
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 januari 2023:
• Mixed Hockeyclub Dalfsen,

het organiseren van ‘Valentine’s 
Party’ waarbij wordt afgeweken 
van de schenktijd tot 24:00 uur, 
Gerner Es 7A op 11 februari 2023.

• Provincie Overijssel, 
verzoek verklaring van geen 
bezwaar voor de wegwedstrijd 
‘IJsselland Rally’ op 17 maart 2023.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 18 januari 2023:
• Rijvereniging en Ponyclub 

Hippisch Nieuwleusen, 
Bosmansweg 72, 
het organiseren op:
- 7 en 10 april 2023 een 

springwedstrijd voor 
pony’s en paarden 

- 23 april 2023 een 
Bixie-wedstrijd voor de 
allerkleinste ruitertjes

- 18 t/m 20 mei 2023 een 
dressuurwedstrijd voor 
pony’s en paarden

- 12 juli 2023 een fokkerijdag 
met veulenkeuring

- 21 en 22 juli 2023 een 
dressuurwedstrijd voor 
pony’s en paarden

- 23 en 24 september 2023 
een ‘nazomerspringwedstrijd’ 
voor pony’s en paarden

Ontvangen, d.d. 22 januari 2023:
• Stichting Sportief Nieuwleusen, 

het organiseren van een 
Avond4daagse van 22 mei 
t/m 26 mei 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 18 januari 2023:
• Stichting ‘Muziek in de Tuin 

Dalfsen’, het organiseren van 
tuinconcerten op 25 locaties in de 
gemeente Dalfsen op 25 juni 2023.

Ontvangen, d.d. 19 januari 2023:
• Circus Barum, het organiseren 

van Circusvoorstellingen 
op het Evenemententerrein 
achter Raadhuisstraat 1 van 
24 april t/m 7 mei 2023.

Ontvangen, d.d. 22 januari 2023:
• Stichting ‘De Potstal’, het 

organiseren van 75-jarig jubileum 
van VV Hoonhorst bij Kerstraat 24 
van 11 mei t/m 13 mei 2023.

Ontvangen, d.d. 26 januari 2023:
• Stichting Molen Massier,

het organiseren van Meimarkt 
Molen Massier bij Veldweg 
15 op 13 mei 2023.

Onderstaande alcohol-
vergunningen is verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 26 januari 2023:
• Vechtdalcamping Het Tolhuis 

Recreatiebeheer B.V., cafetaria 
met bijbehorende veranda aan 
Het Lage veld 8 te Dalfsen.

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 Publieksdienst-
verlening, telefoonnummer 14 0529.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend 
parkeerplaatsen uitsluitend bedoeld 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen aan te wijzen op de 
parkeerplaatsen op de Prins Clauslaan 
ter hoogte van huisnummer 32 en 
daartoe de borden E8c van bijlage 1 
van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 te plaatsen 
met onderbord dat aanduidt dat het 
verkeersbord van toepassing is op de 
twee nabijgelegen parkeerplaatsen.

Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 31 
januari 2023 voor 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 belang-
hebbenden 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).

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN 6E WIJZIGING 
BP BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN, 
WESTEINDE 208

Doel besluit
In het 6e wijzigingsplan Buitengebied 
gemeente Dalfsen, Westeinde 208 
wordt de agrarische bestemming van 
Westeinde 208, veranderd in een 
woonbestemming met de aanduiding 
maximum aantal woningen 2 en 
de aanduiding gesplitste woning.

Ter inzage
Met ingang van 1 februari 2023 tot 
en met 14 maart 2023 ligt voor ie-
dereen het ontwerp van 6e wijziging 
Bp Buitengebied gemeente Dalfsen, 
Westeinde 208 ter inzage bij de 
receptie in het gemeentehuis in Dalf-
sen. Voor een bezoek aan het ge-
meentehuis kunt u op telefoonnum-
mer 14 0529 een afspraak maken.

Reageren?
Iedereen kan van 1 februari 2023 
tot en met 14 maart 2023 via een 
brief of mondeling een zienswijze 
geven op het plan. Uw brief kunt 

u sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 
AA Dalfsen. Voor een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen 
met mevrouw S. Kiewiet, telefoon 
14 0529. In de zienswijze moet u 
aangeven over welke onderdelen van 
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.

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

Meer informatie
Ook kunt u het wijzigingsplan 
inzien via de website 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
met identifi catienummer 
NL.IMRO.0148.BgemDalfswz6-on01. 
De bestanden zijn beschikbaar op 
https://digitaleplannen.nl/0148/.

Dalfsen, 31 januari 2023 
Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen 
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 januari 2023: 
- Vilstersedijk 17A, het realiseren 

van een tijdelijke meubelmakerij.
Ontvangen, d.d. 20 januari 2023:
- Koelmansstraat 75A, een wijziging 

op een verleende vergunning.
- Van Ittersumstraat 7, het plaatsen 

van een tijdelijke huisvesting.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 25 januari 2023:
- Parallelweg 15, het wijzigen van 

het gebruik van de woning van 
bedrijfswoning naar wonen. 

- Parallelweg 16A, het wijzigen 
van het gebruik van de woning 
van bedrijfswoning naar wonen.

Onderstaande omgevings-
vergunningen, die de 
reguliere procedure hebben 
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 januari 2023:

- Moezenbeltweg 1, het wijzigen 
van een tijdelijke vergunning 
naar een defi nitieve vergunning 
v.w.b. een kleine windturbine.

- Welsummerweg 24, het bouwen 
van een woning met bijgebouw.

NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 24 januari 2023:
- Oosteinde 58A, het realiseren 

van een aanbouw.
- De Stouwe 33, het bouwen van een 

jongveestal en werktuigenberging.

Tegen de verleende omgevings-
vergunningen 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.

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



Informatiebijeenkomst 
Verkenning N35 
Wijthmen-Nijverdal
De N35 is de economisch belang-
rijke verbindingsweg tussen de 
regio Zwolle en de regio Twente. 
Toenemende verkeersdrukte en 
veel kruispunten zorgen voor ver-
tragingen en onveilige situaties. 
Daarom is het ministerie van In-
frastructuur en Waterstaat samen 
met de provincie Overijssel, in 
het kader van het Meerjarenpro-
gramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT) een verkenning 
gestart voor de N35 tussen Wijth-
men en Nijverdal. De verkenning 
onderzoekt mogelijke oplossingen 
om de verkeersveiligheid, door-
stroming en leefbaarheid voor dit 
deel van de N35 te verbeteren. 

Op een inloopbijeenkomst op 
woensdag 8 februari van 18.30 

tot 21.00 uur bij Brasserie 
Zwakenberg, Schoolstraat 11 in 
Raalte kunnen belangstellenden 
een nadere toelichting krijgen 
over het project en het proces 
van de verkenning. U kunt 
zonder aanmelding binnenlopen. 
Betrokkenen geven uitleg over 
het project, de alternatieven 
en het proces van de 
verkenning en beantwoorden 
vragen. Meer informatie 
over het project vindt u op 
www.mirttrajecten.nl/organisatie/
mirt-n35-wijthmen-nijverdal. 
Daar kunt u zich ook aanmelden 
voor de nieuwsbrief. Vragen, 
suggesties of ideeën voor de 
verkenning kunt u meegeven 
via mirtn35wijthmennijverdal@
minienw.nl.

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
- Koepelallee 15, 

voor het drinkwaterproductiebedrijf 
(Z0193ESUITE1012912022).

LEMELERVELD
- Achterkampweg 18,

voor het uitbreiden van het 
hotel (Z2022-00012008).

NIEUWLEUSEN
- Meeleweg 90, 

voor het veranderen van een 
inrichting, het bedrijf gaat alleen 
jongvee houden (Z2023-00000389).

- Oosteinde 59, voor het verlengen 
van de rundveestal, er vindt geen 
uitbreiding van het aantal dieren 
plaats (Z2023-00000503).

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.

PUBLICATIE BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
GELUID, DEN HULST 114 IN NIEUWLEUSEN

Burgemeester en wethouders 
van Dalfsen maken, gelet op het 
Activiteitenbesluit milieubeheer, 
bekend dat zij op 25 oktober 2022 
hebben besloten maatwerk te stellen 
ten aanzien van het bedrijf BAM Infra 
B.V., Den Hulst 114 in Nieuwleusen.

Het betreft maatwerkvoorschriften 
voor geluid (op verzoek). 
Datum verzending besluit: 
26 januari 2023

Bent u het niet eens met dit besluit?
Neem dan contact met ons op. Wij 
kunnen het besluit uitleggen en zo 
nodig een fout herstellen. Bent u het 
dan nog niet eens met het besluit, 
dan kunt u bezwaar maken. In uw 
bezwaarschrift vermeldt u uw naam, 
adres en telefoonnummer. Geef 
duidelijk aan tegen welk besluit 

u bezwaar maakt. U motiveert, 
dateert en ondertekent het. Zorg 
ervoor dat wij uw bezwaarschrift 
ontvangen binnen zes weken na de 
dag waarop dit besluit is verstuurd.

Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente Dalfsen, 
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. 
Bezwaar indienen kan ook digitaal 
via www.dalfsen.nl/bezwaar-maken.

Het besluit is geldig vanaf de dag 
na de verzenddatum van deze 
brief, ook als u hiertegen bezwaar 
maakt. Het indienen van een 
bezwaarschrift schort de werking 
van dit besluit niet op. Wordt er 
bezwaar of beroep aangetekend? 
Dan laten wij u dit weten. Gebeurt 
dit niet? Dan hoort u niets van ons.

Kunt u de beslissing op het 
bezwaarschrift niet afwachten, dan 
kunt u de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Overijssel 
vragen om een schorsing van het 
besluit. Stuur uw verzoek naar 
Rechtbank Overijssel, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Of doe 
uw verzoek digitaal (met DigiD) via 
www.rechtspraak.nl/Organisatie-
en-contact/Rechtsgebieden/
Bestuursrecht. Voor de behandeling 
van uw verzoek brengt de 
Rechtbank u kosten in rekening.

Informatie/Besluit inzien 
Mocht u dit besluit willen inzien, 
dan kunt u contact opnemen 
met de gemeente Dalfsen, 
afdeling Ruimtelijke 
Ontwikkeling, telefoonnummer 
0529 – 488227. 

Terugblik raadsvergadering 23 januari 2023

In de raadscommissie was al eerder 
gesproken over extra noodunits 
bij KBS De Polhaar in Dalfsen. 
Het aantal leerlingen van die 
school is in de afgelopen jaren fors 
gegroeid en daarom is er behoefte 
aan extra leslokalen. Vorig jaar 
heeft de raad een nieuw plan voor 
onderwijshuisvesting vastgesteld, 
het Integraal Huisvestingsplan 
(IHP). Daarin is opgenomen dat 
in Dalfsen-West de komende 
jaren gekeken moet worden naar 
renovatie en nieuwbouw. Het 
college stelde daarom voor nu geen 
vaste uitbreiding bij de Polhaar te 
realiseren, maar om tijdelijke units te 
plaatsen. De raad was het daarmee 
eens en stemde unaniem in. 

De raad heeft in oktober 2018 
besluiten genomen over de 
peuteropvang en de voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE). 

Iedere peuter moet een goede 
opvangplek kunnen bezoeken en 
er moet een goede aansluiting 
zijn op de basisschool. Daarbij 
is het belangrijk dat taal- en 
ontwikkelingsachterstanden bij 
jonge kinderen worden voorkomen, 
opgespoord en aangepakt. Dit 
beleid werkt goed en sluit nog 
steeds aan bij wat de raad wil. 
Voor de jaren 2023 tot en met 2026 
is dit beleid daarom verlengd.

Afgelopen zomer moesten enkele 
bewoners van de Kievitsbloem en 
Grasklokje in Dalfsen verhuizen door 
een hoge concentratie formaldehyde 
bij hun woning. Dit is een stof die 
gevaarlijk is voor de gezondheid. 
Het probleem komt waarschijnlijk 
door het isolatiemateriaal, maar dat 
is nog niet zeker. De gemeenteraad 
is bezorgd. Daarom heeft de raad 
een motie aangenomen waarin 

Het was de eerste vergadering in het nieuwe jaar. De gemeenteraad nam besluiten over het onderwijs 
en de peuteropvang en de raad deed een oproep aan Woonstichting Vechthorst.

Vechthorst, de verhuurder, wordt 
opgeroepen om het goed te 
onderzoeken en om de bewoners en 
de raad goed te informeren. Voor 6 
februari moet dit duidelijk worden. 
Wethouder Schuurman gaat daarom 
met Vechthorst in gesprek.  De 
raad is hier blij mee en hoopt dat de 
problemen snel worden opgelost. 

Meer lezen of terugkijken? 
Kijk op https://ris.dalfsen.nl.
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INZAMELING OUD PAPIER FEBRUARI 2023 
DALFSEN
- Algemene Bond Senioren Dalfsen:

donderdag 2 en vrijdag 3 en zaterdag 
4 februari 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. Sjaloom Dalfsen: vrijdag 
24 februari vanaf 16:00 uur en 
zaterdag 25 februari 2023 tot 
16:00 uur brengmogelijkheid 
container school Hoevenweg.

- 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 10 (19:00-20:00 uur) en 
zaterdag 11 februari 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 25 
februari 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-huisinzameling meer.

- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag 11 februari 
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 3 februari 2023.

OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag 11 

februari 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 oudpapierinzameling kunt u 
contact opnemen met de eenheid 
Publieksdienstverlening via 
www.dalfsen.nl/contactformulier 
of telefoonnummer: 14 0529.


