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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. 15 februari 2019
- Rietmansweg 10, het bouwen van een
woonhuis en een gezamenlijke schuur.
- Pastoriestraat 15, het uitbreiden
van het woonhuis en het
plaatsen van een carport.
LEMELERVELD
Ontvangen, d.d. 19 februari 2019
- op het erf bij Blikman Kikkertweg 4,
het kappen van een es.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 15 februari 2019
- Hulsterpad 17, het legaliseren
van een steiger/vlonder.
Van de onderstaande aanvraag
omgevingsvergunning is de
beslistermijn verlengd:
DALFSEN
Verzonden d.d. 19 februari 2019:
- Middeleeuwen 55, het legaliseren
van een reeds gebouwd
tuinhuis met overkapping.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 15 februari 2019:
- Weerdhuisweg 14 t/m 22A,
het bouwen van 6 woningen.
Onderstaande
omgevingsvergunningen,
die de reguliere procedure
hebben gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 19 februari 2019:
- Trechterbeker 23, het legaliseren
van een reeds gebouwde
berging en overkapping.

- Middeleeuwen 14 en 16,
het plaatsen van een erfafscheiding
en het legaliseren van een
buitenunit (warmtepomp).
Verzonden d.d. 21 februari 2019:
- Maneweg 1, het nieuw bouwen van
twee vervangende bijgebouwen.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 15 februari 2019:
- Westeinde 190, het verbouwen
van de boerderij.
Verzonden d.d. 22 februari 2019:
- Weth.Nijboerstraat 32,
het legaliseren van een tuinhuisje.
Onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
Ingetrokken door de aanvrager
d.d. 12 februari 2019;
- Nieuwe Uitleg 56, het bouwen
van een overkapping.
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.

Bent u de SCHAKEL
tot informatie?
Sporthal De Schakel is afgebroken en alle activiteiten zijn
verhuisd naar het nieuwe sportcomplex van Kulturhus De
Spil. Veel mensen herinneren zich de oude sporthal natuurlijk
nog. Geldt dat ook voor het opvallende kunstwerk van
rode schakels dat voor het gebouw stond? De gemeente
is op zoek naar informatie over het kunstwerk.
Kunt u antwoord geven op
onderstaande vragen?
• Door wie is het
kunstwerk gemaakt?
• Is het kunstwerk in
opdracht gemaakt of was
het een geschenk?
• Wanneer is het kunstwerk
geplaatst?
• Waarom is het kunstwerk
ontworpen?
Laat het weten door een mail te
sturen naar gemeente@dalfsen.nl.

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 13 februari 2019
- L.R. De Vechtruiters,
concours hippique op
terrein Ruitenborghstraat
op 20 april 2019.
Onderstaande meldingen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 14 februari 2019
- Waterschap Drents Overijsselse

Delta, het organiseren van
de opening van het gemaal
De Broekhuizen op 12 maart 2019.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 14 februari 2019
- MC Nieuwleusen, afwijkende
schenktijd t.b.v. de opening van
het toerseizoen in het clubhuis
aan de Bosmansweg 70 op
2 maart 2019 tot 01:00 uur.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 4 maart 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Openstelling winkels op zondag
2. Hybride sportveld VV Hoonhorst
INFORMEREND
3. Eindrapportage realisatie Kulturhus De Spil Nieuwleusen
OPINIËREND
4. Participatie beheer openbare ruimte
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 25 maart 2019.
Agendapunt 3 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.
Agendapunt 4 wordt 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 gaat dit voorstel niet door naar de raadsvergadering van maart 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.

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

Ontvangen, d.d. 5 februari 2019
- Hoevendwarsweg 1A,
het wijzigen van het 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 infor¬matief
karakter. Er kunnen geen zienswijzen
worden ingediend. Voor informatie of
vragen kunt u contact opnemen met
de eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerp van het 5e verzamelplan “Chw bestemmingsplan
Buitengebied gemeente Dalfsen” en ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde Wet geluidhinder
1. Ontwerpbestemmingsplan 5e verzamelplan
“Chw bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen
In het jaarlijkse 'Verzamelplan Buitengebied' bundelt de
gemeente verschillende ontwikkelingen in het buitengebied
tot één nieuw bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan 5e
verzamelplan Buitengebied staan de volgende ontwikkelingen:
1. Meeleweg 110, toepassen Sloop voor Kansen
waarbij een extra woning wordt toegestaan.
2. Lemelerveldseweg 105, wijzigen van
agrarische bestemming naar wonen.
3. Hagenweg 24, toepassen Sloop voor Kansen. Waarbij
een extra woonbestemming op het perceel komt en o.a.
gesloopt wordt op het perceel Kortersweg 13/13A waar de
bestemming gewijzigd wordt van agrarisch naar wonen.
4. Slennebroekerweg 15, het realiseren van
twee gebouwen voor verblijfsrecreatie.
5. Ankummer Es 21, het wijzigen van de agrarische
bestemming naar wonen en het toepassen van
Sloop voor Kansen, waarbij een extra woning wordt
toegestaan, waarbij ook op het perceel Ganzepanweg
1 gesloopt wordt en Ganzepanweg 1, het wijzigen
van de agrarische bestemming naar wonen en
het toepassen van VAB voor het realiseren van
een woning in een karakteristieke schuur.
6. Poppenallee 21, toepassing Sloop voor Kansen
waarbij een extra woning wordt toegestaan.
7. Dwarsweg 9, toepassen Sloop voor Kansen
waarbij een extra woning wordt toegestaan.
8. Haarweg 27, toepassen Sloop voor Kansen
waarbij een extra woning wordt toegestaan.
9. Dalmholterweg 7, het wijzigen van de agrarische
bestemming naar wonen en toestaan dat een
schuur als pensionstal wordt gebruikt.
10. Hammerweg 2, het wijzigen van de bedrijfsbestemming
naar wonen, waarbij huidige bedrijfsactiviteiten
gerespecteerd worden en het herinrichten van het erf.
11. Kringsloot-Oost 2, het realiseren
van een biologische bloemkwekerij.
12. Markeweg 5, toepassen van Sloop voor Kansen
en een extra woning toe te staan, waarbij ook op
het perceel Vlierhoekweg 4 gesloopt wordt en op
het perceel Vlierhoekweg 4 VAB toegepast wordt
voor stalling en verhuur van landbouwmachines.
13. Brandweg 3/3A, het wijzigen van de agrarische
bestemming naar wonen en het toepassen van VAB voor
opslag van materialen voor koebaden en caravanstalling.
14. Oosterhulst 31, het wijzigen van de
agrarische bestemming naar wonen.
15. Hagenweg 34, het verschuiven van
het bestemmingsvlak wonen.
16. Westeinde 19A, het wijzigen van de
agrarische bestemming naar wonen.
17. G.W. van Marleweg 15, het wijzigen van
de agrarische bestemming naar wonen.
18. Vilstersedijk 13, legaliseren recreatief vakantiehuisje,
realiseren 3 safaritenten in de wijngaard en

realiseren recreatief appartement voor
mindervaliden in bestaande schuur.
19. Hoevenweg 23/23A, toepassen van VAB voor
het splitsen van een karakteristieke boerderij.
Overige aanpassingen
Het verzamelplan wordt ook gebruikt om twee
onherroepelijke projecten die zijn vergund met een
projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3
Wabo) in het bestemmingsplan op te nemen. Verder
worden een aantal ambtshalve wijzigingen verwerkt.
2. Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde
Meeleweg 110 en Ganzepanweg 1
Ontwerpbeschikking voor het vaststellen van een hogere
grenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder voor de nieuw
te bouwen woningen aan respectievelijk de Meeleweg 110
in Nieuwleusen (railverkeerslawaai) en op het perceel
Ganzepanweg 1 in Dalfsen (wegverkeerslawaai).
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde liggen van 27 februari 2019 januari
2019 tot en met 9 april 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.0148.5eVerzamelplanBG-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 ontwerpbestemmingsplan
Iedereen kan van 27 februari 2019 januari 2019 tot en
met 9 april 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.
Indienen zienswijze ontwerpbeschikking
hogere grenswaarde
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.

ZELFBEHEERSING
Iemand die onlangs bij ons op bezoek kwam, had een
grote reep chocola meegenomen. Natuurlijk was dat niet
nodig, maar het was ook wel weer een leuk gebaar. De
reep is in ieder geval dankbaar in ontvangst genomen.
Wat later werd die reep aangebroken. Het was de bedoeling een
paar stukjes te eten bij de kofﬁe, maar na het tweede kopje was
de reep op. Helemaal! Terwijl dat écht niet de bedoeling was.
Vast en zeker een herkenbaar verhaal voor veel mensen.
Hetzelfde zie ik gebeuren bij kinderen die hun zakgeld krijgen.
Het lijkt op voorhand heel wat en er kan dus ook veel van gekocht
worden. Maar als het zakgeld op is, blijkt de periode tot de volgende
uitkering van het zakgeld nog best lang te duren. Overigens
geldt dat ook voor volwassenen; ik hoor in ieder geval met enige
regelmaat dat aan het eind van het salaris, de maand nog niet op
is. Vanuit de gemeente krijgt iedereen die 18 wordt een boekje
toegestuurd vol met handige tips over geldzaken en zaken die
moeten worden geregeld als je 18 bent. En dat is best veel.
Op 1 maart wordt een avond georganiseerd over geldzaken. Speciaal
voor jongeren van 16 tot 25 jaar, want het blijkt dat bij hen nog veel
vragen leven. Vragen over ﬁnanciën, een kamer/woning huren,
verzekeren, enzovoort. Mensen die werken bij de woningcorporatie,
banken en de gemeente zijn aanwezig om workshops te geven.
De avond wordt afgesloten met
een borrel en hapjes. Gratis!
Dat lijkt me een goed begin om de
ﬁnanciën op orde te houden.
PS: aanmelden kan via www.dalfsen.nl/
ﬁnancienavond of door te bellen
met +140529. Let op, vol = vol.
Jan Uitslag
Wethouder gemeente Dalfsen
j.uitslag@dalfsen.nl

Expositie Ria van Hessem
van 22 februari t/m 2 april 2019
in foyer in het gemeentehuis

Dalfsen, 26 februari 2019
Burgemeester en wethouders gemeente Dalfsen

Aanmelden WAK 2019 in Dalfsen gestart!
De lijnen zijn open, vanaf nu kunnen deelnemers in de gemeente
Dalfsen zich weer aanmelden voor de Week van de Amateurkunst
(WAK). Deze week vindt dit jaar plaats van 25 mei tot en met 1 juni!
In de Week van de Amateurkunst
(WAK) presenteren
amateurkunstverenigingen en
individuele amateurkunstenaars
zichzelf aan het publiek. De
WAK geeft inwoners de kans om
zichzelf als amateurkunstenaar
of amateurkunstvereniging te
presenteren aan anderen. Met
optredens, concerten, exposities,
lezingen, workshops of door op
een andere manier naar buiten te
treden. Laat aan anderen zien hoe
leuk het is om aan amateurkunst
te doen! In de gemeente Dalfsen
zijn er al zes mooie WAK-edities
geweest. Op naar de zevende! Het
thema van dit jaar is VERSTAAN!
Aanmelden WAK-activiteit
Meedoen aan de WAK? Dat kan!

Inschrijven kan door een e-mail te
sturen naar wakdalfsen@gmail.
com. Het aanmelden van jouw
activiteit kan tot 12 april 2019.
Kijk voor meer informatie op
www.dalfsen.nl/WAK of blijf op
de hoogte van het laatste nieuws
via facebook.com/WAKDalfsen
en Instagram @wakdalfsen.
Uitnodiging informatieavond
26 februari
Laat je inspireren en
informeren over de WAK en wat
deelname voor jezelf en jouw
amateurgezelschap kan opleveren.
Meld je snel aan voor deze
gratis informatieavond door
een e-mail te sturen naar
wakdalfsen@gmail.com.

• Datum:
dinsdagavond
26 februari a.s.
• Locatie:
ontmoetings-centrum
De Wiekelaar in Oudleusen
• Aanvang: 19.30 uur
• Inloop: 19.00 uur met kofﬁe
• Geschikt voor: AMATEURbands, -beeldend kunstenaars,
-fotografen, -dansverenigingen,
-dichters, -kleinkunstenaars,
-muziekverenigingen,
-muzikanten, -theatermakers,
-toneelverenigingen, -zangers
en -zangverenigingen,
cultuuraanbieders
vrijetijdsaanbod.
• Bij aanwezigheid: kans op
GRATIS professionele
pr-ﬁlm/vlog van jouw gezelschap
en sowieso meeliften in de
diverse algemene reclame
over de week waarin de
WAK plaatsvindt.

Schilderij: door Ria van Hessem
Wie is Ria van Hessem? “Reeds jong mocht ik graag creatief
bezig zijn en ook in mijn beroep als kleuterleidster kon ik hier veel
in kwijt. De jaren dat het gezin veel aandacht vroeg, stond alles
op een laag pitje, maar rond mijn vijftigste heb ik het schilderen
weer opgepakt en ik moet zeggen met heel veel plezier.
Van 22 februari tot 2 april mogen mijn schilderijen nu worden
tentoongesteld in de foyer van het gemeentehuis van Dalfsen.
Door veel cursussen en workshops te volgen, heb ik mij verder
ontwikkeld. Veelal werk ik met acrylverf, maar sinds kort ook
met zachte pastelkrijtjes. Mijn werk is vrij breed. Soms is het
abstract, soms vrij concreet, maar altijd kies ik iets wat mij
aanspreekt. Dat kan zijn de vorm, de kleur of de afbeelding.
Deze weken wil ik u mee laten genieten van mijn schilderijen. Ze zijn
te bewonderen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis”.

KERNPUNTEN

Week 9 • Dinsdag 26 februari 2019 • Pagina 3

Een feestelijk en veilig carnaval
Begin maart is het weer tijd voor gezelligheid, want het is carnaval!
Feesten, verkleden, versieren, alcoholgebruik en veiligheid
gaan niet altijd hand in hand, daarom enkele tips om er een
onvergetelijk, gezellig en veilig carnaval van te maken. Alaaf!
Vlammende kostuums
Het beste kostuum is een veilig
kostuum dat niet snel vlam vat.
De snelheid waarmee je kleding in
brand vliegt en vlammen zich over
de kleding verspreiden is onder
andere afhankelijk van samenstelling
van vezels en structuur van de stof.
Goed om te weten als je je
eigen outﬁt gaat maken:
• Plantaardige vezels, zoals
katoen, vatten makkelijker vlam
dan dierlijke vezels, zoals wol.
• Synthetische vezels, zoals
polyester, vatten moeilijker vlam,
maar in contact met vuur smelten

ze wel. De smeltdruppels kunnen
brandwonden veroorzaken.
• Open geweven stof en/
of een ‘harig’ oppervlak is
gevoeliger voor vuur dan
dicht geweven gladde stof.
• Een aansluitend kostuum
is minder vatbaar voor vuur
dan wijdvallende kleding.
Alcoholvergiftiging
Een drankje hoort erbij, maar wat als
iemand te veel drinkt en het misgaat.
Weet jij dan wat je moet doen?
• Bel direct 1-1-2 als het
slachtoffer niet reageert op
aanspreken en voorzichtig

schudden aan de schouders.
• Probeer erachter te komen
of er sprake is van een ander
probleem met vergelijkbare
symptomen, zoals diabetes.
Vraag dit bijvoorbeeld aan
bekenden van het slachtoffer.
• Vermijd afkoeling: bescherm het
slachtoffer met een (isolatie)deken.
• Laat een dronken slachtoffer zijn
roes uitslapen, maar controleer
hem regelmatig op zijn ademhaling.
• Leg een slapend of bewusteloos
slachtoffer bij voorkeur op
zijn zij (stabiele zijligging),
omdat er kans is op braken.
Kijk voor meer informatie op:
https://www.vrijsselland.nl/
een-feestelijk-en-veilig-carnaval.
Ook staan hier de meeste
carnavalsoptochten op een rijtje.

Je bent jong en je wil wat
Alles over kopen, huren en goed met je geld omgaan.
Je wil graag een huis kopen in Nieuwleusen of een appartementje
huren in Dalfsen. Maar ja, hoe pak je dat aan? Hoe zit dat nou met
een hypotheek of met het inschrijven voor een sociale huurwoning?
Of je gaat net starten met je studie en alle kosten komen ineens
op je af. HELP! Je moet zoveel regelen: verzekeringen, een
studenten-OV, een lening of een kamer. En dan zit je ook nog
eens krap bij kas. Tja, hoe ﬁjn is het om wat tips te krijgen?
Ben je een jongere tussen de 16 en 25 jaar? Herken je je
in het bovenstaande? Dan ben JIJ aan zet! Kom vrijdag
1 maart om 19:00 uur naar de Trefkoele+ in Dalfsen voor
workshops over huren, kopen en goed omgaan met je geld.
Hier kom je achter de antwoorden op jouw vragen.
Programma
Vrijdag 1 maart in de Trefkoele+ in Dalfsen
Aanvang:
19.00 uur
Workshops:
19.30 - 21.05 uur
Borrel met hapjes: 21.05 - 22.00 uur
Ronde 1:
• Workshop 1
• Workshop 2
• Workshop 3

Sports4Kids 2019 draait op volle toeren
Sports4Kids is hét naschoolse sportprogramma in de gemeente
Dalfsen voor kinderen tussen de 4 en 14 jaar en is dit jaar geheel
gratis. Het geeft kinderen de kans om op een laagdrempelige manier
kennis te maken met verschillende sporten en sportaanbieders
én daagt hen uit om na schooltijd lekker actief in beweging te
komen met andere kinderen. Sportief, gezond en gezellig!
In een maand tijd zijn er al meer
dan 750 inschrijvingen voor
verschillende sporten gedaan
via www.dalfsenbeweegt.nl.
Ook zijn de eerste activiteiten,
zoals kinderyoga, freerunning
en judo al succesvol verlopen
in verschillende kernen.
Zowel de kinderen, de ouders
als de sportaanbieders zijn
erg enthousiast. “Ik heb

naar aanleiding van de
kennismakingslessen al 3
à 4 kinderen die lid gaan
worden bij ons”, zo geeft
judodocent Harry Martens
van judo Nieuwleusen aan.
Ook wordt het Sports4kids
programma constant aangevuld
met nieuwe activiteiten. De
afgelopen weken zijn badminton,

vissen, voetbal, scouting en korfbal
erbij gekomen. Ook staan er clinics
tussen waar kinderen zich voor
kunnen opgeven die gegeven
worden door de dames van
tophandbal Dalfsen en door Ajax.
Inschrijven kan nog!
Dus, ondanks dat er al sporten
geweest zijn of al vol zitten,
is er nog voldoende aanbod
waar nog wel ruimte is om
voor aan te melden. Kortom,
doe je nog niet mee, maar wil
je wel graag na schooltijd met
leeftijdsgenoten samen sporten?
Dat kan! Ga snel naar www.
dalfsenbeweegt.nl en schrijf je in!

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.

Inleverlocaties
• Groenrecycling Rouveen bv
Uithofsweg 2, Rouveen

Wanneer brengen?
Vrijdag 1 maart en zaterdag
2 maart 2019 (laatste
keer deze winter).
Op vrijdag: van 13.00 tot 16.00 uur.
Op zaterdag: van 8.00
tot 12.00 uur.

Meer informatie?
Als u vragen heeft, kunt
u contact opnemen met
het Klantcontactcentrum
van de gemeente Dalfsen,
telefoonnummer 140529 of via
e-mail gemeente@dalfsen.nl.

• Groenrecycling Dalfsen bv
Koelmansstraat 73, Dalfsen
• Roelofs Lemelerveld
Statumweg 4-A, Lemelerveld

Telefoon in verkeer is levensgevaarlijk

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.

19.30 - 20.10 uur
Nibud
Rabobank
Woonstichting VechtHorst

Ronde 2:
20.25 - 21.05 uur
• Workshop 1 Gemeente Dalfsen, Gjaltema Assurantiën,
Frijling bewind en Humanitas
• Workshop 2 Rabobank
• Workshop 3 Woonstichting VechtHorst
Inschrijven
Ben jij tussen de 16 en 25 jaar? Schrijf je dan snel in
voor één workshop per ronde, want vol = vol! Inschrijven
kan via www.dalfsen.nl/ﬁnancienavond.
Meer informatie over de avond en de workshops vind je
op www.dalfsen.nl/jebentjong, of neem contact op met
de gemeente Dalfsen via +14 0259, het contactformulier
op www.dalfsen.nl of via gemeente@dalfsen.nl.

Exposities in het
gemeentehuis van Dalfsen
Van 22 februari t/m 2 april 2019 worden de vitrinekasten in het
gemeentehuis in Dalfsen gevuld met prachtige keramische beelden
gemaakt door Irma Reimink. Deze Lemelerveldse keramiste laat u
diverse baktechnieken zien o.a. Raku, open vuur en natuurlijk glazuur.
Veel beelden zijn vrouwenﬁguren,
vaak abstract maar altijd met
ronde vrouwelijke vormen.
Irma is ook een nieuwe weg
ingeslagen met het maken van
‘gedenkpotten’. Deze worden
bewerkt met haren van bijv.
een paard of hond. Zo staat er
ook een prachtige pot, waarop
het haar van haar overleden
moeder is bewerkt. Ook maakt
zij in opdracht urnen met
natuurlijk de mogelijkheid om
ook hierop haar te verwerken.

kunstwerken van Irma bewonderen
tijdens de openingstijden
van het gemeentehuis.

Het mooie van deze opdrachten
is het verhaal erachter. Altijd
bijzonder om voor iemand zoiets
persoonlijks te maken, aldus Irma.
Al met al zeker de moeite waard
om een kijkje te gaan nemen in
het gemeentehuis. U kunt de

Beeldhouwwerk: door Irma Reimink

Gewijzigde openingstijden gemeentehuis
Dalfsen op 28 februari 2019
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.

