
Gratis Corona-zelftest 
voor inwoners met 
een laag inkomen 

De openingstijden 
zijn als volgt:
• Gemeentehuis Dalfsen

- maandag van 08.30 
tot 19.00 uur

- dinsdag t/m vrijdag van 
08.30 tot 12.30 uur

• Infopunt Trefkoele+ Dalfsen
- Maandag van 10.00 

tot 12.00 uur           
- Dinsdag van 10.00 tot 12.00 

uur en van 14.00 tot 16.00 uur
- Woensdag van 18.30 

tot 20.30 uur
- Donderdag van 10.00 tot 12.00 

uur en van 14.00 tot 16.00 uur
- Vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur

• Infopunt in De Mozaïek 
Lemelerveld
- maandag van 10.00 

tot 12.00 uur
- dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur

- donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur

• Infopunt in De Spil Nieuwleusen
- maandag van 14.00 

tot 16.00 uur
- dinsdag van 10.00 

tot 12.00 uur
- donderdag van 10.00 tot 12.00 

uur en 14.00 tot 16.00 uur.
• Infopunt in het  

Anjerpunt Hoonhorst
- Dinsdag van 14.00 

tot 15.00 uur
• Infopunt de Wiekelaar 

in Oudleusen
- Woensdag van 10.00 

tot 11.00 uur

Meer informatie
De tests worden alleen 
uitgedeeld aan volwassenen en 
maximaal 2 testen per persoon. 

Bij coronaklachten is het advies nog steeds om een zelftest te 
doen. De gemeente Dalfsen stelt gratis zelftesten beschikbaar 
aan inwoners met een laag inkomen. Deze zelftesten zijn, 
tijdens openingstijden, af te halen bij de Infopunten in Dalfsen, 
Lemelerveld en Nieuwleusen en bij het gemeentehuis in Dalfsen.

APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande melding van een 
klein evenement is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 7 februari 2023:
• Velomanagement B.V., 

aanvraag verklaring van geen 
bezwaar fietstoertocht Primavera 
Ride op 19 maart 2023.

Ontvangen, d.d. 9 februari 2023:
• Smidswegje 5, het organiseren 

van de jaarlijkse Plantjesmarkt 
van 13 t/m 15 april 2023.

Onderstaande meldingen van 
collectes zijn ontvangen:
Ontvangen, d.d. 6 februari 2023:
• ReumaNederand, 20 maart 

t/m 25 maart 2023.
Ontvangen, d.d. 7 februari 2023:
• Nierstichting, 17 september 

t/m 23 september 2023.

Onderstaande aanvraag om 
een evenementenvergunning 
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 februari 2023:
• Oranjevereniging ‘Dalfsen’, 

het organiseren van activiteiten 
rondom Koningsdag Dalfsen op 
het evenemententerrein Dalfsen 

van 25 t/m 30 april 2023.
Ontvangen, d.d. 9 februari 2023:
• Plaatselijk Belang Ankum en 

Omgeving, het organiseren van 
een paasvuur hoek Vossersteeg/
Cubbinghesteeg op 10 april 2023.

Onderstaande evenementen
vergunning is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 14 februari 2023:
• Cycling Lemelerveld, 

het organiseren van De 
Boombouw Wintermarathon 
op 26 februari 2023 met 
start en finish op sportpark 
Heidepark te Lemelerveld.

DALFSEN
Verzonden d.d. 16 februari 2023
• Muziek in de tuin Dalfsen, het 

organiseren van mini-concerten 
op 25 juni 2023 in verschillende 
tuinen in de gemeente 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 Publieksdienstverlening, 
telefoonnummer 14 0529.

Vragen over de gevolgen van 
de (energie)crisis? Bezoek 
een van de inloopmiddagen
Maakt u zich zorgen over uw 
(energie)rekeningen? Loopt uw 
energiecontract bijna af en wilt u 
weten wat u het beste kunt doen om 
een hoge rekening te voorkomen of 
wilt u (energie) besparen? Kom dan 
naar één van de inloopmiddagen:

- Lemelerveld, Kulturhus De Mozaïek
 Donderdag 23 februari 

2023 14.00 – 17.00 uur
- Nieuwleusen, De Spil
 Donderdag 30 maart 2023 

14.00 – 17.00 uur
- Oudleusen, De Wiekelaar
 Donderdag 20 april 2023 

14.00 -17.00 uur

- Dalfsen, De Trefkoele+
 Donderdag 25 mei 2023 

14.00 – 17.00 uur

Er zijn diverse medewerkers 
van de gemeente aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden 
over energiebesparing, 
schuldhulpverlening en 
werk en inkomen.

Kunt u niet op deze dagen of 
wilt u nu 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.
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 10 februari 2023:
 Kloosterhof 33, het verbouwen 

van de woning.
 Teeuwserf 29, het bouwen 

van een carport.
Ontvangen, d.d. 13 februari 2023:
 Marsweg 2A, het kappen van 3 eiken.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2023:
 Muldersweg 2/2A, het veranderen 

van de noordgevel van de woning.
 Burg. van Bruggenplein 3,  

het wijzigen van de bestemming 
en reclame op de gevel.

Ontvangen, d.d. 15 februari 2023:
 Ruitenborghweg 3A, het plaatsen 

van 3 privé-sanitair units.
Ontvangen, d.d. 16 februari 2023:
 Gersteland (ong.),  

het bouwen van een rijwoning.
 Oude Hessenweg 2A, het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 februari 2023:
 Vilstersestraat 5, een wijziging op 

een verleende omgevingsvergunning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 februari 2023:
 Pr. Beatrixlaan 56, het bouwen van 

een woning met aangebouwde garage.
 Oosterveen 43A, het kappen 

van 9 eiken en 1 berk.
Ontvangen, d.d. 16 februari 2023:
 ter hoogte van Meeleweg 74, 

het uitbreiden van de bijenstal.

Onderstaande omgevingsver
gunningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 14 februari 2023: 
 Kloosterhof 33, het verbouwen 

van de woning.
Verzonden, d.d. 17 februari 2023:
 Polhaarweg 42,  

het vervangen van een rietenkap 
en plaatsen van 2 dakkapellen.

 Marshoekersteeg 14B, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit.

 Hoevenweg 8A, het plaatsen 
van een tijdelijke woonunit.

Verzonden, d.d. 16 februari 2023:
 Teeuwserf 29, het bouwen 

van een carport.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 16 februari 2023:
 nabij Klipperstraat 37,  

het kappen van een eik.
Verzonden, d.d. 10 februari 2023:
 R. Koetsierstraat 50, het bouwen 

van een fietsenhok en veranda.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 14 februari 2023: 
 Zandspeur 74, het bouwen 

van een woning.
Verzonden, d.d. 16 februari 2023:
 Koedijk 10, het kappen van een eik.
 Westeinde 98, het kappen van een eik.
Verzonden, d.d. 13 februari 2023:
 Meeleweg 78A, het uitbreiden 

van een kantoorpand.

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



Takkendagen

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 wordt dit gecontroleerd. 
Het groenafval mag ook 
in de gft-container.

Wanneer brengen?
Zaterdag 25 februari 2023
Openingstijden: 
van 8 tot 12 uur.

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
 Uithofsweg 2, Rouveen
• Groenrecycling Dalfsen bv
 Koelmansstraat 73, Dalfsen
• Roelofs Lemelerveld
 Statumweg 4-A, Lemelerveld

Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met het Klantcontactcen-
trum van de gemeente Dalfsen, 
telefoonnummer 14 0529 of via 
e-mail gemeente@dalfsen.nl.  

De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in 
de tuin en singels. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren 
bij de onderstaande locaties. Hiervan worden houtsnippers 
gemaakt voor schone houtkachels. 

Telefoon in verkeer 
is levensgevaarlijk

Verkiezingen
Er komen weer verkiezingen aan: 15 maart aanstaande 
kunt u uw stem uitbrengen voor zowel de Provinciale 
Staten als voor het bestuur van het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta. Als u zich afvraagt of het ergens over 
gaat is mijn antwoord jazeker! De staten van onze provincies 
kiezen vervolgens namelijk de leden van de Eerste Kamer, 
die toeziet op de Tweede Kamer. Het Waterschap gaat 
over onze directe leefomgeving zoals de waterveiligheid 
(hoog water in de Vecht), de zuivering van het rioolwater, 
de kwaliteit van het oppervlaktewater, maar ook de 
grondwaterstand. Kortom het gaat wel degelijk ergens over.

In de pers hoort en leest u in toenemende mate hoe partijen, al 
dan niet over elkaar heen buitelend, proberen de gunst van de 
kiezer te winnen. Het is aan u, de kiezer, om duidelijk te maken 
welke kant we op moeten. Want hoe je het ook wendt of keert 
in onze democratische samenleving heeft de kiezer altijd gelijk. 
Maar die kiezer, u dus, moet wel zijn of haar stem duidelijk 
maken. Ik roep u op om gebruik te 
maken van uw stemrecht, zowel 
voor de Provinciale Staten als voor 
het Waterschap. Het gaat ons allen 
aan! Als u niet gaat stemmen, kunt 
u nadien ook niet gaan klagen over 
wat er allemaal niet goed gaat. Kom 
dus 15 maart en breng uw stem uit.

Ruud van Leeuwen
Wethouder gemeente Dalfsen

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN  EN VAN HET 
BESTUUR VAN HET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
 
STEMMEN BIJ VOLMACHT

VERKIEZING VAN DE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN EN VAN HET 
BESTUUR VAN HET WATERSCHAP DRENTS OVERIJSSELSE DELTA
 
STEMMEN MET EEN KIEZERSPAS

De burgemeester van Dalfsen maakt 
bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van Provinciale 
Staten van Overijssel en van het 
bestuur van het waterschap Drents 
Overijsselse Delta op woensdag 15 
maart 2023 de kiezer is toegestaan 
bij volmacht te stemmen.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen:
     
A. MACHTIGING door schriftelijke 

aanvraag VOLMACHTBEWIJS
1. Bij de eenheid Publieksdienst-

verlening van de gemeente zijn 
kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor de verzoekschriften om bij 
volmacht te mogen stemmen. 

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk 
op vrijdag 10 maart 2023 door de 
kiezer worden ingediend bij de 
burgemeester van de gemeente, 
waar hij/zij op maandag 30 januari 
2023 als kiezer is geregistreerd. 

3. Degene die zich bereid heeft 
verklaard als gemachtigde op 

te treden, moet op maandag 
30 januari 2023 als kiezer zijn 
geregistreerd binnen het gebied 
waarvoor de verkiezing geldt.

4. Bij inwilliging van het verzoek 
ontvangt de gemachtigde 
een volmachtbewijs.

5. Een volmachtgever is niet bevoegd 
de volmacht in te trekken of zelf 
aan de stemming deel te nemen.

 
B. MACHTIGING door overdracht van 

de STEMPAS of KIEZERSPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer 

die in dezelfde gemeente als 
kiezer is geregistreerd, machtigen 
om voor hem/haar te stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe de 
achterzijde van de stempas of 
kiezerspas en laat de kaart door de 
gemachtigde medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in 
een volmachtbewijs omgezette, 
stempas of kiezerspas aan 
de gemachtigde over.

4. Tevens moet de kiezer een kopie 

van een geldig identiteitsbewijs 
aan de gemachtigde meegeven. 
Dit kopie moet de gemachtigde 
aan de voorzitter van het 
stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in 
volmachtbewijs omgezette 
stempas of kiezerspas, kan tot en 
met de dag van de stemming.

6. Een volmacht dat is verleend 
door overdracht van de 
stempas of kiezerspas kan, tot 
het uitbrengen van een stem 
door de gemachtigde, door de 
volmachtgever worden ingetrokken.

 
Een kiezer mag niet meer dan 2 
(twee) volmachten aannemen. De 
volmachtstem dient tegelijk met de 
eigen stem te worden uitgebracht.
 
Nadere inlichtingen worden 
verstrekt door:
De eenheid Publieksdienstverlening
Raadhuisstraat 1, 7721 AX Dalfsen
Tel: 14 0529

De burgemeester van Dalfsen maakt 
bekend dat het bij de aanstaande 
verkiezing van de leden van Provinciale 
Staten van Overijssel en van het bestuur 
van het waterschap Drents Overijsselse 
Delta op woensdag 15 maart 2023 
een kiezer is toegestaan zijn/haar 
stem uit te brengen in een willekeurig 
stembureau binnen de grenzen van de 
provincie of binnen de grenzen van het 
waterschap Drents Overijsselse Delta.
 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.
     
A. SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

1. Bij de eenheid Publieksdienst-
verlening van de gemeente zijn 
kosteloos formulieren verkrijgbaar 
voor verzoekschriften om in een 

willekeurig stembureau aan de 
stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoekschrift, alsmede de 
stempas (indien reeds verstrekt), 
moeten uiterlijk op vrijdag 10 
maart 2023 door de kiezer worden 
ingediend bij de burgemeester 
van de gemeente, waar hij/zij 
op maandag 30 januari 2023 
als kiezer is geregistreerd.

3. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt een kiezerspas verstrekt

 
B. MONDELINGE AANVRAAG

1. De kiezer dient hiertoe, na 
ontvangst van de stempas, doch 
uiterlijk op dinsdag 14 maart 
2023, 12.00 uur de stempas 
over te leggen bij de eenheid 

Publieksdienstverlening van 
zijn/haar woonplaats waar hij/
zij op maandag 30 januari 2023 
als kiezer is geregistreerd.

2. Bij inwilliging van het verzoek 
wordt een kiezerspas verstrekt.

 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas 
kan bij verlies niet worden 
vervangen. Als u gaat stemmen 
moet u naast uw kiezerspas 
ook een geldig identiteitsbewijs 
meenemen. Als u zich niet kunt 
identificeren mag u niet stemmen.

Nadere inlichtingen worden 
verstrekt door:
De eenheid Publieksdienstverlening
Raadhuisstraat 1, 7721 AX Dalfsen
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