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APV EN DRANK- EN HORECAWET

CONTACTINFORMATIE

Onderstaande
evenementenvergunning
is ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 december 2018
- ALS Dalfsen duikt,
het organiseren van een
nieuwjaarsduik in de Vecht
op 1 januari 2019.

Gemeentehuis
Dalfsen
• Bezoekadres:
Raadhuisstraat 1
7721 AX Dalfsen
• Postadres:
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen
• Telefoon: 14 0529
• E-mail: gemeente@dalfsen.nl
• Internet: www.dalfsen.nl
• Openingstijden
Maandag: doorlopend
van 08.30 uur tot 20.00
uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagochtend: 08.30 tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Dinsdag- tot en met
donderdagmiddag: 13.00
tot 16.30 uur (op afspraak)
Vrijdag: 08.30 uur tot
12.30 uur (zonder afspraak)
Vrijdagmiddag is het
gemeentehuis gesloten.
• Voor spoedgevallen
en calamiteiten buiten
kantooruren:
(06) 24 73 34 11.

Servicepunt
Nieuwleusen
• Bezoekadres:
‘t Olde gemientehuus
Westeinde 2
7711 CK Nieuwleusen
• Telefoon: 14 0529
• Openingstijden
Maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen:
8.30 uur tot 12.30 uur.
Dinsdagavond:
18.00 uur tot 20.00 uur.

Servicepunt
Lemelerveld
• Bezoekadres:
Kroonplein 62
8151 ZA Lemelerveld
• Openingstijden
Woensdagmiddag:
15.30 uur tot 17.30 uur.

gemeente Dalfsen
@gem_dalfsen

WWW.DALFSEN.NL

Onderstaande melding van
een evenement is ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 17 december 2018
- GBS De Planthof,

ANWB Streetwise op P-plaats
sportpark, 15 januari 2019.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.
Onderstaande horecavergunning
is verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 20 december 2018
- Zwaluwhof voor het uitoefenen
van het horecabedrijf aan de
Zwarteweg 7a te Dalfsen

Inzameling oud papier
januari 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN
Het college van burgemeester en
wethouders van Dalfsen maakt bekend dat:
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunning
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 19 december 2018
- Hoek Goldkampstraat/
Kampmansweg, kap 1 kastanje.
Ontvangen, d.d. 20 december 2018
- Trechterbeker 30,
het plaatsen van een overkapping.
Ontvangen ,d.d. 21 december 2018
- Schapendrift 1,
het plaatsen van een zorgunit.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 21 december 2018
- Weth. Prinsstraat 1,
kap 1 Amerikaanse eik.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 20 december 2018
- Weerdhuisweg tussen nr. 14 t/m 20,
het bouwen van zes woningen.
Ontvangen, d.d. 21 december 2018
- Het Veen ong., het bouwen
van 10 woningen.
Onderstaande aanvraag
om omgevingsvergunning
is ingetrokken:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 4 december 2018
- Haarweg 27A, het plaatsen van
een tijdelijke woonunit.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is
de beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 21 december 2018
- Ruitenborghstraat 40, het plaatsen
van een dichte overkapping.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 19 december 2018
- Buitengebied en Nieuwleusen (kern),
kap 160 bomen n.a.v. jaarlijkse controle.
Verzonden, d.d. 20 december 2018
- Boekweitland 56 en 58, het bouwen
van een twee-onder-één-kap-woning.
- Wannestraat 4,
het bouwen van een berging.
Verzonden, d.d. 21 december 2018
- Geert Grotestraat 33,
het uitbreiden van de woning.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 december 2018
- Ireneplein 8, het verwijderen van de
planken en vervangen door metselwerk.
- Oosterhulst 26A,
het uitbreiden van het woonhuis.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 21 december 2018
- Knuvendijk 12,
het uitbreiden van de woning.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen
die de reguliere procedure hebben gevolgd
en de aanvraag omgevingsvergunning waarbij de beslistermijn is verlengd kan 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.
Voor informatie of vragen kunt u contact
opnemen met de eenheid Publieksdienstverlening, telefoonnummer 14 0529.

DALFSEN
- De vrienden van de senioren en
de Vechtzangers: donderdag 3
en vrijdag 4 en zaterdag 5
januari 2019. Brengmogelijkheid
container parkeerplaats Ned.
Geref. Kerk aan de Polhaarweg:
vrijdag 14:30 tot 16:45 uur en
zaterdag 9:00 tot 11:45 uur;
- C.B.S. Sjaloom Dalfsen: vrijdag
25 januari vanaf 16:00 uur en
zaterdag 26 januari 2019 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- O.B.S. De Bonte Stegge:
woensdag 9, donderdag
10 en vrijdag 11 januari 2019
brengmogelijkheid container
school Van Tijdencampstraat;
- Geref. Kerk Dalfsen
(vrijgemaakt): vrijdag 11 januari
(19:00-20:00 uur) en zaterdag
12 januari 2019 (10:00 tot
12:00 uur) zo ook 25 en 26
januari 2019 brengmogelijkheid
container parkeerplaats bij
Geref. Kerk (vrijgemaakt)
Brethouwerstraat 19;
- 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;
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) en bij fam. Pierik,
Poppenallee 26 (niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool, P.C.
basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
Brengmogelijkheid zaterdag
26 januari 2019 van 9:00 tot
13:00 uur naar de containers
op het evenemententerrein
te Lemelerveld.
NIEUWLEUSEN
- Muziekvereniging Crescendo
Excelsior: U kunt het oud papier
altijd brengen naar de container
aan de Burg. Backxlaan 181,
bij het verenigingsgebouw. Op
zaterdag 23 februari 2019 wordt
er weer huis-aan-huis ingezameld;
- C.B.S. Het Kompas:
brengmogelijkheid zaterdag
12 januari 2019 naar de container
bij de school, Petersweg 2.
Opde betreffende zaterdag
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;
OUDLEUSEN
- Cazemierschool: zaterdag
12 januari 2019 (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.
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Zijn uw afval-inzameldagen
in 2019 gewijzigd?
Bekijk snel de Rova afvalkalender
De inzameldagen van uw groene en oranje container kunnen
in 2019 mogelijk op een andere dag vallen dan u gewend
bent. In de Rova afval kalender op www.rova.nl leest u op
welke dagen uw containers in 2019 worden geleegd.
Ook de inzameltijd van uw
container kan gewijzigd zijn.
Zet uw container op uw
inzameldag voor 7 uur aan de
weg, zodat u zeker bent van
de leging van uw container.
Waarom is de afvalkalender
aangepast?
Ieder jaar onderzoeken gemeente
en ROVA of de routes voor het
huis-aan-huis inzamelen van
afval en grondstoffen verbeterd
kunnen worden. Routes kunnen
aangepast worden doordat
nieuwbouwwoningen zijn gebouwd
of doordat op een bepaalde
route minder of meer containers
geleegd moeten worden. Om te
zorgen dat alle containers veilig
en op tijd geleegd worden in de
gemeente Dalfsen, zijn meerdere
routes voor 2019 aangepast.

Ik heb een inzamelronde
gemist, wat nu?
Na het missen van de
inzamelronde kun u contact
opnemen met de Rova
klantenservice. Meestal kunnen
zij uw container op een andere
dag alsnog legen als de
vuilnisauto nog in uw buurt komt.
Rova is echter niet verplicht
om nogmaals langs te rijden. U
kunt tussen de inzameldagen
door ook uw afval brengen naar
het ROVA-milieubrengstation
in Zwolle of Raalte.

Ook voor inbrekers is het een feestmaand!
December is een feestmaand, ook voor inbrekers! Behalve een piek
op de kerstboom zien we ook een piek in het aantal inbraken.
Daarom is het goed om extra maatregelen te nemen.
Tips voor inbraakvrije feestdagen!
De combinatie van zicht, verlichting
en inbraakwerend hang- en
sluitwerk maakt de kans op
een inbraak kleiner en de
kans op ontdekking groter.

Maak het inbrekers niet te makkelijk
Wilt u meer tips over hoe u het
inbrekers zo moeilijk mogelijk
maakt? Bekijk dan de website van
het Politiekeurmerk Veilig Wonen:
www.politiekeurmerk.nl of bekijk
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Afvalkalender bekijken
Digitaal is de afvalkalender te
bekijken op www.rova.nl of in
de Rova-app. Ook kunt u een
papieren kalender aanvragen
via de Rova klantenservice,
T. 038 427 37 77.

Vuurwerkactie Dalfsen:
inleveren afgeschoten vuurwerk
Vuurwerkverkopers in de gemeente Dalfsen organiseren samen met
de gemeente weer de vuurwerkactie. Het doel van de actie is dat het
nieuwe jaar begint met een schone straat.
Op dinsdag 2 januari 2019 mogen
alle inwoners het afgeschoten
vuurwerk weer inleveren bij de
winkels. Per volle grote plastic tas
krijg je € 0,50. Alleen inwoners

1. Doe altijd ramen dicht
en deuren op slot als
u weggaat
2. Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent
3. Vraag de buren om uw huis
extra in de gaten te houden

4. 1-1-2, daar pak je ook
woninginbrekers mee

van de gemeente Dalfsen mogen
tassen inleveren. De winkeliers
zorgen ervoor dat het vuurwerkafval
netjes en veilig wordt afgevoerd.
Vorige jaarwisseling was de actie

Alle bomen verzamelen!

succesvol, er zijn ongeveer 700
tassen ingeleverd. De deelnemende
winkels zijn Multimate Lemelerveld,
Welkoop Dalfsen, Provak
Dalfsen, WECO Oudleusen en
Ten Kate Motoren Nieuwleusen.
Deze actie is mede mogelijk
gemaakt door een bijdrage van
het landelijke zwerfafvalfonds.

Evenals voorgaande jaren biedt de gemeente Dalfsen de
mogelijkheid om kerstbomen in te leveren in de kernen Dalfsen,
Nieuwleusen en Lemelerveld. De beloning is € 0,20 per boom.
Het inleveren kan zaterdag 5
januari 2019 van 09.00 uur tot
12.00 uur en woensdagmiddag 9
januari 2019 van 13.00 uur tot 16.00
uur bij de gemeentewerven in:

• Dalfsen, Pr. Hendrikstraat 2;
• Nieuwleusen, Parkeerplaats
voor U.S.V.
• Lemelerveld,
Nijverheidsstraat 8.

Nieuwe ronde Energieneutraal Verbouwen
Op 17 januari kunt u als huiseigenaar gratis deelnemen aan een
workshop Energieneutraal Verbouwen. Heeft u verbouwplannen
of wilt u aan de slag met het energieneutraal maken van uw woning?
Dan is deze workshop echt iets voor u.
Workshop
• 17 januari 2019, 19.30 - 21.30 uur
• De Schakel, Kastanjelaan 3,
8061 JB in Hasselt

Energieneutraal verbouwen van
mijn woning, wat houdt dit in?
De workshop geeft antwoord op
deze vraag. Er wordt aandacht

besteed aan maatregelen, kosten
en ﬁnanciering. Ook kunt u zich
opgeven voor vervolgactiviteiten.

workshop of neem contact op met
het Energieloket van de gemeente
op telefoonnummer 14 0529.

Aanmelden
Heeft u plannen om uw huis
(energieneutraal) te verbouwen?
Meld u dan aan via www.dalfsen.nl/
energieneutraalverbouwen voor de

Project Energieneutraal
Verbouwen
Woont u in een vrijstaande woning
of in een 2-onder-1 kap woning?
Dan kunt u meedoen aan

het project Energieneutraal
Verbouwen van zes
Overijsselse gemeenten. Het
project biedt ondersteuning
waarmee het energieneutraal
verbouwen van uw huis
een stuk eenvoudiger
wordt. Tijdens de workshop
hoort u hier meer over.

Gemeentehuis 15 januari
vanaf 15.00 uur gesloten
Op dinsdag 15 januari maakt het personeel van de gemeente Dalfsen kennis met de nieuwe burgemeester
Erica van Lente. Daarom is het gemeentehuis op 15 januari gesloten vanaf 15.00 uur.

