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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
omgevingsvergunningen
zijn ingediend:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 22 januari 2019:
- Koninginnenplein 4,
het tijdelijk plaatsen van
een zeecontainer.
- Hofmanssteeg 7,
het verlengen van de bestaande
omgevingsvergunning.
- Merovingen 15, het bouwen
van een vrijstaande woning.
- Maneweg 11, het verbouwen
van het woonhuis en het
plaatsen van zonnepanelen.
- Maneweg 1, het nieuw bouwen
van twee vervangende
bijgebouwen.
Ontvangen, d.d. 23 januari 2019:
- Poppenallee 18, het verbouwen
van de woning
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 januari 2019:
- Den Hulst N377 bij hm-paal
12.023, het kappen van één eik.
- Den Hulst N377 bij hm-paal
12.273, het kappen van één linde.
- Den Hulst N377 bij hm-paal
13.638, het kappen van één linde.
Ontvangen, d.d. 15 januari 2019:
- Weth.Nijboerstraat 32,
het legaliseren van een tuinhuisje.
Ontvangen, d.d. 17 januari 2019:
- Weth.Nijboerstraat 81,
het legaliseren van een schuurtje.
Ontvangen, d.d. 22 januari 2019:
- Oosteinde 82, het herbouwen
van de schuur.
Ontvangen, d.d. 23 januari 2019:
- Grote Vos 5 en 7, het bouwen
van een dubbele woning
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 22 januari 2019:
- Kerkstraat 45, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Ontvangen, d.d. 23 januari 2019:
- Grensweg 17, het kappen
van enkele bomen
Onderstaande
aanvragen voor
omgevingsvergunning
zijn ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 22 januari 2019:
- Oosteinde 70, het realiseren
van een dierenverblijf in
een voormalige garage.
Verzonden, d.d. 22 januari 2019:
- De Grift III, het aanleggen van
een grondwal en sleebult.
Onderstaande
omgevingsvergunning
is ingetrokken:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 21 januari 2019:
- Den Hulst 48C, het plaatsen
van een kantoor en bedrijfshal.

Van de onderstaande aanvragen
omgevingsvergunning zijn de
beslistermijnen verlengd:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 22 januari 2019:
- Middeleeuwen 57, het legaliseren
van een reeds gebouwd tuinhuisje.
- Middeleeuwen 59, het legaliseren
van een reeds gebouwd tuinhuisje.
Verzonden, d.d. 23 januari 2019:
- Burg. Hoekstrastraat 12,
het bouwen van een dakopbouw
op de berging.
Verzonden, d.d. 24 januari 2019:
- Trechterbeker 23, het legaliseren
van een reeds gebouwde berging.
Verzonden, d.d. 25 januari 2019:
- J.Schaapmanstraat 1,
het uitbreiden van de kerk.
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 24 januari 2019:
- Grote Vos 1 en 3, het bouwen
van twee 2^1 kapwoningen.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 23 januari 2019:
- Ruitenborghstraat 53,
het legaliseren van een carport.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 23 januari 2019:
- De Grift 27, het bouwen
van een bedrijfspand.
Tegen de verleende
omgevingsvergunningen die
de reguliere procedure hebben
gevolgd en de aanvragen
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.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen om
een evenementenvergunning
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 16 januari 2019
- Jeugdsoos Hoonhorst, het
organiseren van een paasvuur op
21 april 2019 aan de Marsweg.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 28 december 2018
- Ondernemersvereniging
Lemelerveld, het verlenging
van een parapluvergunning
voor kleine evenementen met
kramen op het Kroonplein.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2019
- Cycling Lemelerveld, het
organiseren van De Boombouw
Wintermarathon op 24 februari 2019.
Onderstaande meldingen van een
evenement zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 januari 2019
- Stichting Wandel3daagse
Dalfsen, het organiseren van de
wandel3daagse op 5, 6 en 7 juni 2019.
Ontvangen, d.d. 21 januari 2019
- Oudervereniging van de
Sint Willibrordusschool,
inzamelingsactie oud ijzer in en
om Vilsteren op 6 april 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 januari 2019
- Kulturhus De Spil Nieuwleusen
C.V., ontheffing sluitingstijd in verband
met twee feestavonden van Flash op
9 februari 2019 en 13 april 2019.
Ontvangen, d.d. 18 januari 2019
- Out of the Blue, verkoopactie
snert op de Grote Markt in
Nieuwleusen op 23 februari 2019.
Ontvangen, d.d. 18 januari 2019
- Personeelsvereniging Vrijwillige
Brandweer Nieuwleusen,
het organiseren van een
sporttoernooi Brandweerrally
IJsselland op 25 mei 2019.

- St. Ambachtelijke Vechtdalbrouwerij,
t.b.v. besloten rondleidingen
op 5 februari en 10 mei en een
open dag op 25 mei 2019.
Onderstaande evenementenvergunning is verleend:
Verzonden d.d. 24 januari 2019
- C.V. De Sprokkelaars,
carnavalsoptochten in kern
Lemelerveld op 2 en 5 maart 2019.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.
Verkeersmaatregelen
In verband met de carnavalsoptochten
in Lemelerveld gelden de volgende
verkeersmaatregelen:
Op zaterdag 2 maart 2019
van 13:00 tot 16:00 uur:
-	Afsluiten van de Blikman Kikkertweg
t.h.v. kruising met Heideparkweg.
-	Afsluiten van de Kerkstraat t.h.v.
kruising met Ommerweg.
-	Afsluiten Vilstersestraat t.h.v. de
huisartsenpraktijk op nr. 37.
-	Afsluiten Dorpsstraat
t.h.v. café ’t Hoekje.
-	Afsluiten Kanaaldijk-Noord
t.h.v. het Kroonplein.
De optocht begint om 13:00 uur en start
bij Reimink en volgt de route: Kroonplein,
Vilstersestraat, Hoogenboomstraat,
Ds. C. Keersstraat, Waterinkweg, P.
Buismanstraat,
Ds. C. Keersstraat, Kerkstraat
en Dorpsstraat.

Op dinsdag 5 maart 2019
van 19:00 tot 21:00 uur:
-	Afsluiten van de Blikman Kikkertweg
t.h.v. kruising met Heideparkweg.
-	Afsluiten van de Kerkstraat t.h.v.
kruising met Ommerweg.
-	Afsluiten Vilstersestraat t.h.v.kruising
met Ds. C. Keersstraat.
Onderstaande kennisgevingen
-	Afsluiten Nieuwstraat t.h.v.
incidentele festiviteiten zijn ontvangen:
kruising met de Grensweg.
Ontvangen, d.d. 16 januari 2019
-	Afsluiten Kanaaldijk-Noord
- Nikki’s, kennisgeving extra geluid
t.h.v. het Kroonplein.
van 22:00 tot 24:00 uur op 1 en 16
februari, 16 maart en 20 april 2019.
De verlichte optocht begint om 19:00
uur en volgt de route: parkeerplaats
Onderstaande ontheffing
sportpark, Nieuwstraat, Dorpsstraat,
Vilstersestraat, Waterinkweg, Ds. C.
van art. 35 van de DrankKeersstraat, Kerkstraat, Dorpsstraat en
en Horecawet is verleend:
vervolgens ontbinding Nieuwstraat.
Verzonden d.d. 21 januari 2019:

Zet uw container op tijd aan de straat
De routes voor het inzamelen van uw afval en grondstoffen
zijn gewijzigd. Hierdoor kan het voorkomen dat er op een
ander tijdstip wordt ingezameld dan u gewend bent.
Wij vragen u daarom de container op
de dag van inzameling vóór 07.00
uur aan de straat neer te zetten.

Inzamelkalender 2019
Op www.rova.nl/inzamelkalender
ziet u eenvoudig en snel of de

afvalinzameling op uw adres het
komende jaar wijzigt. Ook is de
gratis ROVA-app beschikbaar
voor uw smartphone. Hiermee
kunt u op elk gewenst moment uw
persoonlijke inzamelkalender en
andere informatie raadplegen.
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OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE

RUIMTELIJKE ORDENING
Vastgesteld “1e Verzamelplan bestemmingsplan
Kernen” en verleende beschikking hogere
grenswaarden Wet geluidhinder
1. Vastgesteld bestemmingsplan
“Chw bestemmingsplan 1e Verzamelplan Kernen”

Verleende beschikking voor het vaststellen van hogere
grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor
de bedrijfswoning aan Meeleweg 12 en 12A.
Omdat de geluidsbelasting van deze woning boven de
voorkeursgrenswaarde van het wegverkeersgeluid ligt, is er
hogere grenswaarde nodig als bedoeld in de Wet geluidhinder.

Doel
In het jaarlijkse 'Verzamelplan Kernen' bundelt de gemeente
verschillende ontwikkelingen in het buitengebied tot één
nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is de uitkomst
van de eerste ronde voor het verzamelplan Kernen.

Ter Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende beschikking
hogere grenswaarde liggen met bijbehorende stukken van
31 januari 2019 tot en met 13 maart 2019 voor iedereen
ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Dalfsen.

Nieuwe ontwikkelingen
In dit bestemmingsplan staan de volgende ontwikkelingen:
1. Meeleweg 12 en 12A, Nieuwleusen: twee bedrijfswoningen;
2. Welsummerweg 21, Dalfsen: bestemming “bedrijventerrein
met bedrijfswoning” in plaats van “wonen”;
3. Waterinkweg 41, Lemelerveld: herontwikkeling voormalige
agrarische bedrijfswoning (bouw van 5 woningen);
4. Nieuwstraat 17D, Lemelerveld: uitbreiding begraafplaats.

Reageren?
Beroep tegen het besluit instellen kan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit is
gedurende bovengenoemde termijn mogelijk voor:
- belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit
en die tijdig hun zienswijze hebben ingediend;
- belanghebbenden die redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze in te dienen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn
met de aangebrachte wijzigingen.

Overige aanpassingen
De volgende bestemmingsplannen zijn na het vaststellen
van het Chw bestemmingplan Kernen 2016 gemeente
Dalfsen afgerond. Deze worden in het plan opgenomen:
1. 14e herziening bestemmingsplan
Lemelerveld 2006, de Koppeling;
2. ’t fabriek, deelgebied Stappenbelt;
3. 3e wijziging bestemmingsplan Oosterdalfsen.
Verder wordt een aantal ambtshalve wijzigingen
verwerkt. Bovendien is de Regeling voor houtopstanden
en is de aanduiding voor horecabedrijven voor
een aantal horecabedrijven aangepast.
Op het ontwerpbestemmingsplan zijn globaal
de volgende wijzigingen aangebracht:
• de begrippen zijn aangevuld met jeugdopvang;
• de grens van het plangebied is aangepast, zodat
in Hoonhorst ook deze regels gelden;
• de mogelijkheid om een mansardekap te
bouwen is binnen Wonen toegevoegd;
• een stuk groen in Oosterdalfsen heeft niet de
juiste bestemming en is gecorrigeerd;
• de regels rondom carport is verduidelijkt.
Meer informatie staat in het bestemmingsplan zelf.
2. Verleende beschikking hogere grenswaarde
voor Meeleweg 12 en 12A in Nieuwleusen

In werking treden plan (geldigheid)
Het bestemmingsplan en de beschikking hogere
grenswaarden treden in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.
Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat
het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan
kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, dan wordt de werking van
plan uitgesteld, totdat op dat verzoek is beslist.
Kosten
Voor zowel de behandeling van een beroepschrift
als een verzoek om voorlopige voorziening
moet griffierecht worden betaald.
Meer informatie
Ook kunt u de stukken inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer
NL.IMRO.0148.1eVerzamelplanKN-vs01.
De bestanden zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
Dalfsen, 26 januari 2019
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerp van de 6e herziening
“Chw bestemmingsplan Kernen
gemeente Dalfsen 2016, Koesteeg”
en ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde Wet geluidhinder
1. Ontwerpbestemmingsplan 6e
herziening “Chw bestemmingsplan
Kernen gemeente Dalfsen 2016,
Koesteeg
Door deze bestemmingsplanherziening
wordt het mogelijk gemaakt om
maximaal 8 woningen (4 x twee onder
één kap) te bouwen op de locatie aan
de Koesteeg (tussen Koesteeg 13/
Vilsterkamp 36 en Winkelkamp 14).
De beoogde invulling is niet mogelijk
binnen de huidige planologische
regeling, zoals vastgelegd in het “Chw
bestemmingsplan Kernen gemeente
Dalfsen 2016”. Daarom is het nodig
om een bestemmingsplanherziening
in procedure te brengen.
2. Ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde locatie Koesteeg
Ontwerpbeschikking voor het
vaststellen van een hogere
grenswaarde als bedoeld in de Wet
geluidhinder voor de maximaal 8
woningen (4 x twee onder één kap)
op de locatie aan de Koesteeg
(tussen Koesteeg 13/Vilsterkamp
36 en Winkelkamp 14). De te
realiseren woningen komen in de

geluidzone van de Koesteeg te liggen.
Er is een akoestisch onderzoek
uitgevoerd naar de geluidbelasting
van wegverkeer op de gevels van de
toekomstige woningen. Hieruit blijkt
dat de woningen een geluidbelasting
ondervinden die (ondanks het
aanleggen van een aardenwal aan
de oostzijde van het plangebied)
boven de voorkeursgrenswaarde
wegverkeerslawaai van de Wet
geluidhinder ligt. Daarom is er een
hogere grenswaarde nodig als
bedoeld in de Wet geluidhinder.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en
de ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde liggen van 30 januari
2019 tot en met 12 maart 2019 voor
iedereen ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis in Dalfsen. Het
ontwerpbestemmingsplan kunt u ook
inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl met
identificatienummer NL.IMRO.0148.
DKernen2016hz6-ON01. De bestanden
zijn beschikbaar op http://ro.dalfsen.nl.
De ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde kunt u ook inzien
via de website www.dalfsen.nl.
Indienen zienswijze
Iedereen kan van 30 januari 2019 tot
en met 12 maart 2019 via een brief of
mondeling een zienswijze geven over

het ontwerpbestemmingsplan.
Een brief kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Dalfsen,
Postbus 35, 7722 AA Dalfsen. Voor een
mondelinge zienswijze kunt u contact
opnemen met mevrouw B. Eekhof,
tel. 14 0529. In de zienswijze moet
u aangeven over welke onderdelen
van het ontwerpbestemmingsplan
uw reactie gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Belanghebbenden kunnen over de
ontwerpbeschikking vaststelling
hogere grenswaarde gedurende
genoemde termijn naar keuze
schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Dalfsen, Postbus 35,
7720 AA Dalfsen. Voor het indienen
van een mondelinge reactie kunt u
een afspraak maken. Hiervoor kunt
u contact opnemen met mevrouw B.
Eekhof, tel. 14 0529. In de zienswijze
moet u aangeven over welke
onderdelen van de ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde Wet
geluidhinder uw zienswijze gaat.
Dalfsen, 29 januari 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

De raadscommissie vergadert op maandag 4 februari 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
OPINIËREND
1. Beleidsplan dienstverlening
2. Startnotitie Missie en Visie
3. Startnotitie Omgevingsvisie
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
4. Stedenbouwkundig plan Zwaluwlaan 23, Nieuwleusen (Agnietencollege)
5. Inkoopbeleid 2019
INFORMEREND
6. Stand van zaken N-wegen
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, 2 en 3 worden ieder in twee ronden
besproken: eerst beeldvormend, daarna opiniërend.
De resultaten van de behandeling worden meegenomen door het college, zodat
er een vervolg kan worden bepaald. Er wordt nu geen besluit gevraagd, dus
gaan deze voorstellen niet door naar de raadsvergadering van februari 2019.
Agendapunten 4 en 5 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 25 februari 2019.
Agendapunt 6 wordt in één informerende ronde besproken, waarbij
desgewenst een opinie kan worden afgegeven. Dit voorstel gaat niet
door naar de raadsvergadering, omdat er geen besluit wordt gevraagd.
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.

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend twee parkeerplaatsen
uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische voertuigen aan te wijzen
op de parkeerplaats gelegen aan de Wevermarke (naast Landmanmarke 14)
en daartoe de borden E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens 1990 te plaatsen met onderbord “opladen elektrische voertuigen”.
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag 29 januari 2019 voor zes
weken ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis te Dalfsen.
Verkeersbesluiten worden ook bekendgemaakt via de Staatscourant. U kunt
de verkeersbesluiten inzien via: https://www.officielebekendmakingen.nl.
U kunt zich daar ook inschrijven voor een e-mailservice om
op verkeersbesluiten geattendeerd te worden. Dit besluit
wordt openbaar bekend gemaakt in KernPUNTEN.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Dit doet u
door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit. In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:
1. uw naam en adres;
2. de datum;
3.	een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt en de redenen van uw bezwaar.
U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Ook vragen wij u om een
vermelding van het zaaknummer van het besluit waartegen u bezwaar heeft
mee te sturen en aan te geven op welk telefoonnummer of e-mailadres u
te bereiken bent. Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van
burgemeester en wethouders van Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA Dalfsen.
Het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling
is. Als u dit niet wilt, vanwege spoedeisend belang of omdat het besluit
onherstelbare gevolgen voor u heeft, dan kunt u een verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle (Postbus 10067,8000 GB Zwolle).

Maak het ze niet te makkelijk! Maak je
smartphone, tablet en laptop Boefproof.
Ga naar www.boefproof.nl en leer
hoe je met een aantal instellingen
heel eenvoudig je apparaten
onaantrekkelijk maakt voor diefstal.
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Inzameling oud papier februari 2019

WET MILIEUBEHEER
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. 16 november 2018
- Koninginnenplein 2,
het wijzigen van het bedrijf.
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
(ontwerp)omgevingsvergunning
activiteit milieu verleend:

DALFSEN
Ontvangen, d.d. 29 november 2018
- Hessenweg 38-40, het uitbreiden/
wijzigen van de inrichting.
Rechtsbeschermingsmiddelen
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit kunnen door een ieder
tot en met 13 maart 2019 worden
ingediend bij burgemeester en
wethouders van de gemeente Dalfsen.
Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het College van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720 AA
Dalfsen. Voor het naar voren brengen
van een mondelinge zienswijze kan
een afspraak worden gemaakt bij de
Omgevingsdienst IJsselland, telefoon
088 525 10 50. In de zienswijzen
moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit
de zienswijzen betrekking hebben.

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

DALFSEN
- De vrienden van de senioren en
De Vechtzangers: donderdag
31 januari en vrijdag 1 en zaterdag
2 februari 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
22 februari vanaf 16:00 uur en
zaterdag 23 februari 2019 tot
16:00 uur brengmogelijkheid
container school Hoevenweg;
- O.B.S. De Bonte Stegge:
woensdag 6, donderdag 7
en vrijdag 8 februari 2019
brengmogelijkheid container
school Van Tydencampstraat;
- Geref. Kerk Dalfsen (vrijgemaakt):
vrijdag 8 februari (19:00-20:00 uur)
en zaterdag 9 februari 2019
(10:00 tot 12:00 uur) zo ook
22 en 23 februari 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 (9:00-17:00
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) en bij fam. Pierik,
Poppenallee 26 (niet op zondag!).
LEMELERVELD
- R.K. Heilig Hartschool en
P.C. basisschool De Regenboog
en O.B.S. Heideparkschool:
brengmogelijkheid zaterdag
23 februari 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
9 februari 2019 naar de container
bij de school, Petersweg 2.
Op de 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
9 februari 2019 (9:00 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.

