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Landelijk onderzoek naar impact 

corona op gezondheid volwassenen 

en ouderen

Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneen-

half jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD 
IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de 
gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en 
ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS 
en de andere GGD’en in Nederland.

Deelname
Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor 

deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een 
goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een 
uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schrifte-

lijk. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, 
welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin 
december. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit 
onderzoek deelnemen. I&O Research verzamelt de gegevens namens 

de GGD’en en het CBS.

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt deelname wel zeer op prijs. 
Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere 
overheidsinstanties het gezondheidsbeleid voor de komende jaren. De 

gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en 
verwerkt.

Meer informatie
Wil je meer informatie of heb je vragen over de GGD Gezondheidsmo-

nitor 2022? Dan kun je contact opnemen via onderzoek@ggdijssel-
land.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op onze website.

De week van het college

Pizza-avond 

Onlangs had ik een gesprek met medewerkers van het 

team Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. Met als 
doel elkaar bij te praten: wat zien we in het dagelijks 
contact met de mensen waarvoor we ons inzetten? En 

wat betekent dit voor mijn bestuurlijk werk? 

Ik was onder de indruk van de toewijding van deze 
collega’s. Vooral de combinatie vakkundigheid en liefde 

voor de medemens is mij bijgebleven. Deze collega’s 
hebben met veel verschillende mensen te maken en 

moeten dit maar weten te combineren met allerlei wet- 

en regelgeving en netwerken op je vakgebied. Indruk-

wekkend! Waar een kleine gemeente als Ommen al niet 

groot in kan zijn!

Wat mij ook is bijgebleven, is een zin die ik tussen neus 
en lippen door hoorde: “… wanneer we soms dreigen 
achter te lopen met de administratie, dan organiseren we 
een pizza-avond: iedereen van ons team die dan kan, 
komt die avond helpen en dan verzetten we samen in 

korte tijd een bak werk...”. 

Waardering hiervoor, dit is wat mij betreft een mooi 
voorbeeld van aanpakken en samen de schouders 

eronder zetten. Dikke pluim voor deze collega’s, klasse! 

Pizza-avond… ik heb er nu al zin in!

Bart Jaspers Faijer
wethouder

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Inloopspreekuur reizen met het 

openbaar vervoer in Ommen
 
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelf
sprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker 
dan gedacht. Ervaren OVambassadeurs geven (aankomende) 
reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfred-

zaamheid. Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55- 

plussers graag op weg. Vragen over het reizen met bus of trein zo-

als: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het 
best bij mij?’ worden door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale 
inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: donderdag 3 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:   Bibliotheek Ommen/1 e verdieping,  

Chevalleraustraat 6, Ommen 

Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dage-

lijks zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreek-

uur om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer: 
038 – 303 70 10.   
  
Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   

Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30      

Dunning

Vanaf medio november 2022 wordt begonnen met het dunnen van 
boscomplex Arrien, landgoed Het Laar en een deel van het rabat  
eikenbos Schapenallee. Op een aantal plekken krijgen bomen meer 
ruimte. Het dunnen van het bos is nodig om het bos gevarieerd, vitaal 
en aantrekkelijker te maken en te houden. De paden in het bos blijven 
begaanbaar, maar kunnen tijdelijk minder toegankelijk zijn. Bij natte 
weersomstandigheden kunnen sommige paden minder goed te 
bewandelen zijn. Als de oogstwerkzaamheden zijn afgerond worden 
de paden weer hersteld.

Voorafgaand aan de boswerkzaamheden bepalen de bosbouwkundige 

medewerkers op zorgvuldige wijze welke bomen moeten verdwijnen. 
Er wordt gewerkt volgens de Gedragscode soortenbescherming 

bosbeheer 2022. Hierin staat dat boseigenaren voor de uitvoering van 

boswerkzaamheden een inventarisatie naar aanwezige planten en 

dieren moeten uitvoeren. Dassenburchten, mierenhopen, roofvogel-
nesten of holtebomen worden vooraf in kaart gebracht zodat bij de 
uitvoering van de dunning afstand kan worden bewaard. Zorgvuldig 

werken blijft het uitgangspunt, het is echter niet altijd te voorkomen 
dat een dier wordt verontrust. 

U kunt als inwoner en gebruiker van het bos tijdelijk hinder ondervin-

den van de werkzaamheden. Op www.ommen.nl vindt u een uitgebreid 

artikel over de houtoogst in de boscomplex Arrien, landgoed Het Laar 
en een deel van het rabat- eikenbos aan de Schapenallee te Ommen- 

Zuid.

Herhaalprik tegen corona  

in Multifunctioneel Centrum  

Carrousel Ommen

GGD IJsselland opent komende weken extra vaccinatielocaties, 
waaronder bij Multifunctioneel Centrum Carrousel in Ommen. Vanaf 
5 november kunnen inwoners uit de gemeente Ommen en omgeving 
zich daar laten vaccineren. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken 
op planjeprik.nl of door te bellen naar 08007070.

Waarom een herhaalprik?
Het aantal coronabesmettingen  neemt dit najaar toe. Uit voorzorg 

wordt daarom weer een coronaprik aangeboden. Deze herhaalprik 

tegen corona verbetert de kwaliteit van het afweersysteem en daarmee 

de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is 
de herhaalprik nodig om de zorg bereikbaar te houden en om druk op 

de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen. 
De herhaalprik is er voor iedereen van 12 jaar of ouder die de basisse-

rie tegen corona heeft gehad én minimaal 3 maanden geleden de 

laatste prik of een coronabesmetting heeft gehad.

Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in Multifunctioneel Centrum Carrousel is vanaf 
5 november iedere zaterdag open. Kijk voor adresgegevens, dagen en 
tijden op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties. Vergeet niet een geldig 
ID-bewijs en een mondkapje mee te nemen. 

Pontje Varsen uit de vaart

Deze week wordt het Varsener pontje aan de Larinkmars 
uit de Vecht gehaald. Het pontje gaat begin april weer  
in de vaart. Voetgangers en fietsers kunnen in de komende 
periode niet met het pontje bij Varsen de Vecht 
 oversteken.

Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneen
half jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD 
IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de 
gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en 
ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS 
en de andere GGD’en in Nederland.

Deelname

deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een 
goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een 
uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schrifte
lijk. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, 
welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin 
december. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit 

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt deelname wel zeer op prijs. 
Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere 

gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en 

Meer informatie
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land.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op onze website.
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Wat mij ook is bijgebleven, is een zin die ik tussen neus 
en lippen door hoorde: “… wanneer we soms dreigen 
achter te lopen met de administratie, dan organiseren we 
een pizza-avond: iedereen van ons team die dan kan, 

korte tijd een bak werk...”. 

Waardering hiervoor, dit is wat mij betreft een mooi 

eronder zetten. Dikke pluim voor deze collega’s, klasse! 

Pizza-avond… ik heb er nu al zin in!
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reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfred
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als: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het 
best bij mij?’ worden door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale 
inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: donderdag 3 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:   Bibliotheek Ommen/1 e verdieping, 

Chevalleraustraat 6, Ommen 

Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dage
lijks zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreek
uur om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer: 
038 – 303 70 10.   
  
Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   

Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30      

Vanaf medio november 2022 wordt begonnen met het dunnen van 
boscomplex Arrien, landgoed Het Laar en een deel van het rabat 
eikenbos Schapenallee. Op een aantal plekken krijgen bomen meer 
ruimte. Het dunnen van het bos is nodig om het bos gevarieerd, vitaal 
en aantrekkelijker te maken en te houden. De paden in het bos blijven 
begaanbaar, maar kunnen tijdelijk minder toegankelijk zijn. Bij natte 
weersomstandigheden kunnen sommige paden minder goed te 
bewandelen zijn. Als de oogstwerkzaamheden zijn afgerond worden 
de paden weer hersteld.

medewerkers op zorgvuldige wijze welke bomen moeten verdwijnen. 

dieren moeten uitvoeren. Dassenburchten, mierenhopen, roofvogel
nesten of holtebomen worden vooraf in kaart gebracht zodat bij de 

werken blijft het uitgangspunt, het is echter niet altijd te voorkomen 

U kunt als inwoner en gebruiker van het bos tijdelijk hinder ondervin

artikel over de houtoogst in de boscomplex Arrien, landgoed Het Laar 

GGD IJsselland opent komende weken extra vaccinatielocaties, 
waaronder bij Multifunctioneel Centrum Carrousel in Ommen. Vanaf 
5 november kunnen inwoners uit de gemeente Ommen en omgeving 
zich daar laten vaccineren. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken 
op planjeprik.nl of door te bellen naar 08007070.

Waarom een herhaalprik?

de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is 

de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen. 

Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in Multifunctioneel Centrum Carrousel is vanaf 
5 november iedere zaterdag open. Kijk voor adresgegevens, dagen en 
tijden op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties. Vergeet niet een geldig 
ID-bewijs en een mondkapje mee te nemen. 

Pontje Varsen uit de vaart

Deze week wordt het Varsener pontje aan de Larinkmars 
uit de Vecht gehaald. Het pontje gaat begin april weer  
in de vaart. Voetgangers en fietsers kunnen in de komende 
periode niet met het pontje bij Varsen de Vecht 
 oversteken.

Hoe gaat het met de inwoners van de regio IJsselland na tweeëneen
half jaar corona? De coronacrisis heeft ieders leven beïnvloed. GGD 
IJsselland brengt daarom de gevolgen van de coronaperiode op de 
gezondheid, de leefstijl en het welzijn van inwoners van 18 jaar en 
ouder in kaart. Dit doen we in samenwerking met het RIVM, het CBS 
en de andere GGD’en in Nederland.

Deelname

deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een 
goede afspiegeling van de bevolking. Deze groep inwoners krijgt een 
uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Dit kan online of schrifte
lijk. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, 
welzijn, leefstijl, participatie en corona. Het onderzoek loopt tot begin 
december. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit 

Deelname is vrijwillig. GGD IJsselland stelt deelname wel zeer op prijs. 
Op basis van de resultaten bepalen gemeenten, GGD’en en andere 

gegevens van de deelnemers worden strikt vertrouwelijk behandeld en 

Meer informatie

nitor 2022? Dan kun je contact opnemen via onderzoek@ggdijssel
land.nl of kijken bij de veel gestelde vragen op onze website.

team Werk, Inkomen en Schuldhulpverlening. Met als 
doel elkaar bij te praten: wat zien we in het dagelijks 

wat betekent dit voor mijn bestuurlijk werk? 

Ik was onder de indruk van de toewijding van deze 

voor de medemens is mij bijgebleven. Deze collega’s 

groot in kan zijn!

Wat mij ook is bijgebleven, is een zin die ik tussen neus 
en lippen door hoorde: “… wanneer we soms dreigen 
achter te lopen met de administratie, dan organiseren we 
een pizza-avond: iedereen van ons team die dan kan, 

korte tijd een bak werk...”. 

Waardering hiervoor, dit is wat mij betreft een mooi 

eronder zetten. Dikke pluim voor deze collega’s, klasse! 

Pizza-avond… ik heb er nu al zin in!

Bart Jaspers Faijer
wethouder

 
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen vanzelf
sprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen blijkt het makkelijker 
dan gedacht. Ervaren OVambassadeurs geven (aankomende) 
reizigers advies en tips over het reizen met trein of bus. 
  
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan persoonlijke zelfred
zaamheid. Ervaren OV-ambassadeurs omarmen dit en helpen 55-
plussers graag op weg. Vragen over het reizen met bus of trein zo
als: ‘Hoe vraag ik een ov-chipkaart aan? Welk abonnement past het 
best bij mij?’ worden door hen toegelicht. Elke maand vindt dit speciale 
inloopspreekuur plaats. 
  
Wanneer: donderdag 3 november 2022
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:   Bibliotheek Ommen/1 e verdieping, 

Chevalleraustraat 6, Ommen 

Telefonisch spreekuur 
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook mogelijk. Dage
lijks zitten OV-ambassadeurs klaar tijdens het telefonisch spreek
uur om OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op nummer: 
038 – 303 70 10.   
  
Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   
  
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   

Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs, p/a YMCA (uitvoerder project)                         
Peterskampweg 12, 8031 LK Zwolle       
tel. 038-454 01 30      

Vanaf medio november 2022 wordt begonnen met het dunnen van 
boscomplex Arrien, landgoed Het Laar en een deel van het rabat 
eikenbos Schapenallee. Op een aantal plekken krijgen bomen meer 
ruimte. Het dunnen van het bos is nodig om het bos gevarieerd, vitaal 
en aantrekkelijker te maken en te houden. De paden in het bos blijven 
begaanbaar, maar kunnen tijdelijk minder toegankelijk zijn. Bij natte 
weersomstandigheden kunnen sommige paden minder goed te 
bewandelen zijn. Als de oogstwerkzaamheden zijn afgerond worden 
de paden weer hersteld.

medewerkers op zorgvuldige wijze welke bomen moeten verdwijnen. 

dieren moeten uitvoeren. Dassenburchten, mierenhopen, roofvogel
nesten of holtebomen worden vooraf in kaart gebracht zodat bij de 

werken blijft het uitgangspunt, het is echter niet altijd te voorkomen 

U kunt als inwoner en gebruiker van het bos tijdelijk hinder ondervin

artikel over de houtoogst in de boscomplex Arrien, landgoed Het Laar 

GGD IJsselland opent komende weken extra vaccinatielocaties, 
waaronder bij Multifunctioneel Centrum Carrousel in Ommen. Vanaf 
5 november kunnen inwoners uit de gemeente Ommen en omgeving 
zich daar laten vaccineren. Zij kunnen hiervoor een afspraak maken 
op planjeprik.nl of door te bellen naar 08007070.

Waarom een herhaalprik?

de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is 

de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen. 

Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in Multifunctioneel Centrum Carrousel is vanaf 
5 november iedere zaterdag open. Kijk voor adresgegevens, dagen en 
tijden op ggdijsselland.nl/vaccinatielocaties. Vergeet niet een geldig 
ID-bewijs en een mondkapje mee te nemen. 

Deze week wordt het Varsener pontje aan de Larinkmars 
uit de Vecht gehaald. Het pontje gaat begin april weer 
in de vaart. Voetgangers en fietsers kunnen in de komende 
periode niet met het pontje bij Varsen de Vecht 
 oversteken.



Openingstijden (op afspraak)
• Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
•	 Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
• Woensdagavond avondopenstelling tot 19.00 uur

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

Internet: www.ommen.nl
E-mail: gemeente@ommen.nl
Telefoon: 14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

Gemeentehuis 
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

BOUW EN WONINGTOEZICHT

APV-VERGUNNINGEN

Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de even
weken op woensdagmorgen zitting in het gemeentehuis te Ommen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk indien het
bouwplan of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en
indien het bouwplan of schetsplan vooraf is getoetst aan het
ruimtelijk kader en akkoord is bevonden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met bouwtoezicht@odijsselland.nl of via 06-20573409.

Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor
een omgevingsvergunning zijn ingediend:

OMMEN

• het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Bloesemhof 19, ontvangen 24 oktober 2022

STEGEREN

• het bouwen van een aanbouw aan de woning op het perceel
Stegerdijk 6, ontvangen 24 oktober 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonische
contact met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de
aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure
een aanvraag wordt voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is,
wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na
bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een
bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is,
wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. Naar 

aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter
inzage legging wordt in deze uitgave kennis gegeven. Het ontwerp-
besluit en de ter inzage legging worden in deze uitgave bekend 

gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

OMMEN

• het vervangen van drie wandelbruggen op het perceel het
Laar 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

VILSTEREN

• het verbouwen van een boerderij op het perceel
Siegersteeg 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de
reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen
kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openings-
tijden worden ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis
na telefonische afspraak, telefoon 14 0529.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven
genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Postbus 100, 7730 AC Ommen. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van
het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend
via www.ommen.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij
burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende
gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.

Verleende ontheffingen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend dat de
volgende ontheffingen zijn verleend:

EVENEMENTENVERGUNNING

OMMEN

Ommen voor het organiseren van de volgende
sinterklaasactiviteiten:
• 12 november 2022 van 14.30 uur tot 17.00 uur intocht

Sinterklaas bij de Vechtkade in Ommen.
• 19 november 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur sint en Piet

lopen diverse routes door Ommen.
• 26 november en 3 december 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur

Pietenhuis in het centrum van Ommen.

Verkoopactie Ommen

• F.C.Ommen, Bloemen voor F.C. Ommen op 9 december 2022
tussen 9:00 en 21:00 uur in Zeesse.

STANDPLAATSVERGUNNING

GEMEENTE OMMEN
voor het verkopen van ijs en alcoholvrij drinken, op de volgende
locatie en periode;
Locatie Beerzerpoort – Beerzerweg

Borrinkdijk – Vilsterseweg
Hammerweg – Kasteellaan

Langsweg – Ommerweg
Beerzerweg – Junnerweg

Junnerweg – Stuw

Hammerweg – Eerderveldsweg

Eerdersveldweg – Meertjesweg

Zeesserweg (nabij de Vecht / parkeerplaats)

Periode 	 April t/m september 2023
Tijd 	 10.00 uur tot 21.00 uur

Ontheffing geluidshinder en ontheffing artikel 35 Alcoholwet
Beerzerveld
• Voor de veeveiling van Mts. Dogger op 25 november 2022 van

08.30 uur tot 16.00 uur op de Beerzerhaar 33 in Beerzerveld.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal
indienen via het digitale loket op www.Ommen.nl. U hebt hiervoor
wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:
• uw naam en adres;
• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
• een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is

gericht of een kopie van dit besluit
(deze brief);

• de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningen-
rechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde
spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u
ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw
verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING WEEK 44 - Gemeente Ommen

Archem - Arriën - Beerze - Beerzerveld - Besthmen - Dalmsholte - Eerde - Giethmen - Hoogengraven - Junne - Lemele - Nieuwebrug - Ommen - Ommerschans - Stegeren - Varsen - Vilsteren - Vinkenbuurt - Witharen - Ommerkanaal

Openingstijden (op afspraak)

•	 Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken

Internet:
E-mail:
Telefoon: 14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

Gemeentehuis 
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de even
weken op woensdagmorgen zitting in het gemeentehuis te Ommen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk indien het
bouwplan of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en
indien het bouwplan of schetsplan vooraf is getoetst aan het
ruimtelijk kader en akkoord is bevonden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met bouwtoezicht@odijsselland.nl of via 06-20573409.

Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor
een omgevingsvergunning zijn ingediend:

het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Bloesemhof 19, ontvangen 24 oktober 2022

het bouwen van een aanbouw aan de woning op het perceel
Stegerdijk 6, ontvangen 24 oktober 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonische
contact met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de
aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is,
wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na
bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een
bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is,

aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter

-

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

het vervangen van drie wandelbruggen op het perceel het
Laar 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

het verbouwen van een boerderij op het perceel
Siegersteeg 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de
reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen
kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openings-
tijden worden ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis
na telefonische afspraak, telefoon 14 0529.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven
genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Postbus 100, 7730 AC Ommen. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van
het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend
via www.ommen.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij
burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende
gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.

Verleende ontheffingen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend dat de
volgende ontheffingen zijn verleend:

Ommen voor het organiseren van de volgende
sinterklaasactiviteiten:

12 november 2022 van 14.30 uur tot 17.00 uur intocht
Sinterklaas bij de Vechtkade in Ommen.
19 november 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur sint en Piet
lopen diverse routes door Ommen.
26 november en 3 december 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Pietenhuis in het centrum van Ommen.

Verkoopactie Ommen

Ommen, Bloemen voor F.C. Ommen op 9 december 2022
tussen 9:00 en 21:00 uur in Zeesse.

GEMEENTE OMMEN
voor het verkopen van ijs en alcoholvrij drinken, op de volgende
locatie en periode;
Locatie

Borrinkdijk – Vilsterseweg

Langsweg – Ommerweg

Zeesserweg (nabij de Vecht / parkeerplaats)

Periode 	 April t/m september 2023
Tijd 	 10.00 uur tot 21.00 uur

Ontheffing geluidshinder en ontheffing artikel 35 Alcoholwet
Beerzerveld

de veeveiling van Mts. Dogger op 25 november 2022 van
08.30 uur tot 16.00 uur op de Beerzerhaar 33 in Beerzerveld.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal
indienen via het digitale loket op www.Ommen.nl. U hebt hiervoor

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

uw naam en adres;
de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht of een kopie van dit besluit
(deze brief);

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningen-
rechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde
spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u
ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw
verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
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Openingstijden (op afspraak)

•	 Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken

Internet:
E-mail:
Telefoon: 14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

Gemeentehuis 
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de even
weken op woensdagmorgen zitting in het gemeentehuis te Ommen
van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk indien het
bouwplan of schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en
indien het bouwplan of schetsplan vooraf is getoetst aan het
ruimtelijk kader en akkoord is bevonden.

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt u contact
opnemen met bouwtoezicht@odijsselland.nl of via 06-20573409.

Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor
een omgevingsvergunning zijn ingediend:

het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Bloesemhof 19, ontvangen 24 oktober 2022

het bouwen van een aanbouw aan de woning op het perceel
Stegerdijk 6, ontvangen 24 oktober 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonische
contact met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitgebreide
voorbereidingsprocedure. Op het moment van de indiening van de
aanvraag is nog niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is,
wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt en kan na
bekendmaking van het besluit door een belanghebbende een
bezwaarschrift worden ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is,

aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het
indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter

-

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken
bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben
verleend:

het vervangen van drie wandelbruggen op het perceel het
Laar 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

het verbouwen van een boerderij op het perceel
Siegersteeg 2
Dit besluit is 20 oktober 2022 verzonden

Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de
reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen
kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openings-
tijden worden ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis
na telefonische afspraak, telefoon 14 0529.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven
genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen,
Postbus 100, 7730 AC Ommen. Het bezwaarschrift moet zijn
ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van
de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van
het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend
via www.ommen.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen
van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij
burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende
gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.

Verleende ontheffingen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend dat de
volgende ontheffingen zijn verleend:

Ommen voor het organiseren van de volgende
sinterklaasactiviteiten:

12 november 2022 van 14.30 uur tot 17.00 uur intocht
Sinterklaas bij de Vechtkade in Ommen.
19 november 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur sint en Piet
lopen diverse routes door Ommen.
26 november en 3 december 2022 van 14.00 uur tot 16.00 uur
Pietenhuis in het centrum van Ommen.

Verkoopactie Ommen

Ommen, Bloemen voor F.C. Ommen op 9 december 2022
tussen 9:00 en 21:00 uur in Zeesse.

GEMEENTE OMMEN
voor het verkopen van ijs en alcoholvrij drinken, op de volgende
locatie en periode;
Locatie

Borrinkdijk – Vilsterseweg

Langsweg – Ommerweg

Zeesserweg (nabij de Vecht / parkeerplaats)

Periode 	 April t/m september 2023
Tijd 	 10.00 uur tot 21.00 uur

Ontheffing geluidshinder en ontheffing artikel 35 Alcoholwet
Beerzerveld

de veeveiling van Mts. Dogger op 25 november 2022 van
08.30 uur tot 16.00 uur op de Beerzerhaar 33 in Beerzerveld.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Ommen. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal
indienen via het digitale loket op www.Ommen.nl. U hebt hiervoor

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet u het bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
verzonden. Onderteken uw bezwaarschrift en vermeld:

uw naam en adres;
de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;
een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar is
gericht of een kopie van dit besluit
(deze brief);

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzieningen-
rechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige
voorziening te treffen, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijlde
spoed’. U kunt alleen een voorlopige voorziening aanvragen, als u
ook binnen zes weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw
verzoek om een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de sector
bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle
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