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CONTACTINFORMATIE

OMGEVINGSVERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Gemeentehuis
Dalfsen

Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

• 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 aanvragen
omgevingsvergunning zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 6 januari 2019
- Welsummerweg 6, het
plaatsen van een zorgunit.
Ontvangen, d.d. 7 januari 2019
- Middeleeuwen 26, het plaatsen
van een container/houtschuurtje
en erfafscheiding.
Ontvangen, d.d. 8 januari 2019
- Zwarteweg 8, het kappen
van (kerst)bomen.
Ontvangen, d.d. 9 januari 2019
- Nieuwe Uitleg 56, het bouwen
van een hek met deuren en een
schuur met overkapping.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 7 januari 2019
- De Grift III, het aanleggen van
een grondwal en sleebult.
Ontvangen, d.d. 8 januari 2019
- Burg.Backxlaan 206, grond gebruiken
voor het stallen van auto’s.
Onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen
zijn ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 23 oktober 2018
- Paltheweg 7, het plaatsen van
een zonnepanelen op de grond.
Ontvangen, d.d. 5 september 2018
- Magnolialaan 32, het bouwen
van een carport.

Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 9 januari 2019
- hoek Goldkampstraat/
Kampmansweg, kap kastanjeboom.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 4 januari 2019
- Weth.Nijboerstraat 52, het
legaliseren van een tuinhuisje.
Verzonden d.d. 9 januari 2019
- voor Weth. Prinsstraat 1,
kap 1 Amerikaanse eik.
Verzonden d.d. 10 januari 2019
- Atalanta 2, het plaatsen van
een vrijstaande woning.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 4 januari 2019
- Blikman Kikkertweg 1, het
uitbreiden van de zolderetage.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen
die de reguliere procedure hebben gevolgd,
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.

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:

Intrekking d.d. 4 januari 2019
- Hessenweg 66
- Hoevendwarsweg 4-6

De Omgevingsdienst IJsselland
heeft, namens het college van
burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen, de volgende
melding(en) Activiteitenbesluit (artikel
8.40 Wet Milieubeheer) ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 20 december 2018
- Brouwersweg 10, het
stoppen van de inrichting.

Bezwaarclausule
Het besluit tot intrekking treedt in
werking op de dag na bekendmaking.
Belanghebbenden kunnen bezwaar
indienen binnen zes weken na de dag
van bekendmaking. Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en bevat
ten minste de naam en het adres
van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt
en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet worden gericht
aan het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen, ter
attentie van de commissie voor de
behandeling van bezwaarschriften,
Postbus 35, 7720 AA Dalfsen. Indiening
van een bezwaarschrift betekent niet
dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Na indiening van een
bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid
een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Overijssel,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

De publicatie van deze meldingen
heeft uitsluitend een informatief
karakter. Er kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Voor informatie of
vragen kunt u contact opnemen met
de eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.
De Omgevingsdienst IJsselland heeft,
namens het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente
Dalfsen, de volgende intrekkingen
Omgevingsvergunning beperkte
Milieutoets (OBM) ontvangen:
DALFSEN

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande meldingen van kleine
evenementen zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 28 december 2018
- Stichting Classic Rally Promotions,
het organiseren van een toertocht voor
klassieke auto’s op 15 en 16 juni 2019.
Ontvangen, d.d. 8 januari 2019
- De Polhaar, De Bonte Stegge
en De Uitleg, VOMOL/Streetwise
bij Ruigedoornstraat 108.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 4 januari 2019
- Het Kompas, VOMOL/
Streetwise bij Petersweg 2.
Ontvangen, d.d. 5 januari 2019
- Union Sport Vereniging, ontheffing
schenktijd voor het jaarlijkse
darttoernooi op 13 januari 2019.
Onderstaande loterijvergunning
is verleend
Verzonden, d.d. 10 januari 2019
- Toneelvereniging “Oese Volluk”,
het organiseren van kleine
kansspelen in de Ontmoetingskerk

in Nieuwleusen op 18 januari 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
Verzonden d.d. 11 januari 2019
- Ten Broeke Makelaardij en
Assurantiën, het organiseren
van de Ten Broeke Crossloop
2019 op 20 januari 2019 van
10:00 uur tot 15:00 uur op de
Kanaaldijk-noord in Lemelerveld.
Onderstaande melding
is geaccepteerd:
DALFSEN
Verzonden d.d. 11 januari 2019
- Kolbe Rijplaten en Transport BV,
het organiseren van een besloten
bijeenkomst op 16 februari 2019
van 20:30 uur tot 01:00 uur op de
locatie De Singel 2 in Dalfsen.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 21 januari 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 2019-2022
2. Kadernota wonen-welzijn-zorg
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad: ris.dalfsen.nl.
Hier kan ook live worden meegekeken tijdens de vergaderingen.
Wijze van behandeling
Agendapunten 1 en 2 worden ieder in twee ronden besproken:
eerst beeldvormend, daarna opiniërend. Aansluitend stelt de
voorzitter voor om het voorstel als akkoordstuk of bespreekstuk te
agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2019.
Spreekrecht burgers
Aan het begin van de commissievergadering kan door burgers gesproken worden
over punten die op de agenda staan. U kunt zich daarvoor aanmelden bij de
griffie via griffie@dalfsen.nl tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.

Servicepunt in De Spil in
Nieuwleusen vanaf 11 januari 2019
Met ingang van 11 januari 2019 wordt de gemeentelijke dienstverlening
in Nieuwleusen verzorgd vanuit Kulturhus De Spil, Kon. Julianalaan 10.
U kunt hier terecht op maandag-,
woensdag- en vrijdagochtend
van 8.30 – 12.30 uur en op de
dinsdagavond van 18.00 – 20.00
uur. ’t Olde Gemientehuus aan
Westeinde 2 geldt vanaf deze
datum niet meer als servicepunt.
Nieuw in de dienstverlening is
dat paspoorten, ID-kaarten en
rijbewijzen niet langer in Nieuwleusen

opgehaald kunnen worden. Paspoort
en ID-kaarten kunt u gratis laten
bezorgen (geldt voor alle inwoners
van de gemeente Dalfsen). Voor het
bezorgen van een rijbewijs wordt
een kleine vergoeding van € 4,50
gerekend. Wilt u uw paspoort, IDkaart of rijbewijs persoonlijk ophalen?
Dan bent u van harte welkom op
het gemeentehuis in Dalfsen.
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RUIMTELIJKE ORDENING
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING
HEINOSEWEG 30 IN DALFSEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen maken
bekend dat zij in afwijking van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning hebben verleend met toepassing van artikel
2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
De omgevingsvergunning heeft
betrekking op het uitbreiden van
het restaurant op het perceel
Heinoseweg 30 in Dalfsen.
U kunt de verleende
omgevingsvergunning en de
bijbehorende stukken van 16 januari
2019 tot en met 27 februari 2019
inzien bij het loket van de eenheid
Publieksdienstverlening. Ook kunt u
de verleende omgevingsvergunning
inzien via www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer
NL.IMRO.0148.OmBHeinoseweg30vs01. De bestanden zijn beschikbaar
op http://ro.dalfsen.nl.
Instellen beroep
Tijdens de genoemde termijn kunnen
belanghebbenden die redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze in te dienen beroep
instellen bij de Rechtbank Overijssel,

locatie Zwolle, Sector Bestuursrecht,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Ook kunt u digitaal beroep instellen
via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht (alleen met een DigiD).
Het besluit blijft gelden in de tijd dat
uw beroepschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege een
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.
Voor het indienen van een
beroepschrift en een verzoek
om voorlopige voorziening
moet u griffierecht betalen.
Dalfsen, 14 januari 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

Takkendagen
De koude maanden lenen zich uitstekend voor groot onderhoud in de
tuin. Takken en stammetjes mag u gratis inleveren bij de onderstaande
locaties. Hiervan worden houtsnippers gemaakt voor schone houtkachels.
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?
-	Vrijdag 25 en zaterdag
26 januari 2019.
-	Vrijdag 1 maart en zaterdag
2 maart 2019.
Op vrijdag: van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Op zaterdag: van 8.00 uur tot 12.00 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
Klantcontactcentrum van de gemeente
Dalfsen, telefoonnummer 14 0529 of
via e-mail gemeente@dalfsen.nl.

Bijeenkomst voor concept-ontwerp speelplaatsen
Oosterdalfsen en Westerbouwlanden-Noord
In november heeft de gemeente Dalfsen voor het ontwerpen van de nieuwe speelplaatsen in
Dalfsen (Oosterdalfsen) en Nieuwleusen (Westerbouwlanden-Noord) inloopbijeenkomsten
gehouden. Jong en oud hebben meegedacht en hun wensen doorgegeven.
Naar aanleiding van deze input
hebben we een eerste ontwerp
gemaakt voor beide speelplaatsen.
Dit concept-ontwerp willen we
graag met u delen en horen of het
aansluit bij uw mening/wensen.
Daarnaast willen we graag met
u in gesprek over eventuele
aanpassingen op het ontwerp.

Wij nodigen iedereen die
geïnteresseerd is in het
ontwerp uit voor een van de
volgende bijeenkomsten:
- 17 januari van 17:00 tot
18:00 uur
Speelplaats Oosterdalfsen
in Dalfsen

Locatie bijeenkomst:
Trefkoele+ in Dalfsen
- 17 januari van 19:00 tot
20:00 uur
Speelplaats WesterbouwlandenNoord
Locatie bijeenkomst:
De Spil in Nieuwleusen

