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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. 8 februari 2019
- Goldkampstraat 41, het wijzigen van
een bestaande omgevingsvergunning.
- Rietmansweg 8, het bouwen van
een schuurwoning met schuur.
Ontvangen, d.d. 9 februari 2019
- Kooikerstraat 7, het plaatsen
van een overkapping.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2019
- Bontekamp 35, het legaliseren
van een bestaande schutting.
- Merovingen 1 en 3, het bouwen
van een 2^1 kap woning.
- Merovingen 21, het bouwen
van een woning.
- Merovingen 5 en 7, het bouwen
van een dubbele woning.
- Schepersstraat 14,
het plaatsen van een dakkapel.
- Barnsteen 28, het bouwen
van een vrijstaande woning.
- Hamerbijl 17 en 19, het bouwen
van een dubbele woning.
- Hoevendwarsweg 4,
het bouwen van een woning.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 februari 2019
- Kerkstraat 17, het kappen
van één linde achter de kerk.
Ontvangen, d.d. 13 februari 2019
- Woeste Grond 16, het bouwen
van de linkerhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Woeste Grond 18, het bouwen
van de rechterhelft van een
twee-onder-een-kapwoning.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 8 februari 2019
- Grote Vos 8, het bouwen van een helft
van een twee-onder-een-kapwoning.
- Grote Vos 10, het bouwen
van een helft van een
twee-onder-een-kapwoning.
- Weth.Nijboerstraat 50,
het legaliseren van een schuur.
Ontvangen, d.d. 13 februari 2019
- De Grift, het bouwen van
een bedrijfsgebouw.
Ontvangen, d.d. 14 februari 2019
- Grote Vos, het bouwen van
een dubbele woning.
Onderstaande aanvraag
brandveilig gebruik is ingediend:
DALFSEN
- Oude Oever 10, het brandveilig gebruik
door het wijzigen van de hotelkamers.
Rectificatie:
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 6 februari 2019
- Hoenderweg 16, het bouwen
van een vrijstaande woning.
Dit moet zijn:
- Hoenderweg 14A, het bouwen
van een vrijstaande woning.

Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 14 februari 2019:
- De Grift 25, het bouwen van een
bedrijfsgebouw met kantoor.
Onderstaande omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden, d.d. 11 februari 2019
- Zwarteweg 2, kap (kerst)bomen.
- Vossersteeg 43, het isoleren
van de woning.
Verzonden d.d. 8 februari 2019:
- J.Schaapmanstraat 1,
het uitbreiden van de kerk.
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 12 februari 2019
- Mölnhoek 15 en 16, het bouwen van
een twee-onder-een-kapwoning.
Verzonden, d.d. 13 februari 2019
- Kerkstraat 17, kap van een linde.
Tegen de verleende omgevingsvergunningen die de reguliere procedure
hebben gevolgd en de aanvraag voor
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.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 31 januari 2019
- Nikki’s, muziekavond Vier het
Leven op het evenemententerrein
Dalfsen op 22 juni 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 2 februari 2019
- Hippisch Nieuwleusen,
ponyconcours Bosmansweg 72
op 11 mei 2019.
Ontvangen, d.d. 12 februari 2019
- Oranjevereniging
Nieuwleusen en Omstreken,
Koningsdag en Oranjepop
bij het ‘t Olde Gemientehuus
en in het Palthebos op
26 en 27 april 2019.
Onderstaande meldingen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 1 februari 2019
- OBS De Bonte Stegge,
verkeersproject Hallo
Auto op 6 maart 2019.
Ontvangen, d.d. 4 februari 2019
- Plaatselijk Belang Oudleusen,
paasvuur aan de Leusener Es
op 22 april 2019.
Ontvangen, d.d. 12 februari 2019
- Lidl, plantjesmarkt bij
Smidswegje 5 van 4 tot
en met 6 april 2019.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:

DALFSEN
Verzonden d.d. 17 januari 2019
- Stichting Ontmoetingscentrum
Dalfsen, Damito
Consumentenbeurs in de
periode van 7 tot en met
9 maart 2019 op de locatie
Ruigedoornstraat 108 in Dalfsen.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 15 februari 2019
- Cycling Lemelerveld,
“De Boombouw Wintermarathon”,
24 februari 2019.
Onderstaande ontheffing van
het sluitingsuur is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 13 februari 2019
- Café-restaurant Reimink bv,
t.b.v. carnaval op 3, 4 en
5 maart 2019 tot 3:00 uur.
Onderstaande kennisgeving
incidentele festiviteit is gedaan:
Ontvangen, d.d. 8 februari 2019
- Nikki’s, kennisgeving extra
muziek tussen 16:30 en
19:00 uur op 24 februari 2019.
Verkeersmaatregelen
In verband met het Streetwiseproject is de Van Tydencampstraat
ter hoogte van De Bonte Stegge
deels afgesloten op 6 maart 2019.
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:

Ontvangen, d.d. 23 januari 2019
- Goldkampstraat 33E, het starten
van een bedrijf.

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

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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN
(ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat voor Westeinde
35-37 in Nieuwleusen een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Naam en locaties
In de 11e herziening
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Westeinde 37
wordt de agrarische bestemming
gewijzigd naar Wonen. Door
de sloop van voormalige
bedrijfsgebouwen mag er een
compensatiewoning worden

gebouwd. Dit is met toepassing
van de beleidsregel Ontwikkelen
met kwaliteit in het Buitengebied.
Ter inzage
Er liggen op dit moment
geen stukken ter inzage.
Reageren?
Tegen deze vooraankondiging
kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Het is niet
mogelijk voor onafhankelijke
instanties om advies uit te

brengen over ons voornemen.
Hoe verder
Als straks het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt,
kunt u zienswijzen indienen. Dit
maken we bekend in KernPUNTEN,
de gemeentelijke informatiepagina
in De Marskramer, de Staatscourant
en op onze website, www.dalfsen.nl.
Dalfsen, 14 februari 2019
Burgemeester en
wethouders van Dalfsen
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RECTIFICATIE VERKEERSBESLUIT AANWIJZEN VAN TWEE PARKEERPLAATSEN
VOOR OPLADEN ELEKTRISCHE VOERTUIGEN LANDMANMARKE DALFSEN
In de Staatscourant van 29 januari 2019 (nr. 4473) en de
KernPUNTEN van de gemeente Dalfsen is door het College
van burgemeester en wethouders het besluit bekendgemaakt
om 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 College van burgemeester en wethouders van
Dalfsen heeft naar aanleiding van een ingediend
bezwaarschrift besloten om de aangewezen locatie aan
de Landmanmarke in te trekken. Met de bezwaarmaker
is overeengekomen dat een nieuwe locatie aan de
Landmanmarke (circa 5 meter ten oosten van de
aangewezen locatie) wordt aangewezen. Hiervoor wordt
een nieuw verkeersbesluit genomen, welke vanaf dinsdag
19 februari 2019 voor zes weken ter inzage ligt 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

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).

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 19
februari 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).

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert op maandag 25 februari 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Dalfsen.
AGENDA
AKKOORDSTUKKEN
1. Stedenbouwkundig plan Zwaluwlaan 23, Nieuwleusen (Agnietencollege)
BESPREEKSTUKKEN
2. Ontslag plaatsvervangend griffier H.J. van der Woude
3. Benoeming plaatsvervangend griffier
4. Wijziging commissieleden ChristenUnie
5. Agressieprotocol politieke ambtsdragers
6. Inkoopbeleid 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.
Spreekrecht burgers
U kunt aan het begin van de vergadering spreken over onderwerpen die niet
op de agenda staan en over agendapunt 5 omdat daar niet eerder gelegenheid
voor was.
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.

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

VERKEERSBESLUIT
Het college van burgemeester en
wethouders maakt bekend dat de
parkeerplaats naast Tempelhof 12
te Hoonhorst wordt aangewezen als
individuele gehandicaptenparkeerplaats,
door het plaatsen van het
verkeersbord E6 inclusief onderbord
(kentekenplaat aanvrager).
Het verkeersbesluit ligt vanaf dinsdag
19 februari 2019 voor een periode
van 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

Inloopbijeenkomst over gebruik
pand Wethouder Nijboerstraat 1a
Bij de gemeente Dalfsen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning
binnengekomen voor het gebruik van het pand Wethouder Nijboerstraat
1a in Nieuwleusen als pizzeria (een zogenaamd horeca 2 bedrijf).
Deze aanvraag is momenteel in
behandeling. Voordat wij een besluit
nemen op deze aanvraag, stellen wij
belanghebbenden in de gelegenheid
hun zienswijze kenbaar te maken.
U kunt uw zienswijze schriftelijk
indienen vóór 1 maart 2019. Uw
zienswijze kunt u richten aan:

Burgemeester en wethouders
van Dalfsen, Eenheid R.O.,
Postbus 35, 7722 AA Dalfsen.
Op woensdag 20 februari 2019
houden wij van 15.30 tot 17.30
uur een inloopbijeenkomst in
’t Witte Peerd, Westeinde 5,

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).

7711 VK Nieuwleusen. Tijdens
deze bijeenkomst kunt u meer
informatie krijgen en eventueel een
mondelinge zienswijze indienen.
Wij hebben de bevoegdheid
om met het verlenen van een
omgevingsvergunning af te wijken
van het bestemmingsplan om op dit
perceel een pizzeria toe te staan.
Deze “afwijking” moeten wij goed
motiveren. Daarom wordt er een
ruimtelijke onderbouwing gemaakt.
Voor deze ruimtelijke onderbouwing
is het nodig dat wij weten hoe de
buurt over deze ontwikkeling denkt.

onaantrekkelijk maakt voor diefstal.

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 Westerstraat (naast het
appartementencomplex Westerplein)
te Dalfsen 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 19 februari 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. e en 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).
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GBLT stuurt belastingaanslag
voor gemeente- en
waterschapsbelasting
Inwoners ontvangen van GBLT rond 21 februari 2019 de
belastingaanslag van de gemeente- en waterschapsbelasting.
Op deze belastingaanslag staan de gemeente- en
waterschapsbelastingen en de WOZ-waarde van de woning.
U ontvangt de belastingaanslag
digitaal of per post
Maakt u gebruik van de Berichtenbox
van MijnOverheid, dan stuurt
GBLT u de belastingaanslag
digitaal naar deze Berichtenbox.
Als u geen gebruik maakt van de
Berichtenbox, dan ontvangt u de
belastingaanslag in een blauw/groene
envelop in de brievenbus thuis.

Regel uw persoonlijke
belastingzaken in Mijn Loket
In Mijn Loket op https://mijnloket.gblt.nl
kunt u uw persoonlijke
belastingzaken regelen. Zo kunt u:
- uw belastingaanslagen bekijken;
- uw WOZ-taxatieverslag bekijken;
- uw rekeningnummer wijzigen;
-	betalen in delen via
automatische incasso;

College B&W op 26 februari
op bezoek in Hoonhorst
- aangeven dat u het niet eens bent;
- kwijtschelding aanvragen.
Heeft u vragen over uw
belastingaanslag voor gemeenteen waterschapsbelastingen?
Als u vragen heeft over gemeente- en/
of waterschapsbelastingen dan kunt
u op de website www.gblt.nl meer
informatie vinden. U kunt GBLT ook
bellen via telefoonnummer (088) 64 55
55. GBLT is telefonisch geopend van
maandag tot en met vrijdag tussen
09.00 en 17.00 uur. De medewerkers
van GBLT helpen u graag.

Ieder jaar bezoeken burgemeester en wethouders de kernen in de
gemeente Dalfsen. Op dinsdag 26 februari komen we op bezoek
bij de inwoners van Hoonhorst. Tijdens deze informatieavond,
die georganiseerd wordt in samenwerking met Plaatselijk Belang,
brengen we u op de hoogte van actuele onderwerpen die spelen
in uw buurt. Burgemeester Van Lente stelt zich voor en daarnaast
worden onderwerpen zonneparken, vliegveld Lelystad het proces
rondom de hybride voetbalvelden en LED-verlichting besproken.
Wij willen graag horen wat er
leeft. Daarom is er tijdens de
informatieavond de mogelijkheid
om uw vragen te stellen aan de
collegeleden. U kunt uw vraag
ook mailen naar e.zwiers@
dalfsen.nl. Dat kan tot maandag
25 februari. Uw vraag wordt dan

tijdens de avond beantwoord.
De informatieavond begint om
20.00 uur en wordt gehouden
in zaal Kappers. Namens het
college van burgemeester en
wethouders en het bestuur van
Plaatselijk Belang Hoonhorst
bent u van harte welkom!

Zorgen om iemand met verward gedrag?
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.

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.

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

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.

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

Gewijzigde openingstijden
gemeentehuis Dalfsen op 28 februari
In verband met een interne
bijeenkomst is het gemeentehuis op
donderdag 28 februari vanaf 14.30
uur gesloten. De volgende dag staan

wij weer vanaf 8.30 uur voor u klaar.
Alle informatie over onze
openingstijden vindt u op onze
website www.dalfsen.nl.

Telefoon in verkeer
is levensgevaarlijk

