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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:
Kulturhus De Spil,
Kon. Julianalaan 10
7711 AD 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. 18 december 2018
- Goldkampstraat 1B, kappen
van een kastanjeboom.
- Goldkampstraat 33E,
het wijzigen van de bestemming.
- Kampmansweg 36, bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 13 januari 2019
- Trechterbeker 38, het plaatsen
van een tuinhuisje.
Ontvangen, d.d. 15 januari 2019
- Trechterbeker 40 en 42, het bouwen
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Brinkweg 32A, het uitbreiden
van de werktuigenberging.
- Merovingen 13, het bouwen
van een woonhuis.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2019
- Kampmansweg 32, het bouwen van
een vrijstaande woning en bedrijfshal.
- Leusener Es 3, het bouwen
van een klassieke schuur.
Ontvangen, d.d. 17 januari 2019
- Mantelspeld 35 en 37, het bouwen
van twee-onder-een-kapwoning.
Ontvangen, d.d. 18 januari 2019
- Wevermarke 52, het bouwen van
een schuurtje met overkapping.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 15 januari 2019
- Blikman Kikkertweg 12A,
het bouwen van een woonhuis.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2019
- Weth.Nijboerstraat 53,
het legaliseren van een schuurtje.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2019
- Oosterveen 31, het vervangen
van twee schuren.
Ontvangen, d.d. 17 januari 2019
- Westeinde 21A, het kappen
van drie bomen.
Onderstaande melding brandveilig
gebruik is ontvangen:
Ontvangen, d.d. 8 januari 2019
- J.Schaapmanstraat 1,
het brandveilig gebruiken van de kerk.

Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunningen zijn
de beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 november 2018
- Citroenvlinder 1 en 3 Nieuwleusen,
het bouwen van een dubbele
woning met buitenbergruimtes.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 16 november 2018
- Kerkstraat 46, het bouwen van
een woning en bijgebouw.
Onderstaande omgevingsvergunningen, die de
reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 14 januari 2019:
- Trechterbeker 48, het bouwen
van een woning.
Verzonden d.d. 17 januari 2019:
- Middeleeuwen 26, het plaatsen
van een container/houtschuurtje
en erfafscheiding.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 18 januari 2019:
- Rollecate 81, het vestigen van een
nieuwe inrichting en het bouwen
van een opslaghal met kantoor.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 15 januari 2019:
- Parallelweg 17, het optrekken
van de verdieping in dezelfde stijl
als de rest van de woning.

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. 28 november 2018
- Molenhoekweg 11,

Onderstaande
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
Ontvangen, d.d. 7 januari 2019
- Trefkoele LIVE, het optreden van
twee bands op 30 maart 2019.
- De Sprokkelaars, het
organiseren van een
carnavalsoptocht op 2
en 5 maart 2019.
Onderstaande meldingen van
evenementen zijn ontvangen:
Ontvangen, d.d. 9 januari 2019
- Verkeersouders, VOMOL/
Streetwise aan de Petersweg in
Nieuwleusen op 25 januari 2019.

Ontvangen, d.d. 10 januari 2019
- Miglia Daventria, verklaring van
geen bezwaar voor het organiseren
van een oldtimerrally op 25 mei 2019.
Verkeersmaatregelen
In verband met het VOMOL-project
(veilig omgaan met opvallend
landbouwverkeer) is de Petersweg,
vanaf nummer 1 tot het Ruitenveen,
op donderdag 25 januari 2019 tussen
8:00 en 12:15 uur afgesloten.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 28 januari 2019 om
19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORD-/BESPREEKSTUKKEN*
1. Kadernota wonen-welzijn-zorg
2. Beleidsplan armoede en schuldhulpverlening 2019-2022
*onder voorbehoud van behandeling in de raadscommissie van 21 januari 2019
Inzage stukken
De vergaderstukken vindt u op de website van de gemeenteraad:
http://ris.dalfsen.nl. Hier kunt u ook live meekijken tijdens de vergadering.

Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die de reguliere
procedure hebben gevolgd en de
aanvraag omgevingsvergunning waarbij
de beslistermijnen zijn 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.

Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over
onderwerpen die niet op de agenda staan.

Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen
over reizen met het openbaar vervoer in opdracht van
de Provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel

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

APV EN DRANK- EN HORECAWET

het wijzigen van het bedrijf.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 30 november 2018
- Bouwmansweg 10,
naamswijziging van het bedrijf.
De publicatie van deze meldingen
heeft uitsluitend een infor¬matief
karakter. Er kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Voor informatie of
vragen kunt u contact opnemen met
de eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

Om gebruik te maken van het spreekrecht moet u zich aanmelden bij de
griffie via griffie@dalfsen.nl . Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag
van de vergadering. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht,
kijk voor een toelichting op de website of neem contact op met de griffier.

Inloopspreekuur voor senioren
over openbaar vervoer

Hoe vraag ik de OV-chipkaart
aan, hoe werkt de 40%
samenreiskorting, welk
abonnement past het beste
bij mij? De OV-ambassadeurs
geven graag advies op maat.
Ook kunnen ze stap voor stap
op de computer laten zien waar
en hoe u uw reis kunt plannen.
Het eerstvolgende
inloopspreekuur is op
donderdag 31 januari 2019
van 10.00 -11.30 uur.
Locatie: Zalencentrum De
Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen.

We zien u graag.

OV-ambassadeurs
P/a YMCA
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-4540130
e-mail: ov-ambassadeur@
ervaarhetov.nl
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Ondernemers, kerken en Plaatselijk
Belang in gesprek over koopzondagen
Met respect en begrip voor elkaars standpunt hebben vertegenwoordigers
van de ondernemersverenigingen, kerken en Plaatselijk Belang van de
kernen Dalfsen, Nieuwleusen en Lemelerveld met elkaar de voor- en
nadelen van een zondagsopstelling tegen elkaar afgewogen en zorgen met
elkaar gedeeld tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis in Dalfsen.
De gemeente organiseerde
deze bijeenkomst om
informatie te krijgen voor een
raadsvoorstel over dit thema.
Bij de coalitieonderhandelingen
spraken Gemeentebelangen
en CDA af dat het college deze
bestuursperiode een voorstel
voor zondagsopenstelling
ter besluitvorming aan de
raad zou voorleggen.
Gedeelde standpunten
Per kern gingen de deelnemers met
elkaar in gesprek en was er ruimte
voor ieders standpunt. Tijdens die

gesprekken bleek dat alle partijen
elkaars standpunten en dilemma’s
begrepen en soms ook deelden.
Ondernemers willen de vrijheid
om op zondag hun winkel open te
doen, maar vinden het zelf ook niet
prettig om de zondagsrust op te
geven. Andersom willen de kerken
die zondagsrust in ere houden,
maar willen ze ook geen leegstand
in hun dorpskern en begrijpen
ze de noodzaak om mee te gaan
met een zondagsopenstelling om
te voorkomen dat mensen naar
omliggende dorpen gaan waar de
winkels wel al open zijn op zondag.

De deelnemers waardeerden de
bijeenkomst zeer en gaven aan het
prettig te vinden om op deze manier
het gesprek met elkaar aan te gaan.
Vervolg
De informatie uit deze bijeenkomst
wordt verwerkt tot een
collegevoorstel en na besluitvorming
door het college wordt het voorstel
in maart aan de gemeenteraad
voorgelegd. U bent als inwoner of
ondernemer van harte uitgenodigd
uw mening over dit onderwerp
te geven. Dat kunt u doen door
een mail te sturen naar Nienke
Weijdeman, via n.weijdeman@
dalfsen.nl. Wilt u daarbij aangeven
waarom wel of niet besloten moet
worden voor koopzondagen, wat uw
zorgen zijn en welke voorwaarden
u eraan zou willen verbinden.

Sociale Kwaliteit on tour
‘Kom maar op met die
mooie plannen!’
Jij hebt een goed idee om je buurt, wijk, omgeving of dorp of
stad leuker te maken. Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld
zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of
waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt.
Provincie Overijssel kan je op weg helpen om je idee te
realiseren, dus kom maar op met die mooie plannen!
Het team Sociale Kwaliteit van
provincie Overijssel gaat samen
met samenwerkingspartner
Stimuland op tour door
Overijssel. Met deze manier
van werken bieden provincie
en Stimuland een luisterend
oor aan partijen die graag
met elkaar aan de slag gaan.
Iedereen met een plan of een
idee om samen te werken in de
eigen leefomgeving is van harte
welkom. De provincie Overijssel
en Stimuland helpen deze
initiatiefnemers graag op weg.

Van 12.00-14.30 uur is er een
inloopspreekuur. Hiervoor
is geen afspraak nodig.
De locaties en data van
de inloopspreekuren:
• 31 januari in de Wiekelaar G.W.
Spiegelstraat 6 in Oudleusen
• 14 februari in Landgoed
Schuilenburg, Schuilenburgerweg
54 in Hellendoorn
• 28 februari in Hoogthij,
Oldemarktseweg 117
in Steenwijkerwold
• 14 maart in het Cultuurhoes,
Hobergenstraat 26 in Albergen

Hoe gaan we te werk?
Tussen 09.00-11.30 uur
is het team op afspraak
beschikbaar. Deze afspraak
zijn te maken via de website:
http://www.overijssel.nl/
thema's/sociaal/spreekuren.

Binnenkort volgen meer
spreekuren. Inspiratie op doen
hoe andere initiatiefnemers
te werk gaan? Bekijk de
inspiratiefilmpjes:
https://www.jijenoverijssel.
nl/6702/sociale-kwaliteit

Zorgen om iemand
met verward gedrag?
Foto’s van Paul Scholten te bewonderen in
de vitrines in de foyer van het gemeentehuis
Fotograaf Paul Scholten uit
Dalfsen (van psdfotografie
en het Fotografenplatform
Kamerata) heeft gedurende
de periode van 14 januari tot
en met 19 februari 2019 een
expositie in het gemeentehuis.
In de twee vitrines in de foyer zijn
foto’s met diverse onderwerpen
(zoals portretfoto’s, natuurfoto’s,
abstracte foto’s) te zien.
De expo is te bekijken
tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis (zie de
website van de gemeente).

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving die verward is? Wil je
deze persoon graag helpen, maar je weet niet hoe? Neem contact
op met team Vangnet, Informatie en Advies (VIA) van de GGD.
Zij zijn 24/7 bereikbaar via
telefoonnummer 038 428 15 50
en via het digitaal meldformulier
op de website van de GGD.
Zij zijn bereikbaar voor het
beantwoorden van vragen, het
delen van zorgen, meedenken en
adviseren bij ingewikkelde situaties
rondom verwarde personen.
Verwarde personen:
om wie gaat het?
Het gaat er vooral om dat
iemand zich verward gedraagt.
Dit hoeft niet de hele tijd zo
te zijn. Verward gedrag kan
bijvoorbeeld voorkomen bij
mensen die dementerend zijn of
die een psychische aandoening

hebben. Vaak hebben mensen
ook andere problemen, zoals
verlies van werk, schulden of
weinig contacten. Iemand kan
ook verward raken na grote
emotionele gebeurtenissen.
Het kan om een familielid,
buurman of collega/cliënt
gaan, maar ook om iemand
die je toevallig tegenkomt en
waar je bezorgd om bent.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over
team VIA of over personen
met verward gedrag op
www.ggdijsselland.nl. Hier kan
ook een digitaal meldformulier
ingevuld worden.

