
APV EN ALCOHOLWET

Onderstaande meldingen van een 
klein evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 februari 2023:
• Gereformeerde Basisschool 

De Vuursteen, het organiseren 
van ANWB Streetwise voor 
Nieuwe Uitleg 2 op 21 maart 2023.

Ontvangen, d.d. 15 februari 2023:
• CBS Sjaloom, het organiseren 

van ANWB Streetwise op 
Jachthuisweg op 17 mei 2023.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2023:
• GBS De Planthof, het organiseren 

van ANWB Streetwise 
‘Hallo Auto’ op de parkeerplaats 
bij Kon. Julianalaan 71 op 
7 maart 2023.

Onderstaande kennisgevingen 
van incidentele festiviteiten 
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 februari 2023:
• Nikki’s, het organiseren van 

de Nacht van Oranje, in pand 
Kerkplein 23 op 26 april 2023.

Ontvangen, d.d. 22 februari 2023:
• Nikki’s:

- het organiseren van livemuziek, in 
pand Kerkplein 23 op 9 april 2023.

- het organiseren van een 
muziekfestiviteit in pand 
Kerkplein 23 op 31 maart 2023.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 februari 2023:
• MC De Zweef,

het organiseren van een 
muziekfestiviteit met liveband 
in Bouwhuisweg 18 op 
10 maart 2023.

Onderstaande aanvragen om 
een evenementenvergunning 
zijn ontvangen:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 14 februari 2023:

• Stichting Koningsdag 
Lemelerveld, het organiseren 
van Koningsdag Lemelerveld 
t.h.v. Dorpsstraat 2 op 
26 en 27 april 2023.

NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2023:
• Stichting Primair Christelijk 

Onderwijs Nieuwleusen,
het organiseren van pleinmarkt 
Het Kompas op 3 juni 2023 
bij Petersweg 2. 

Ontvangen, d.d. 15 februari 2023:
• Stichting NBC Evangelisatie,

het organiseren van een NBC 
Evangelisatie Tentcampagne 
van 11 juni t/m 17 juni 2023 
op het evenemententerrein 
aan de Bosmansweg.

Ontvangen, d.d. 17 februari 2023:
• Oranjevereniging 

Nieuwleusen en Omstreken,
het organiseren van 
Koningsdag bij Westeinde 2 
(‘t Olde Gemientehuus) en in 
het Palthebos in Nieuwleusen 
op 27 april 2023.

Ontvangen, d.d. 18 februari 2023:
• Circus Barum, het organiseren 

van circusvoorstellingen van 
17 april t/m 30 april 2023 
op het evenemententerrein 
aan de Bosmansweg. 

Ontvangen, d.d. 20 februari 2023:
• Circus Renz International, 

het organiseren van circus-
voorstellingen van 28 augustus 
2023 t/m 10 september 2023 
op het evenemententerrein 
naast Raadhuisstraat 1.

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 BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: http://ris.
dalfsen.nl. Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen. 

Wijze van behandeling 
Agendapunten 1 t/m 4 worden ieder in twee ronden besproken: eerst 
beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de voorzitter voor 
om de voorstellen als akkoordstuk of als bespreekstuk te agenderen voor 
besluitvorming in de raadsvergadering van 27 maart 2023.

Spreekrecht inwoners
Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht bij de betreffende 
agendapunten. Aanmelding via griffi e@dalfsen.nl is noodzakelijk, dit kan tot op 
de dag van de vergadering tot uiterlijk 12:00 uur.

De raadscommissie vergadert op maandag 6 maart 2023 om 19:30 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen. 

AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Kadernota ‘Kulturhusgebouwen, reuring in de kernen’
2. Herinrichting Trefkoele+ 
3. Bestemmingsplan ’t Febriek Zuid II 
4. Kadernota Verbonden Partijen 2023

OPENBARE RAADSVERGADERING

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 agendapunt 2. 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.

De gemeenteraad vergadert op maandag 6 maart 2023 in de raadzaal 
van het gemeentehuis in Dalfsen. De vergadering is aansluitend aan de 
openbare raadscommissie, de begintijd is vermoedelijk 21:00 uur.

AGENDA
BESPREEKSTUKKEN
1. Vervangingsregeling griffi e
2. Raadsmemo Reactie VechtHorst motie formaldehyde woningen

KERNPUNTEN
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OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Onderstaande aanvragen omgevings-
vergunningen zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 februari 2023:
- Raadhuisstraat 20,

het realiseren van gevelreclame.
Ontvangen, d.d. 18 februari 2023:
- Vechtstraat 3, het vervangen 

van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 21 februari 2023:
- Welsummerweg 26, het tijdelijk 

plaatsen van woonunits.
- Hessenweg 22A, het realiseren van 

groentetuintjes in de kas voor verhuur.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 februari 2023:
- Bergweg 4, het tijdelijk plaatsen 

van een stacaravan.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 februari 2023:
- Ruitenveen 36, het omzetten van 

een tijdelijke aanvraag naar een 
defi nitieve aanvraag (erfmolen).

Ontvangen, d.d. 19 februari 2023;
- Oosterveen 99, het kappen 

van 30 niet-geknotte populieren 
in het grasland.

Ontvangen, d.d. 21 februari 2023:
- Meeleweg 124, het plaatsen van 

een overkapping en een unit.
- Westeinde 96, het plaatsen 

van een dakkapel.
Ontvangen, d.d. 23 februari 2023:
- Westeinde 172, het onderhouden 

van een rijksmonumentale boerderij 
met historische bijgebouwen en 
het wijzigen van de achtergevel.

Onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn 
buiten behandeling gesteld: 
LEMELERVELD
- Handelsweg 8, het realiseren van 

nieuw 19-velden transportverdeelstation 
't Febriek Zuid II Lemelerveld. 

Van onderstaande aanvragen 
omgevingsvergunningen zijn 
de beslistermijnen verlengd:
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 23 februari 2023:
- Hoek Blikman Kikkertweg en 

Zwembadlaantje,
plaatsen van een verwijsbord.

Onderstaande omgevingsvergun-
ningen, die de reguliere procedure 
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden 22 februari 2023:
- Nabij Koepelallee 5,

het verwijderen van een inlaat.
- Achter Marshoekersteeg 25, het 

vervangen van een dam met duiker 
waarbij de dam wordt verbreed.

- Oude Hessenweg 2A, het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit. 

LEMELERVELD
Verzonden 22 februari 2023:
- Zwembadlaantje 8, het plaatsen 

van een speeltoestel.
NIEUWLEUSEN
Verzonden 22 februari 2022:
- Achter Westeinde 208, het aanleggen 

van een singel met struiken en bomen. 

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.
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Voorkom dat je te hard rijdt
Check regelmatig je snelheid

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



Actualisatie adressenindex 
Gemeentemagazine 2023
Vanaf week 9 (27 februari 2023) start Akse Media in opdracht van de gemeente Dalfsen met 
de controle van de gegevens van de Adressenindex voor het Gemeentemagazine 2023.
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APV in gewone taal

Artikel 5:34 Vuur maken in de openlucht 

We vinden het in Nederland belangrijk dat we goed met elkaar samen leven.
Dat de openbare ruimte netjes is. Dat we rekening houden met elkaar. Om dit
goed te kunnen regelen zijn er wetten en regels. Zodat iedereen weet wat hij wel
en niet mag doen. Sommige regels staan in landelijke wetten en gelden voor
het hele land. Andere regels gelden alleen maar voor een bepaalde gemeente.
Iedere gemeente legt een groot deel van haar regels vast in een eigen Algemene
Plaatselijke Verordening, ook bekend onder de afkorting APV.

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening? Wilt u weten welke regels er
gelden in onze gemeente? Waar u mag parkeren? Of u een rommelmarkt of een
buurtbarbecue mag houden? Kijk dan in de APV van Dalfsen. U vindt hierin bijna
alle regels terug die gelden voor u en bezoekers in onze gemeente. Doel van de
APV is om de gemeente netjes en leefbaar te houden. De regels worden bepaald
door de gemeenteraad.

De regels zijn vaak lastig geformuleerd. Dat komt omdat ze anders juridisch niet
houdbaar zijn. Helaas is het daarmee voor u als inwoner soms ook onduidelijk
wat er precies wordt bedoeld. Daarom gaan we in deze reeks maandelijks in op
één van de regels. Deze maand gaan we in op artikel 5:34.

Je mag in de openlucht geen afvalstoffen 
verbranden of vuur maken buiten de 
plaatsen die daarvoor bedoeld zijn. Als 
er geen gevaar is, en niemand heeft er 
last van dan mag je wel:

•  verlichting hebben door kaarsen of 
fakkels;

•  terrashaarden en vuurkorven waar je 
geen afval in verbrand;

•  vuur hebben voor koken, bakken en 
braden (barbecue).

Voor andere situaties kan de gemeente 
een uitzondering maken van het verbod. 
Dit kan bijvoorbeeld als het veilig is voor 
mens, dier en milieu.

Artikel bekijken
Wilt u het officiële artikel uit de APV lezen? Ga dan naar www.dalfsen.nl/apv 
en zoek artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of 
anderszins vuur te stoken. Deze uitleg in gewone taal is alleen bedoeld ter 
verduidelijking van de officiële tekst. Er kunnen dus geen rechten aan worden 
ontleend.

Contact
Heeft u vragen? Neem contact met ons op via:
- Telefoonnummer 140529
- E-mailadres gemeente@dalfsen.nl
- Contactformulier www.dalfsen.nl/contactformulier.
Alle informatie over de APV van de gemeente Dalfsen staat op de website
www.dalfsen.nl/apv.

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

donderdag 2 en vrijdag 3 en zaterdag 4 
maart 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 maart 
vanaf 16:00 uur en zaterdag 25 maart 
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 maart 
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 (09:00-17:00 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 maart 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 maart 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
- Badmintonvereniging: 

zaterdag 11 maart 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.

De adressen voorzien van een e-mailadres 
krijgen van Akse Media een e-mail ter 
controle van de gegevens. Deze is 
bij eenieder voorzien van een unieke 
persoonlijke code, zodat u zelf de gegevens 
naar wens kan controleren voor uw 
organisatie of vereniging en vervolgens 
kan aanpassen. De overige vermeldingen 
worden tijdens de actualisatie periode 
telefonisch door Akse Media benaderd. 
  
Vermelding in Adressenindex
Wilt u uw organisatie of vereniging vermeld 
hebben in de adressenindex van het 
gemeentemagazine? Dan kunt u dit op 
de volgende manieren doorgeven:
Per e-mail: redactie@aksemedia.nl (o.v.v. 
Gemeentemagazine Dalfsen). Per post: Akse 
Media (t.a.v. Gemeentemagazine Dalfsen), 
Postbus 6033, 1780 KA Den Helder

Wijzigingen en/of aanmeldingen voor de 
adressenindex kunnen aan de redactie 
worden doorgegeven tot uiterlijk 7 april 2023.


