
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
- Vossersteeg 70A, voor het 

actualiseren van de aanwezige 
meldingen (Z2022-00012521).

- Veldweg 20, voor het veranderen 
van de paardenhouderij 
(Z2022-00011415).

LEMELERVELD
- Brandweg 15, voor het verplaatsen 

van dieren naar een ander gebouw, 
de dierenaantallen blijven gelijk 
(Z20222-00011065).

- Blikman Kikkertweg 6, voor het 
uitbreiden van de ligboxenstal 
en het uitbreiden van het aantal 
melkkoeien (Z2022-00008771).

NIEUWLEUSEN
- Meeleweg 11, voor het vervangen 

van een gasdrukregelstation 
(Z2022-0001153).

- Rollecate 81, voor het 
realiseren van een windturbine 
met een as-hoogte van 25 
meter (Z2022-00009666).

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:
• Buurtvereniging ‘De Tempelhof’, 

het organiseren van Bingoavonden 
bij Kerkstraat 7 op:
17 januari 2023
21 februari 2023
21 maart 2023
11 april 2023

Onderstaande aanvraag 
om ontheffi ng van het 
sluitingsuur is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 23 december 2022:
• Café Restaurant Reimink B.V., 

ontheffi ng sluitingsuur tijdens 
jaarwisseling Dorpsstraat 2 
tot 04:00 uur.

Onderstaande aanvragen om 
een evenementenvergunning 
zijn verleend:
Verzonden, d.d. 20 december 2022:
DALFSEN
• DM Klapband, carbid schieten op 

evenemententerrein van 13:00-
21:00 uur op 31 december 2022.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2022:
• MC Nieuwleusen, carbid schieten 

op evenemententerrein van 13:00-
16:00 uur op 31 december 2022.

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 omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 december 2022:
- Heinoseweg 4, het realiseren 

van een zonneveld.
Ontvangen, d.d. 20 december 2022:
- Leemculeweg 9, het verlengen van 

een tijdelijke woonvergunning.
Ontvangen, d.d. 21 december 2022:
- Koelmansstraat 3, het plaatsen 

van een bijgebouw.
- Marshoekersteeg 14, het bouwen 

van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 22 december 2022:
- Hammerweg 2, het vervangen van 

de woning voor een nieuwe woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 december 2022:
- Zennepweg 19A, het tijdelijk 

plaatsen van woonunit.
Ontvangen, d.d. 19 september 2022:
- R. Koetsierstraat 50, 

het bouwen van een 
veranda en fi etsenhok.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 20 december 2022:
- Oosteinde 61, het plaatsen 

van een schuur.
- Oosteinde 61, het plaatsen van 

een kap op een longeerbak.
- Meeleweg 78, het uitbreiden 

van het kantoor.
- Westeinde 58, het slopen van 

een bestaande schuur en het 
opnieuw bouwen van een schuur.

Ontvangen, d.d. 21 december 2022:
- Koedijk 8, het kappen van 

drie eikenbomen.
- Zandspeur 74, het bouwen 

van een woning.
Ontvangen, d.d. 22 december 2022:
- Korenweg 4, het plaatsen 

van inheemse heggen en 
beplanting in de tuin.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn op 
verzoek van de aanvrager ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 december 2022: 

- Ganzepanweg 1,
het verplaatsen van een inrit.  

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 19 december 2022: 
- Oosteinde 58, het bouwen 

van een schuur.

Van onderstaande aanvraag 
omgevingsvergunning is de 
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2022: 
- Bloemendalstraat 19, 

het renoveren en verbouwen 
van de bestaande woning.

Onderstaande omgevingsvergunningen, 
die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2022.
- Leusener Es 8, het plaatsen 

van een tijdelijke woonunit.
- Molenhoekweg 2, 

het plaatsen van dakkapellen.
- Middenweg 2B, het bouwen 

van een bedrijfswoning.
Verzonden, d.d. 21 december 2022: 
- Leemculerweg 9, het verlengen van 

een tijdelijke omgevingsvergunning.
- diverse locaties binnen de gehele 

gemeente, het kappen van 203 
bomen vanwege de veiligheid.

Verzonden, d.d. 22 december 2022: 
- Koelmansstraat 3, het plaatsen 

van een bijgebouw.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 21 december 2022: 
- Zennepweg 19A, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit. 
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2022.
- Westeinde 96A, 

het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit.

- De Grift 28, 
het bouwen van een bedrijfshal 
aan een bestaand bedrijfspand.

- Zandspeur 91, 
het bouwen van een 

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

(tijdelijke) groepsruimte.
Verzonden, d.d. 20 december 2022: 
- Dagpauwoog 56, het bouwen 

van een tuinhuisje. 
Verzonden, d.d. 21 december 2022: 
- Dommelerdijk 117, 

het verbouwen van de woning. 

Onderstaande omgevingsvergunning, 
die de reguliere procedure 
heeft gevolgd, is geweigerd
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2022
- Jagtlusterallee 8, 

het kappen van 1 eik.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen en geweigerde 
omgevingsvergunning die de reguliere 
procedure hebben gevolgd, 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.



Vragen over de gevolgen van 
de (energie)crisis? 
Bezoek de inloopmiddag in Oudleusen 
op donderdag 5 januari

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 5 januari 
naar de inloopmiddag in 
Oudleusen (Wiekelaar) 

tussen 13.00 en 16.00 
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 inloop-
middag 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. 

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. 

Gemeente Dalfsen nodigt iedereen uit 
voor Nieuwjaarsreceptie in Lemelerveld
De gemeente Dalfsen viert haar 
Nieuwjaarsreceptie in 2023 bij Zaal 
Reimink in Lemelerveld. Daarmee sluit 
ze aan bij de Nieuwjaarsreceptie van de 
ondernemersvereniging Lemelerveld (OVL). 
“Iedereen is van 19.15 tot 21.00 uur van 
harte welkom! Niet alleen inwoners en 
ondernemers uit Lemelerveld, maar juist 
ook inwoners en ondernemers uit andere 
kernen” aldus burgemeester Erica van Lente. 

De gemeente kiest er bewust voor om op bezoek 
te gaan in één van de kernen met de Nieuwjaarsre-
ceptie. “Wij vinden het als college belangrijk om 
inwoners en ondernemers actief op te zoeken 
en met elkaar in gesprek te gaan. Aansluiten bij 
de Nieuwjaarsreceptie van de OVL is hier een 
uitgelezen mogelijkheid voor. We kijken dan ook 

erg uit naar 10 januari. Hopelijk wordt de receptie 
goed bezocht en kunnen we volgend jaar onze 
Nieuwjaarsreceptie in een andere kern houden.” 

René Velthuis, interim voorzitter van de 
OVL, juicht dit initiatief van harte toe. “De 
Nieuwjaarsreceptie is een mooi moment om op 
een informele manier met het college in gesprek 
te gaan. Maar het biedt ons extra mogelijkheden. 
Zo kunnen we op deze avond ook in gesprek 
gaan met inwoners en ande-re ondernemers, 
daarmee vergroten we ons netwerk.” 

De inloop is vanaf 19.15 uur met koffi e en thee. 
Om 19.45 uur houdt René Velthuis een kort 
woordje, gevolgd door de Nieuwjaarstoespraak 
van Erica van Lente. Daarna volgt een 
borrel die tot uiterlijk 21.00 uur duurt.
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Terugblik!
Tijdens de feestdagen is er tijd voor refl ectie.

Wat was het een bijzonder jaar dat geheel anders verliep dan dat ik vorig jaar 
kerst had kunnen dromen. Door een toch wel onverwachte extra zetel tijdens 
de verkiezingen mocht ik zo maar wethouder worden. Een hele eer, maar ik 
moest er ook veel voor laten. Afscheid genomen als bestuurder van diverse 
lokale verenigingen en stichtingen om enige schijn van belangenverstrengeling 
te voorkomen. En een fl inke stap terug genomen in het ICT bedrijf van mijn 
partner, om mij volledig te kunnen inzetten voor het wethouderschap. 

Na 7 best wel roerige maanden; gevolgen van de oorlog in Oekraïne, vogelgriep 
en de discussie omtrent stikstof en pasmelders kan ik u zeggen dat geen dag 
hetzelfde is en ik veel inwoners heb gesproken. Al was de aanleiding van de 
gesprekken niet altijd leuk. Ik heb genoten van al die contacten en het leren 
kennen van diverse mensen in diverse rollen. Gezien mijn portefeuille spreek ik 
veel mensen die initiatieven hebben en willen ondernemen. Dit past bij mij als 
persoon. Ik krijg energie van verandering, van vooruitkijken, van ondernemen! 

Bij het wethouderschap hoort ook het overnemen van de piketdiensten van de 
burgemeester als loco. Mijn eerste piketdienst, ik vergeet hem nooit weer! 
Ik kreeg de opmerking, piket, ach meestal gebeurt er niets. Nou ik heb 
het mogen ervaren het eerste weekend: gelijk een grote brand en een 
melding van vogelgriep met de daarbij behorende werkzaamheden. 
Nu houd ik wel van hectiek en onverwachtse zaken, maar voor de 
betrokkenen was het natuurlijk verschrikkelijk. Het is dus beter om geen 
meldingen te krijgen tijdens je piketdienst. 

Kortom ik geniet van mijn nieuwe rol, haal er veel energie 
uit, het kost ook zeker energie, maar de balans is goed. 
Ik kijk dan ook uit naar volgend jaar. Een jaar waar we 
weer voor diverse keuzes zullen komen te staan. Meestal 
leuk, maar er zullen ook zeker minder leuke beslissingen 
genomen moeten worden, of beslissingen niet door iedereen 
gewaardeerd worden, die verantwoordelijk hoort er ook bij. 

Ik wens u allen een gezond en gelukkig 2023. 
Een jaar van verbinding en omzien naar elkaar!

Betsy Ramerman 
Wethouder gemeente Dalfsen

Geen knal? 
Laat zitten die bal!

Veel ongelukken bij carbidschieten zijn te voorkomen door 
het toepassen van de 5 veiligheidstips van de BOCK: de Bewust 
Oplettende Carbid Knaller. Dit jaar extra aandacht voor tip 5 
van de BOCK campagne: Ontsteek het carbid veilig.

Een echte BOCK houdt afstand en laat de bal zitten als er geen knal is. 
Dit is een van de extra tips om het carbid veilig te ontsteken: 

Extra tips 
  Gebruik een bal  

Ballen zijn veiliger dan deksels of andere materialen. Het beste zijn 
stevige plastic ballen. Het gas kan dan niet ontsnappen, waardoor 

 het carbid niet al eerder afgaat en er een kleinere kans is dat de 
melkbus ontploft.

 Geef het goede voorbeeld 
 Als de BOCK het goede voorbeeld geeft, motiveer je daarmee 
 het publiek en ook de kinderen om een veiligheidsbril, 

gehoorbescherming en ballen te gebruiken.

   Sta veilig 
 Sta bij het aansteken en bij het wachten op de knal aan de zijkant 
 van de melkbus. Kom niet voor de opening van de bus en ga nooit op 

de bus zitten. Zorg dat iedereen op veilige afstand staat.

   Veilig aansteken 
 Ontsteek de bus met een fakkel op een stok.

  Geen knal? Laat zitten die bal! 
 Het kan natuurlijk zijn dat er geen knal is. Laat de bal dan zitten. 

Probeer de bus nogmaals te ontsteken. Nog geen knal? Probeer het 
dan na enkele minuten nog een keer. Weer geen knal? Trap dan vanaf 
de zijkant de bal eraf. 

 Deze extra tips hebben geen invloed op de knal. 
 Want die blijft indrukwekkend!

Actieflyer

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

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)



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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Besluiten door de raad – raadsvergadering 19 december 2022 

huur- en koopwoningen. In het voorjaar 
spreekt de raad over de Woningmarkt 
in een technische sessie. Deze sessie 
wordt afgewacht voordat de motie 
eventueel alsnog wordt ingediend. 
De raad kon met beide voorstellen 
instemmen.

De verordening maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdhulp 2023 
stond als bespreekstuk op de agenda. 
Het voorstel kwam rechtstreeks in de 
raad. De wijzigingen zijn technisch van 
aard. Het CDA complimenteerde het 
college dat de wijzigingen tijdig zijn 
verwerkt, zodat de uitvoering gelijk 
met deze wijziging aan de slag kan. 
De raad ging unaniem akkoord.

Het laatste inhoudelijke agendapunt was 
de Belastingverordeningen 2023. Ook 
dit agendapunt kwam rechtstreeks in de 
raad. Door de begroting vast te stellen 
heeft de raad ook vastgesteld hoe de 
inkomsten van de gemeente er uitzien. 
De leges tarieven 2023 zijn verhoogd met 
10% om de kosten voor 100% te kunnen 
dekken.  Ook is het intrekkingsbesluit 

verordening hondenbelasting 2022 
onderdeel van de stukken. De VVD vindt 
het een mijlpaal dat we als gemeente 
de hondenbelasting afschaffen. Ook 
hier was de raad unaniem akkoord.

Het laatste agendapunt van de avond 
was het afscheid van Marcelle Olde 
Bijvank, griffi emedewerker. Zij werd 
door de nestor van de raad en de 
griffi er toegesproken en bedankt 
voor haar inzet en samenwerking. 

Meer lezen of terugkijken? 
Kijk op https://ris.dalfsen.nl. 
De eerstvolgende vergadering in 2023 
is de raadscommissie van 16 januari. 
De eerste raadsvergadering van 
2023 vindt een week later plaats 
op maandag 23 januari.

Maandag 19 december was de laatste raadsvergadering van 2022 gevuld met een volle agenda. De avond begon 
met het spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda stonden. De heer Hogenkamp, mede 
namens Plaatselijk belang Oudleusen, maakte hier gebruik van en sprak de raad toe over het Woonbehoefte 
onderzoek 2023-2026 toegespitst op Oudleusen. Oudleusen komt slecht uit de gehouden enquête waarop 17% heeft 
gereageerd. De heer Hogenkamp zou graag voor Oudleusen een nieuwe peiling willen houden onder de inwoners. 
Onder meer naar de behoefte van een ‘knarrenhof’ of een ‘generatiehof’. 

Er werden mondelinge vragen gesteld 
door Gemeentebelangen over de 
bereik- en vindbaarheid van Kulturhus 
De Spil.  De Spil is niet altijd makkelijk 
vindbaar voor bezoekers buiten onze 
gemeente. Het is een locatie waar veel 
sport- en cultuuractiviteiten worden 
gehouden. De fractie wil daarom graag 
dat de locatie goed gevonden wordt 
door onder andere borden te plaatsen 
en de looproute vanaf de parkeerplaats 
helder te hebben. Wethouder Ramerman 
gaat hierover in gesprek met De Spil. 
Ook de toekomstplannen voor dit 
gebied spelen hier een rol in.

De herschikking salarisgerelateerde 
budgetten 2022 kwam rechtstreeks in de 
raad als akkoordstuk zonder behandeling 
in de commissie vooraf. Het gaat om 
een administratieve wijziging van de 
begroting. De raad ging hier unaniem mee 
akkoord. Dit gold ook voor de benoeming 
van de (plv) stadsbouwmeester en 
leden van de monumentencommissie.

De Algemene plaatselijke verordening 
2023 was eerder behandeld in de 

raadscommissie van 6 december jl. De 
raadscommissie gaf toen al aan met de 
verordening in te kunnen stemmen en dit 
werd bevestigd door de gemeenteraad.

ChristenUnie en Gemeentebelangen 
hadden nog een vraag voordat de 
subsidieverordening gecertifi ceerde 
instellingen Regio IJsselland vastgesteld 
kon worden. De fracties zien graag een 
terugkoppeling in de loop van volgend 
jaar of de werkdruk bij instellingen 
is afgenomen en de caseload is 
verlaagd. Wethouder Uitslag bekijkt of 
deze informatie bij de perspectiefnota 
kan worden toegevoegd. Met deze 
beantwoording konden alle fracties 
instemmen met de subsidieverordening.

De Stedenbouwkundige visie van Burg. 
Backxlaan 316-328 in Nieuwleusen en 
het Stedenbouwkundige plan De Koele 
II in Hoonhorst zijn ook beiden eerder 
behandeld in de raadscommissie van 
6 december jl. De VVD overwoog om 
bij het Stedenbouwkundige plan De 
Koele II met een motie te komen over 
de verdeling van koop- en sociale 

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.

NOV22_292 Vuurwerk Flyer_A5.indd   2NOV22_292 Vuurwerk Flyer_A5.indd   2 07-12-2022   12:5907-12-2022   12:59

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.

NOV22_292 Vuurwerk Flyer_A5.indd   2NOV22_292 Vuurwerk Flyer_A5.indd   2 07-12-2022   12:5907-12-2022   12:59



KERNPUNTEN
Week 52  •  Woensdag 28 december 2022  •  Pagina 4

Expositie van Bart Stevens en Museum 
Palthehof in het gemeentehuis

Bart Stevens
De schilderijen van Bart Stevens 
zijn in de stijl van het abstract 
expressionisme. De werken zijn 
erg kleurrijk en prikkelend, met 
een gemiddeld formaat van 100 
x 100 cm. Bart gebruikt hiervoor 
acrylverf technieken. Hij haalt zijn 
inspiratie uit eigen ervaringen en 
het dagelijks leven. Eén van de 
schilderijen is ‘City in Overijssel’. 
Net als veel van zijn schilderijen is 
dit acryl op een houten paneel. Er 
zijn ook schilderijen op doek te zien. 

Van 5 januari tot en met 14 februari 2023 kunnen inwoners en bezoekers 
de schilderijen van Bart Stevens bekijken in het gemeentehuis in Dalfsen. 
In dezelfde periode worden de vitrines gevuld met speelgoed uit Museum 
Palthehof. De exposities zijn te bekijken tijdens de openingstijden 
van het gemeentehuis. Deze zijn te vinden op www.dalfsen.nl.

Museum Palthehof
Museum Palthehof vult de vitrines in 
het gemeentehuis met hun tentoon-
stelling ‘Spelenderwijs’. Een tentoon-
stelling over kinderen, speelgoed en 
leermiddelen. Spelen is meestal niets 
anders dan jezelf ontwikkelen, zonder 
dat je het merkt. Museum Palthehof 
heeft de afgelopen jaren nogal wat 
speelgoed geschonken gekregen wat 
zo’n 50 tot 100 jaar oud is. Een tinnen 
poppenserviesje is waarschijnlijk het 
oudste speelgoed in de tentoonstel-
ling. Het is tussen 100 en 150 jaar 
oud! Daarnaast toont het museum blik-
ken speelgoed, een poppenhuis dat 
70 jaar geleden met liefde is gemaakt 
en ingericht. Maar ook kindernaaima-
chines, Temsi constructiemateriaal, 
poppen, knuffels en nog veel meer.

Kom naar de Inspiratiedag op 
6 januari 2023 in Trefkoele+

Samen met lokale organisaties organiseert Trefkoele+ 
de inspiratiedag ‘Positief Gezond Dalfsen’. Deze vindt 
plaats op vrijdag 6 januari voor alle inwoners van Dalfsen. 
Het draait deze dag om een bredere kijk op gezondheid. 
Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen 
tussen 10.00 en 16.00 uur. Er zijn volop activiteiten voor 
jong en oud. Denk aan workshops, presentaties, een 
inspiratiemarkt, valpreventieparcours, escaperoom en 
een complete spellenhal met o.a. laser gamen.  

“We willen jong en oud inspireren 
om gezond te zijn en te blijven 
op een positieve manier. Lekker 
in je vel zitten is daarbij het 
uitgangspunt” aldus Ilse Veerbeek, 
directeur van Trefkoele+.“ 

Wat wil je doen
Omdat de presentaties en 

workshops worden gegeven 
op bepaalde tijden, is het 
advies om vooraf te bepalen 
wat je wilt doen, horen of zien. 
Het programma is te vinden 
op www.trefkoeleplus.nl/
positiefgezonddalfsen en is 
huis-aan-huis verspreid aan 
alle inwoners in Dalfsen.

INZAMELING OUD PAPIER JANUARI 2023 
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen: 

donderdag 5 en vrijdag 6 en 
zaterdag 7 januari 2023. 
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.

- C.B.S. 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 13 (19:00-20:00 uur) en 
zaterdag 14 januari 2023 (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!, P.C. 

basisschool De Regenboog 
en Kindcentrum Heidepark: 

 Brengmogelijkheid zaterdag 
28 januari 2023 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-huis inzameling meer.

- C.B.S. Het Kompas: 
brengmogelijkheid zaterdag 14 
januari 2023 naar de container 
bij de school, Petersweg 2. 
Op de betreffende zaterdagen 
zijn er twee ouders aanwezig 
van 9:00 tot 12:00 uur.

- C.N.S. De Meele: elke eerste 
zaterdag van de maand 
brengmogelijkheid bij de school, 
Meeleweg 120, eerstvolgende 
vrijdag 6 januari 2023.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 14 

januari 2023 (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-papier-inzameling kunt u 
contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening via 
www.dalfsen.nl/contactformulier 
of telefoonnummer: 14 0529.


