
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 16,  

voor het veranderen van de 
inrichting door het realiseren  
van 4 padelbanen op twee 

voormalige tennisbanen  
(Z2022-00010754).

• Ruitenborghweg 3A,  
voor het uitbreiden met een 
camperplaats (Z2022-00008641).

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

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 12 december 2022:
• Stichting tot Herstel  

en Behoud van de  
voormalige Synagoge,  
het plaatsen van borden langs 
gemeentelijke wegen ten 
behoeve van een kerstexpositie 
in de voormalige synagoge 
van 24 december 2022 tot 
en met 7 januari 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 8 december 2022:
• Willy Seggers vof,  

het organiseren van een  
kermis van 28 juni 2022 
tot en met 2 juli 2023 op 
het evenemententerrein 
naast Raadhuisstraat 1.

Ontvangen, d.d. 13 december 2022:
• Stichting Station tot  

Station Loop, het organiseren  
van de Station tot Station  
Loop op 31 mei 2023 
bij Stationsweg 4.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, 14 december 2022
• Carbidschieten Oosterveen, 

carbidschieten tegenover 
Oosterveen 45 op  
31 december 2022.

Onderstaande aanvraag om een 
standplaatsvergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 9 december 2022
• Van der Linde Groente & Fruit, 

verkoop aardappelen, groente en 
fruit op donderdag, weekmarkt.

Verzonden d.d. 14 december 2022
• Oliebollen Deal, verkoop 

oliebollen, Kerkplein Dalfsen van 
22 tot en met 31 december 2022.

LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 12 december 2022
• Bakkerij Van der Most/V.V. 

Lemelerveld, verkoop 
oliebollen d.m.v. drive-in op 
evenemententerrein op 29, 
30 en 31 december 2022.

Onderstaande aanvraag 
om overschrijving van een 
standplaatsvergunning is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 9
• Vis Enjoy, verkoop vis op 

zaterdag weekmarkt.

Onderstaande aanvraag om een 
exploitatievergunning is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 14 december 2022
• Eethuus Dalfsen, restaurant 

gevestigd aan Kerkplein 1-B.

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.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 9 december 2022:
- Moezenbeltweg 1, het wijzigen 

van de tijdelijke vergunning 
naar een definitieve vergunning 
voor wat betreft het plaatsen 
van een kleine windturbine.

- Oude Vechtsteeg 1, het herbouwen 
van bestaande bijgebouwen.

Ontvangen, d.d. 15 december 2022:
- Hoevenweg 8a, het bouwen 

van een woning.
- Hoevenweg 8b, het bouwen 

van een woning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 12 december 2022:
- Oosteinde 58A, het realiseren van 

een aanbouw aan de woning.
Ontvangen, d.d. 13 december 2022:
- Oosterveen 1, het verbouwen 

en uitbreiden van de woning. 
Ontvangen, d.d. 15 december 2022:
- De Stouwe 33, het bouwen van een 

jongveestal en werktuigenberging.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 december 2022:
- Kanaalpark 7, het realiseren 

van een taludtrap.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn op 
verzoek van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 15 december 2022.
- Hessenweg 8, het realiseren van 

18 verharde visplaatsen langs De 
Vecht in de vorm van stelconplaten.

Onderstaande omgevings vergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 12 december 2022.
- Vossersteeg Erve Ankum kavel 5, 

het bouwen van een schuurwoning.
Verzonden, d.d. 13 december 2022.
- Schildersweg 14, het plaatsen 

van 3 VELUX dakkapellen.
- Veldweg 20, realiseren van een 

paardrijbak en stapmolen.
Verzonden, d.d. 14 december 2022
- Hagenweg 6, het plaatsen 

van een Ecoplant.
Verzonden, d.d. 15 december 2022
- Kringsloot-west 18, het kappen 

van 6 eiken en een berk.

NIEUWLEUSEN
Verzonden,d.d. 13 december 2022.
- Westeinde 144, het bouwen 

van een schuur. 
Verzonden,d.d. 14 december 2022.
- Parklaan 18, het plaatsen van 

zonnepanelen in de tuin. 
Verzonden d,d, 15 december 2022
- Westeinde 7, het bouwen van een 

bijgebouw en het renoveren van het 
interieur met een kleine mutatie.

LEMELERVELD
Verzonden d.d. 14 december 2022.
- Kroonplein 18, het vervangen 

van de reclame-uiting Coop 
naar PLUS supermarkt.

Verzonden d.d. 15 december 2022.
- Het Veen 35, het bouwen van 

een vrijstaande woning.

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 Voorzieningen-
rechter, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

Onderstaande ontwerpbeschikkingen 
omgevingsvergunning (uitgebreide 
procedure) liggen ter inzage:
DALFSEN
Verzonden, 19 december 2022
- Blauwedijk 6, het splitsen 

van de woning.

Vanaf 21 december 2022 ligt de 
ontwerpbeschikking 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 
ontwerpbeschikking naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
kunt u richten aan burgemeester en 
wethouders van Dalfsen, Postbus 
35, 7720 AA Dalfsen. Ook kunt u 
mondeling uw zienswijze indienen.

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



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.
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Van het gas af
De afgelopen week daalde de temperatuur voor het eerst deze winter flink onder het 
vriespunt en dat leidde tot heerlijk weer. De kou zorgt er ook voor dat er in huis heel 
wat gestookt moet worden om er comfortabel bij te zitten. Met de huidige energieprijzen 
is het verbruik in veel huizen een belangrijk gespreksonderwerp. Dat zal voorlopig 
ook nog wel blijven. Want wat kunt u doen om het verbruik te verlagen en wat zijn 
nu goede maatregelen? Een lastig onderwerp, want elk huis en elke persoon is 
anders. De gemeente Dalfsen biedt daarom gratis de energiecoach aan. Deze komt 
op verzoek bij u thuis om voor uw thuissituatie een energieadvies te geven. Het 
gaat om praktische tips tot voorstellen om uw huis beter te kunnen isoleren. Zonder 
verplichtingen krijgt u zo inzicht in de mogelijkheden van uw situatie en huis. Heel 
eenvoudig aan te vragen via www.dalfsen.nl/gratis-adviesgesprek-energiecoach.

Naast de besparingsmaatregelen speelt er ook nog een ander onderwerp, namelijk 
het feit dat we in Nederland voor 2050 van het aardgas af gaan. Ook dat zorgt 
voor vragen die niet met één antwoord opgelost kunnen worden. Want ook hier 
geldt dat elk huis en elk mens anders is en dat er verschillende oplossingen zijn. 
Daarom zijn we nu met de wijken Polhaar en Dalfsen Centrum in gesprek over 
het aardgasvrij maken van deze wijken. Daarbij leggen we onder andere uit wat 
voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden zijn. Beslissen over hoe 
ze de woning daadwerkelijk gasloos maken bepaald de huiseigenaar zelf.

Er is dus nog geen enkele keuze gemaakt over hoe de twee wijken aardgasvrij 
worden. De uitkomst staat daarmee niet vast en als gemeente hebben we ook geen 
voorkeur. Mochten inwoners met een meerderheid positief staan tegenover de 
komst van een warmtenet, dan doen we daar onderzoek naar. Daarmee hopen we 
antwoorden te krijgen op vragen die bewoners nu logischerwijs hebben. Het uitvoeren 
van een onderzoek betekent overigens niet dat er dan daadwerkelijk een warmtenet 
komt en iedereen die voor heeft gestemd daaraan vastzit. Zeker niet! Die keus blijft 
aan bewoners zelf. Feit is wel dat we in 2050 allemaal van het gas af gaan.

En 2050 lijkt nog ver weg, maar wij zijn er van overtuigd dat 
door nu al samen in gesprek te gaan, voorlichting te geven 
en mogelijkheden te verkennen, we met z’n allen klaar zijn in 
2050. En als u mij nú vraagt wat de juiste keuze is. Dan is mijn 
antwoord “geen idee!”. Maar stel me die vraag over een jaar 
nog maar eens, dan hoop ik u iets meer te kunnen vertellen!

André Schuurman
Wethouder gemeente Dalfsen

Wie is de BOCK?

1. Bereid je goed voor 
Informeer op tijd bij je gemeente naar de 
voorwaarden, vergunningen en eventuele 
coronamaatregelen.

2. Bescherm jezelf en anderen
Een echte BOCK heeft doppen op! Gebruik 
gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril 
om jezelf te beschermen. Dit geldt ook voor de 
andere aanwezigen.

3. Zorg voor EHBO
Zorg voor een verbanddoos. Zorg ook dat er 
voldoende blusmiddelen aanwezig zijn zoals 
zand om te doven, water om te koelen en een 
blusdeken. Zo kun je snel handelen als er toch 
iets verkeerd gaat.

5 tips
4. Gebruik goed materiaal
Een echte BOCK heeft ballen! Gebruik 
alleen een melkbus in goede staat met 
een stevige bodem. Schiet met een plastic 
bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg 
dat de bus na het ontsteken niet achteruit 
kan schieten.

5. Ontsteek het carbid veilig
Ontsteek de bus met een fakkel op een 
stok terwijl je aan de zijkant van de 
melkbus staat. Kom niet voor de opening 
van de bus en ga nooit op de bus zitten. 
Zorg dat iedereen op veilige afstand van de 
melkbus staat. 

Wie is de BOCK? De Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een campagne van: Brandwondencentrum Groningen Martini 
Ziekenhuis, hét brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s 
Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en door vele gemeenten, GGD’s en particuliere initiatieven in Nederland.

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons op
Instagram, Facebook of Twitter #WieisdeBOCK

#WieisdeBOCK

Carbidschieten is een prachtige traditie tijdens 
de jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je 
doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn 
te voorkomen door een BOCK. Zorg daarom dat er 
altijd een BOCK aanwezig is. 

De BOCK is een ervaren carbidschieter 
die toekijkt op de uitvoering van het 
carbidschieten aan de hand van 
5 veiligheidstips.

De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Carbidschieten, samen met een BOCK die schieten kan! 
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Voor 
inbrekers is 
het ook een 
feestmaand.

Maak het inbrekers niet te makkelijk.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl

Wist je dat op tweede kerstdag de 
meeste inbraken gepleegd worden? 
Dus ben je niet thuis tijdens de 
feestdagen in december? Doe altijd 
alle ramen en deuren goed op slot, 
zet een tijdschakelaar op je 
verlichting en zorg dat je kostbare 
spullen uit het zicht zijn. 

De tijdelijke opvanglocatie Hof van Dalfsen, hoe gaat het daar nu? 
er zestien Oekraïense vluchtelingen en 
negen statushouders. De statushouders 
(dat zijn mensen die de asielprocedure 
doorlopen hebben en in Nederland 
mogen blijven) werken aan een 
toekomst in Dalfsen. Sommigen hebben 
hier al vrienden of familie wonen. 

Dagelijks verzorgen de locatiecoördinatoren 
alle begeleiding, zodat iedereen voorzien 
wordt van eten, drinken en hulp waar nodig. 
Mede doordat een aantal coördinatoren 
andere talen spreken, waaronder Arabisch, 
verloopt de communicatie heel goed. SAAM 
Welzijn draagt zorg voor het organiseren 
van activiteiten voor de kinderen en 
volwassenen, waaronder taallessen en 
spelletjes. Kunnen communiceren in 
de Nederlandse taal is belangrijk. De 
taallessen worden zeer serieus genomen!  
Erbij horen en mee kunnen doen in het 
‘’gewone leven’’ dat hebben de asielzoekers 
van Hof van Dalfsen als belangrijk doel! 
Ook wordt er regelmatig gesport; een 
derdejaars social work stagiaire van 
Windesheim begeleidt dit onder andere. 
Door de Fietserieje zijn fietsen gebracht, 
zodat iedereen wat mobieler is. 

Er heerst een prettige sfeer op de 
locatie. De locatie-coördinatoren  
geven allemaal aan: ”Je ervaart hier 

een grote betrokkenheid, waarbij 
iedereen de schouders eronder zet. 
De beveiligers, mensen van SAAM 
Welzijn, alle vrijwilligers en zeker ook de 
mensen die hier verblijven. Veel zaken 
moeten nog geregeld worden, maar 
stap voor stap wordt alles duidelijk.” 
Een aantal bewoners heeft een vaste 
dagbesteding: de kinderen gaan 
naar school en er zijn bewoners die 
dagelijks naar hun werk gaan. Zij die 
nog geen vaste dagbesteding hebben, 
doen vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld 
voor de kerk, op scholen, in de 
kringloopwinkel of ze verstellen kleding. 
De hulp en gastvrijheid vanuit Dalfsen 
is hartverwarmend. De kledingbank en 
speelbank zetten hun deuren open en 
onlangs bracht een inwoner zelf gehaakte 
omslagkleden waarmee bewoners zich 
kunnen verwarmen. ‘’Net als bij de 
tijdelijke noodopvang in De Spil, wordt ook 
nu weer ervaren hoe alle vrijwilligers het 
verschil maken voor mensen die in nood 
zijn‘’, aldus burgemeester Van Lente. 

Met de naaste buren van Hof van 
Dalfsen wordt regelmatig contact 
onderhouden. Een locatie coördinator 
drinkt regelmatig een kop koffie met de 
buren, even bijpraten en laten weten 
wat er zoal gebeurt op de opvang. 

Hof van Dalfsen is vanaf 1 oktober ingericht als tijdelijke opvanglocatie in 
Dalfsen. In de afgelopen periode hebben asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen 
en statushouders hier een plekje gekregen. Op dit moment verblijven er 50 
personen. De locatie is tot 1 april 2023 beschikbaar als tijdelijke opvanglocatie. 

Het gemeentehuis in Dalfsen en het servicepunt  
in Nieuwleusen zijn maandag 26 december,  

tweede kerstdag, gesloten.

Hof van Dalfsen biedt een tijdelijk 
onderdak voor mensen met verschillende 
achtergronden. Zo zijn er 25 asielzoekers 

vanuit Ter Apel ondergebracht: het 
gaat dan om enkele gezinnen en om 
alleenreizende mannen. Daarnaast wonen 




