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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 februari 2019
- Heinoseweg 31, het bouwen
van een recreatiewoning.
Ontvangen d.d. 27 februari 2019
- Van Ankumspad 50,
het plaatsen van een carport.
- Hessenweg 91, het realiseren
van wintergartens.
Ontvangen d.d. 28 februari 2019
- Hessenweg 63A,
het vervangen van een loods.
- Welsummerweg 29,
het vergroten van de woning.
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 25 februari 2019
- Parallelweg 16, nieuwbouw
van een bedrijfshal.
NIEUWLEUSEN
Ontvangen d.d. 27 februari 2019
- Bij rotonde Jagtlusterallee/
Westerveen, het kappen
van een eik.
Ontvangen d.d. 28 februari 2019
- Grote Markt 22, melding
brandveilig gebruik.
Onderstaande aanvraag
voor omgevingsvergunning
is ingetrokken:
DALFSEN
Ontvangen d.d. 8 februari 2019:
- Rietmansweg 6-8 (12), het bouwen
van een schuurwoning met schuur.
Onderstaande
omgevingsvergunningen, die
de reguliere procedure hebben
gevolgd, zijn verleend:
DALFSEN
Verzonden d.d. 25 februari 2019
- Maneweg 11, het verbouwen

van het woonhuis en het
plaatsen van zonnepanelen.
- Merovingen 13, het bouwen
van een woonhuis.
Verzonden d.d. 27 februari 2019
- Botermakerses 20,
het plaatsen van een dakkapel.
- Koepelallee 13, het bouwen
van een ontvangstgebouw.
Verzonden d.d. 28 februari 2019
- Veldweg, kap 1 eik.
NIEUWLEUSEN
Verzonden d.d. 27 februari 2019
- Grote Vos 5 en 7, het bouwen
van een dubbele woning.
Verzonden d.d.1 maart 2019
- Kalmoes 12, het plaatsen
van een overkapping.
LEMELERVELD
Verzonden d.d. 22 februari 2019
- Kerkstraat 46, het bouwen
van een woning en bijgebouw.
Verzonden d.d. 27 februari 2019
- Blikman Kikkertweg 12A,
het bouwen van een woning.
Verzonden d.d. 28 februari 2019
- Weerdhuisweg 14 t/m 22A,
het bouwen van 6 woningen.
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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN (ARTIKEL 1.3.1 BRO)
Doel besluit
Aankondigen dat voor de
uitbreiding van het bedrijventerrein
’t Febriek in Lemelerveld een
bestemmingsplan wordt voorbereid.
Naam en locaties
Voor het gebied ten zuiden van
het huidige bedrijventerrein in
Lemelerveld, gelegen tussen de
Posthoornweg, de Constructieweg
en de Transportweg, wordt het
bestemmingsplan ’t Febriek Zuid
opgesteld. Met dit plan wordt een
uitbreiding van het bedrijventerrein
planologisch mogelijk gemaakt.
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, 5 maart 2019
Burgemeester en wethouders
van Dalfsen

APV EN DRANK- EN HORECAWET
Onderstaande aanvragen
evenementenvergunningen
zijn ontvangen:
DALFSEN
Ontvangen, d.d. 25 februari 2019
- Corsobuurt Dalmsholte,
het organiseren van een
paasvuur hoek Kortersweg/
Vilstersedijk op 21 april 2019.
Ontvangen, d.d. 27 februari 2019
- Plaatselijk Belang Ankum, het
organiseren van een paasvuur
op grasland nabij Vossersteeg
58 op 22 april 2019.
Onderstaande evenementenvergunningen zijn verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 22 februari 2019
- Plaatselijk Belang Lemelerveld en
Dalmsholte en Buurtvereniging
Wolthaarshoek, paasvuur
Lemelerveld, tegenover
Posthoornweg 30, 21 april 2019.
DALFSEN
Verzonden, d.d. 25 februari 2019
- Stichting Ontmoetingscentrum
Dalfsen, Trefkoele+ live bands,
30 maart 2019 in de Trefkoele.
Onderstaande ontheffing van
het stookverbod is verleend:
LEMELERVELD
Verzonden, d.d. 22 februari 2019
- Plaatselijk Belang Lemelerveld en
Dalmsholte en Buurtvereniging
Wolthaarshoek, paasvuur
Lemelerveld, tegenover
Posthoornweg 30, 21 april 2019.

Onderstaande
collectevergunning
is verleend:
NIEUWLEUSEN
Verzonden, d.d. 26 februari 2019
- Activiteitencommissie
Stichting Oekraïne
Nieuwleusen, geldinzameling
19 t/m 24 oktober 2020.
Onderstaande meldingen
zijn ontvangen:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 22 februari 2019
- MC De Zweef, verzoek
afwijkende schenktijden op:
18 mei 2019 Vinyl Single Party
28 september 2019 Pub Quiz
26 oktober 2019 Algemene
Ledenvergadering/spreker
28 december 2019 Jaarlijkse
Winterparty met live band
Ontvangen, d.d. 25 februari 2019
- Verkeersoudercoördinator
Dalfsen, het organiseren
van een “dode hoek
project” op de parkeerplaats
naast Kon. Julianalaan
71 op 27 maart 2019.
Ontvangen, d.d. 19 februari 2019
- Activiteitencommissie
Stichting Oekraïne
Nieuwleusen, verkoopactie
op 17, 18 en 20 april 2020.
Voor informatie of vragen kunt
u contact opnemen met de
eenheid Publieksdienstverlening,
telefoonnummer 14 0529.

OPENBARE BIJEENKOMST RAADSCOMMISSIE
De raadscommissie vergadert op maandag 11 maart 2019
om 19:30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.
AGENDA
VOORBEREIDEND BESLUITVORMEND
1. Herijking duurzaamheidsbeleid
2. Evaluatie en aanpak Jong Dalfsen
3. Beleidsplan transformatie sociaal domein
4. Visie op de GGD 2018-2023
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 tot en met 4 worden allen 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.
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.

Telefoon in verkeer
is levensgevaarlijk
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ONTWERP “11E HERZIENING BESTEMMINGSPLAN
BUITENGEBIED GEMEENTE DALFSEN,
WESTEINDE 37” EN ONTWERPBESCHIKKING
HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER
Doel van het plan
Dit plan maakt het mogelijk dat
de bestemming Agrarisch voor
Westeinde 37 wijzigt in Wonen.
Verder wordt door de sloop van
voormalige bedrijfsgebouwen een
compensatiewoning toegestaan.
Dit is met toepassing van de
beleidsregel Ontwikkelen met
kwaliteit in het Buitengebied.
Ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde Westeinde 37
Ontwerpbeschikking voor het
vaststellen van een hogere
grenswaarde als bedoelt in de Wet
geluidhinder voor de nieuw- verbouw
van de woning aan het Westeinde 37
in Nieuwleusen (wegverkeerslawaai).
Ter inzage
Met ingang van 6 maart 2019
tot en met 16 april 2019 ligt voor
iedereen het ontwerp "11e herziening
bestemmingsplan Buitengebied
gemeente Dalfsen, Westeinde 37"
en de ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde ter inzage bij de receptie
in het gemeentehuis in Dalfsen.
Reageren op
ontwerpbestemmingsplan?
Iedereen kan van 6 maart 2019 tot
en met 16 april 2019 via een brief
of mondeling een zienswijze geven
op het plan. Uw brief kunt u sturen
naar de gemeenteraad van de
gemeente Dalfsen, Postbus 35, 7720
AA Dalfsen. Voor een mondelinge
reactie kunt u contact opnemen met
mevrouw B. Eekhof, telefoon (0529)
48 82 67. In de zienswijze moet u

aangeven over welke onderdelen van
het ontwerpplan uw zienswijze gaat.
Het indienen van zienswijzen
via e-mail is niet mogelijk.
Reageren op 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.
Meer informatie
Ook kunt u het bestemmingsplan
inzien via de website www.dalfsen.nl
en via www.ruimtelijkeplannen.nl
met identificatienummer
NL.IMRO.0148.BgemDlfshz11-on01.
De bestanden zijn beschikbaar
op http://ro.dalfsen.nl. De
ontwerpbeschikking hogere
grenswaarde kunt u ook inzien
via de website www.dalfsen.nl.
Dalfsen, 5 maart 2019
Burgemeester en wethouders
gemeente Dalfsen

WET MILIEUBEHEER
Het college van burgemeester
en wethouders van Dalfsen
maakt bekend dat:
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:
NIEUWLEUSEN
Ontvangen, d.d. 26 februari 2019
- Koedijk 18, het uitbreiden van de
bedrijfswoning en het oprichten van

een berging bij de bedrijfswoning.
LEMELERVELD
Ontvangen d.d. 26 februari 2019
- Parallelweg 24, het breken van
puin, 1 dag in de periode van
5 maart t/m 26 april 2019.

25
25 MEI
MEI T/M
T/M 11 JUNI
JUNI
25 MEI T/M 1 JUNI
MELD
MELD JE
JE NU
NU AAN!
AAN!
MELD JE NU AAN!

KIJK
VOOR
MEER
INFO
KIJK
VOOR
MEER
INFO
KIJK
VOOR
MEER
INFO
KIJK
VOOR
MEER
INFO
OP
DALFSEN.NL/WAK
OP
DALFSEN.NL/WAK
OP
DALFSEN.NL/WAK
OP
KIJKDALFSEN.NL/WAK
VOOR MEER INFO
OP DALFSEN.NL/WAK

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.

Nieuwe campagne MONO
(Ongestoord Onderweg)
‘Laat je niet storen tijdens het rijden.
Het is normaal om je aandacht bij de weg te houden.’

Verkiezing Provinciale Staten en
Waterschap op woensdag 20 maart 2019
Stemmen bij volmacht / iemand
anders gaat voor u stemmen
Als u niet in de gelegenheid
bent om zelf te stemmen, kunt
u iemand anders een volmacht
verlenen. Deze persoon mag
namens u uw stem uitbrengen.
Op de achterzijde van de
stempas kunt u de naam invullen
van degene (gemachtigde)
die voor u gaat stemmen. De
gemachtigde kan iedereen zijn
die in Dalfsen woont en ook een
stempas heeft ontvangen. Wilt
u een andere kiezer voor beide
verkiezingen machtigen, dan
moet u op beide stempassen
de achterzijde invullen. De

kiezer die voor u gaat stemmen,
moet zelf ook voor beide
verkiezingen gaan stemmen.
De gemachtigde mag per
verkiezing niet meer dan twee
machtigingen aannemen en
moet de volmachtstem tegelijk
met de eigen stem uitbrengen.
Het afgeven van een machtiging
kan tot en met de dag van de
stemming zelf. De kiezer die voor
u gaat stemmen moet naast het
eigen geldig identiteitsbewijs
ook een kopie van een geldig
identiteitsbewijs van u aan
de voorzitter laten zien. Voor
deze verkiezingen geldt dat het

identiteitsdocument maximaal
5 jaar verlopen mag zijn.
U kunt ook iemand machtigen
die niet in de gemeente
Dalfsen woont, maar wel een
stempas heeft ontvangen voor
de verkiezing van dezelfde
provinciale staten en/of hetzelfde
waterschap. Hiervoor heeft u een
formulier nodig, dat u kunt afhalen
of aanvragen bij het gemeentehuis
in Dalfsen of kunt downloaden van
onze website www.dalfsen.nl.
De schriftelijke aanvraag moet
uiterlijk vrijdag 15 maart 2019
door de gemeente zijn ontvangen.
De gemachtigde ontvangt

daarna het volmachtbewijs en
hoeft in dat geval geen kopie
van uw identiteitsbewijs aan
de voorzitter te laten zien.
Stemmen met een kiezerspas/
u wilt gaan stemmen in
een andere gemeente
Als u in een andere gemeente
wilt stemmen, dan heeft u
een kiezerspas nodig. Deze
kiezerspas krijgt u door met de
stempas naar het gemeentehuis
te gaan, waar uw stempas wordt
ingenomen en u een kiezerspas
ontvangt. Met een kiezerspas
voor de provinciale staten kunt u
gaan stemmen in elk willekeurig
stemlokaal binnen de provincie
Overijssel. Met een kiezerspas
voor de waterschapsverkiezing
kunt u gaan stemmen in

een willekeurig stemlokaal
binnen het waterschap Drents
Overijsselse Delta. Let op
de grenzen van de provincie
zijn niet dezelfde als van het
waterschap. Het mondeling
aanvragen van kiezerspassen
kan uiterlijk dinsdag 19
maart 2019 tot 12.00 uur.
U kunt ook schriftelijk een verzoek
doen voor een kiezerspas. Het
formulier dat u hiervoor nodig
heeft, kunt u afhalen of aanvragen
bij het gemeentehuis in Dalfsen of
downloaden van onze website
www.dalfsen.nl. De schriftelijke
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 15
maart 2019 door de gemeente zijn
ontvangen. Uw stempas stuurt
u mee bij de aanvraag, waarna
u een kiezerspas ontvangt.

