, kan het 
water niet meer wegstromen. 

En dan wordt de hondenpoep 
soms weer terug in de straat 
of wadi geloosd. Dit is geen 
fraai gezicht en is ongezond 
voor uw gezondheid. 

Hondenpoeptoilet
Als u uw hond uitlaat en 

De zogenoemde straatkolken (putjes in het trottoir) zitten aangesloten op het (regenwater)riool. 
Bij een hevige regenbui gaat water uit het (regenwater)riool in een sloot of speciaal bestemde 
wadi’s (grasvelden voor wateropvang) in de wijken.

uw hond doet zijn of 
haar behoefte, kunt u de 
hondenpoep weggooien in 
één van de hondentoiletten 
in de gemeente Dalfsen. 
De locaties vindt u op 
https://www.dalfsenkaart.
nl/hondenvoorzieningen.


