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De week van het college

‘Waarom moet jij voor Ommen naar Den Haag’, is een 

vraag die me wel eens wordt gesteld. Vorige week 

bijvoorbeeld, toen ik voor een stuurgroep van Child 

Friendly Cities met de trein naar de andere kant van het 

land reed. Door deelname aan zo’n stuurgroep hoop ik 

goede informatie en mooie voorbeelden op te halen die 

we in Ommen kunnen gebruiken.

Unicef heeft een netwerk van kinderen en jongeren 

en gemeenten opgezet. Dit bestaat wereldwijd al. 

En nu ook in Nederland. Samen met maatschappe-

lijk  betrokken organisaties maken we een positieve 

beweging die kijkt wat je in de gemeente en buurten 

kan doen om de ontwikkelingskansen voor jeugd zo 

goed mogelijk te maken. Op een manier waarin zij 

zelf inbreng hebben. Dat gaat natuurlijk over speel- of 

chillplekken en een fijne leefomgeving. Maar ook om 
moeilijkere onderwerpen zoals kinderen die in armoede 

opgroeien of veilige fietsroutes. 

Jeugd kan hier heel goed zelf over meepraten. Maar 
ze zit niet te wachten op een officiële vergadering. 
Willen we hen laten meepraten over hoe zijn hun eigen 

Ommen ingericht willen zien, dan moeten we dat doen 

op een manier die dichtbij hen staat. We zijn er niet met 

een pizza-avond, maar het kan wel helpen. De komende 

tijd willen we daar bijvoorbeeld met scholen, welzijn en 

andere partners over doorspreken.

Door deel te nemen aan deze stuurgroep Kindvriende-

lijke Gemeenten, hoop ik verbinding te maken tussen 

gemeenten en sterke inbreng van kinderen en jongeren 

in plannen van gemeenten. En wat we ophalen en delen, 

kan binnen Ommen inbreng zijn op onze eigen visie en 

doelen voor participatiebeleid. Laten we de kinder-

rechten op een eigentijdse en Ommense manier verder 

brengen.

Alice van den 

Nieuwboer

Wie zin heeft in een uitstapje op 

cultureel gebied of zich afvraagt wat 

nou een handige datum is om een 

optreden, workshop of andere culturele 

activiteit te organiseren, kan vanaf 1 

februari terecht op de Cultuuragenda 

Ommen, die te vinden is op de website 

van de gemeente Ommen: www.

ommen.nl/cultuuragenda. Het is de 

bedoeling dat deze agenda up-to-date 

wordt gehouden door het Ommer 

verenigingsleven.

Cultureel Platform voorzitter Ria Kroon 

weet het als geen ander. In Ommen 

wordt heel veel georganiseerd op 

cultureel gebied, maar omdat nergens 

het totale cultuuraanbod te vinden is, 

worden er vaak dingen dubbel georgani-

seerd of gemist doordat het publiek niet 

op de hoogte is. “Iedere vereniging 

promoot zijn eigen activiteiten heel goed 

en er zijn ook verschillende websites 

waar een deel van het culturele aanbod 

te vinden is, maar een echt totaalover-

zicht ontbrak tot nu toe”, zegt ze. “Dit 

bleek ook uit het onderzoek en de 

gesprekken met culturele vereni gingen 

die de gemeente in 2021 heeft gehou-

den bij het opstellen van de cultuurnota. 

Een Cultuuragenda was echt een wens 

van het Ommer verenigings leven.”

Die wens is nu vervuld. De Cultuuragen-

da is ondergebracht op de website 

www.ommen.nl onder de knop ‘Cul-

tuur’. “De gemeente zorgt ervoor dat 

alle aktiviteiten op die agenda gebun-

deld worden, maar de input moet wel 

echt vanuit het verenigingsleven zelf 

komen”, zegt Kroon. “Aangezien 

iedereen wel overtuigd is van het nut 

en de noodzaak van een cultuuragenda 

heb ik daar alle vertrouwen in. Ik hoop 

veel onderlinge samenwerking en 

saamhorigheid. Dat kunnen we in het 

komende jaar met zoveel festiviteiten  

 

 

 

 

rondom 775 jaar Ommen mooi laten 

zien.”

Alle verenigingen die iets doen met 

cultuur, kunnen hun activiteiten voor de 

21e van elke maand aanleveren bij de 

gemeente door het invulformulier op 

de webpagina www.ommen.nl/cultuur-

agenda. Aan het begin van elke maand 

wordt de cultuuragenda geüpdatet. 

Voor meer informatie en vragen kunt u 

terecht bij Erna Ekkelkamp  

tel. 06 54 72 6565

Afgelopen maanden zijn er diverse 

plannen gesmeed om te vieren dat 

Ommen 775 jaar geleden stadrechten 

kreeg.  Als stichting hebben we uit al 

deze plannen een voorlopige agenda 

opgesteld. De aftrap van het feestjaar 

zal tijdens Koningsdag plaatsvinden, 

gevolgd door activiteiten rond Beleef ’t 

in Ommen in mei. Op 17 juni wordt er 

een groot feest georganiseerd, afgeslo-

ten met een optreden van de gezamen-

lijke muziekverenigingen. Op 25 

augustus halen we bisschop Otto 

nogmaals binnen en in de Cultuurweek, 

begin september, zal er extra aandacht 

besteed worden aan de historie van 

Ommen. Heeft jullie stichting, vereni-

ging of organisatie nog een leuk idee 

om de agenda aan te vullen? Laat het 

ons vooral weten en stuur een mail naar 

775jaarommen@gmail.com!

Het moet een indrukwekkend gezicht 

zijn geweest toen bisschop Otto II met 

zijn leger langs de Hessenweg optrok 

naar het noordoosten om de opstandige 

Drenten tot de orde te roepen. Ommen 

bestond in die jaren uit niet veel meer 

dan een kerk waar omheen zich een 

aantal ambachtslieden en handelaren 

hadden gevestigd en een aantal 

verspreid staande boerderijen die hun 

grond pachtten van hun landheer, de 

bisschop van Utrecht. 

Ommen lag op een strategische plek 

aan de handelsroute vanuit het Duitse 

graafschap Hessen. Langs diezelfde 

handelsroute trok de bisschop ten 

strijde. Hij kwam niet ver. In de buurt 

van Ane werd hij door de opstandelin-

gen in het moeras gelokt en verslagen. 

Zijn latere opvolger bisschop Otto III 

deed zijn best weer op goede voet te 

komen met opstandige boeren. De 

bisschop realiseerde zich dat Ommen 

op een belangrijk kruispunt van 

handelswegen en de Vecht lag. Daarom 

wilde hij de Ommenaren graag te 

vriend houden. En tegelijkertijd wilden 

de Ommenaren zich graag beschermen 

tegen de Drenten. 

En zo verklaarde bisschop Otto III op 25 

augustus 1248, dat Ommen stadsrech-

ten kreeg. Hij liet een houten omhei-

ning om de stad bouwen met daarin 

drie poorten. Ook mocht Ommen vanaf 

dat moment zelf een bestuur aanwijzen, 

mochten burgers binnen de muren van 

de stad handeldrijven en zonder te 

betalen gebruikmaken van de Vecht-

brug. Als tegenprestatie werd van de 

Ommenaren verwacht dat ze zich 

inzetten voor hun stad en waren ze 

verplicht hun stad te verdedigen. 

Na het verkrijgen van de stadsrechten 

werden de Ommenaren verantwoorde-

lijk voor hun stad. Nu wij vieren dat wij 

775 jaar stadsrechten bezitten is dit 

nog altijd actueel: we zetten samen de 

schouders onder een feestelijk lustrum-

jaar.

Culturele activiteiten in Ommen gebundeld op Cultuuragenda Ommen

Stadsrechten Ommen

Heb je een goed idee, denk je dat je een creatie

kunt leveren of wil je om een andere reden in contact k

Het betreff en omgevingsvergunningen die zijn voorbereid 

Zwolle. Voor deze procedure is griffi  erecht verschuldigd.

Meer informatie zie:
www.ommen.nl
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Zitting van de stadsbouwmeester 

De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de 

even weken op woensdagmorgen zitting in het gemeente-

huis 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 omgevings-

vergunning

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 twee-onder-een-kap woning op het 

perceel Bloesemhof 4, ontvangen 24 januari 2023

•       Het bouwen van een twee-onder-een-kap woning op het 

perceel Bloesemhof 6, ontvangen op 24 januari 2023

•       Het kappen van één eikenboom op het perceel Koesteeg 

5, ontvangen op 26 januari 2023

•       Het kappen van een esdoorn in de voortuin op het 

perceel Molenpad 6, ontvangen op 30 januari 2023

GIETHMEN

•       Het bouwen van een nieuwe recreatiewoning op het 

perceel Hogeveldsweg 26, ontvangen op 24 januari 2023

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefo-

nisch contact met de Gemeente Ommen, 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 toepas-

sing 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 ontwerpbesluit en de ter inzage 

legging worden in deze uitgave bekend gemaakt.

Ingetrokken aanvragen Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat de volgende aanvraag is ingetrokken op 

verzoek van de aanvrager:

OMMEN

•       Het bouwen van een sanitair gebouw op het perceel 

Zwolseweg 17

WITHAREN

•       Het plaatsen van een Vodafone antenne-installatie op 

het perceel Beltweg 2t

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

OMMEN

• Het veranderen van een bestaand winkelpland op het 

perceel Carrouselplein 10

Dit besluit is 27 januari  2023 verzonden

• Het plaatsen van een energiezuinige pui op het perceel 

Kerkplein 8a

Dit besluit is 27 januari 2023 verzonden

•  Het kappen van 5 bomen i.v.m. dunning van een 

houtopstand op het perceel Wolfskuillaan 21

Dit besluit is 31 januari 2023 verzonden 

GIETHMEN

•       Het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26

Dit besluit is 24 januari verzonden

•       Het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26R

Dit besluit is 24 januari 2023 verzonden

Het betreff en omgevingsvergunningen die zijn voorbereid 
met de reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevings-

vergunningen kunnen vanaf vandaag tot zes weken na 

publicatie tijdens openingstijden worden ingezien in het 

gemeentehuis na het maken van een telefonische afspraak, 

telefoon 14 0529.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

19 april aanstaande tweede bijeenkomst Sportplatform 

Ommen 

Thema’s die centraal staan zijn:

- Verdere samenwerking binnen het sportplatform 

- Sportsubsidies

- Vrijwilligers en maatschappelijke stages 

Wil jij ook aansluiten of deelnemen of een bijdrage 

leveren aan de voorbereiding van het eerstvolgende 

Sportplatform? Meld je dan aan via 
Samenfi tterverder@ommen.nl  of neem contact op 
met Bram Hoving 06-21864313 of Jan Hagedoorn 

06-54780620
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Als we vertellen over ons werk als erfcoach krijgen we vaak 

de opmerking dat we wel druk zullen zijn geweest in het 

afgelopen half jaar. Gelukkig moeten we deze vraag ontken-

nend beantwoorden. Niet alleen het laatste half jaar, we 

zitten al zo lang we in het Vechtdal actief zijn, volop in het 

werk.

Bij het in stand houden en ontwikkelen van een boerenerf 

komt veel kijken. Daarbij lijkt het alsof de stikstofproblema-

tiek alle ontwikkelingen tot stilstand liet komen. Toch zien we 

juist in de afgelopen periode dat ondernemers niet stil 

blijven zitten, maar blijven nadenken over nieuwe plannen 

voor het erf. De thema’s asbest, verduurzaming, wonen, 

vergroening, bedrijfsbeëindiging en fi nanciën komen tijdens 
onze gesprekken met regelmaat naar voren. We staan op punt 

A en we willen graag naar punt B, maar hoe kunnen we daar 

het beste komen? Een goede voorbereiding is dan het halve 

werk!

Met de ervarin
g die we als erfcoaches in de afgelopen jaren hebben opge-

daan, weten we dat het proces om van A naar B te komen 

dynamisch kan zijn. Ideeën moeten rijpen, het gezin moet op 

één lijn komen, pijnlijke beslissingen vragen om meer tijd of 

de benodigde fi nanciën en vergunningen zijn nog niet 
binnen. Is dat een reden om het bijltje erbij neer te gooien? 

Nee, want zolang u stappen blijft zetten, bent u nog steeds 

onderweg van punt A naar punt B. 

Als erfcoaches kunnen we in het proces van stappen zetten 

betrokken worden. We denken mee met uw plannen, stellen 

kritische vragen en leggen de eerste contacten met de 

gemeente of andere instanties, kortom we helpen op weg in 

de voorbereidingen die nodig zijn om te komen tot de juiste 

beslissingen. Soms haken we op een later moment nog weer 

een keer aan als er nieuwe vragen zijn of als een proces stil 

dreigt te vallen. 

Ook voor 2023 geldt: Als u stappen wilt zetten, staan wij tot 

uw beschikking. De eerste stap kan een telefoontje naar de 

erfcoach zijn!  

Ga voor contactgegevens van de erfcoaches en meer inzicht 

in alle mogelijkheden voor een toekomstbestendig erf naar: 

www.digitaleerfcoach.nl  

Nieuw jaar, nieuwe plannen, stappen zetten! Bijeenkomst Sportplatform Ommen



Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-

benden 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 tenmin-

ste 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 inge-

diend 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 Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te 

Zwolle. Voor deze procedure is griffi  erecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend 

dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Vilsteren

voor het organiseren van Carnaval Vilsteren op de Tip in 

Vilsteren op de volgende data en tijden:

•       10 februari 2023 van 17.00 uur tot 23.00 uur;

•       16 februari 2023 van 20.00 uur tot 02.00 uur;

•       17 februari 2023 van 20.00 uur tot 02.00 uur;

•       18 februari 2023 van 13.00 uur tot 23.00 uur. 

Trailrun Team Sukerbiet

voor het organiseren van een Trailrun (hardloopwedstrijd), 

start en fi nish Lemelerweg 16 Lemele op 12 februari 2023 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaar-

schrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

ders 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 

bezwaarschrift 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 be-

zwaar 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 Voorzie-

ningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een 

voorlopige voorziening te treff en, als er sprake is van 
zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlo-

pige 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 06 VERVOLG - Gemeente Ommen

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

APV-VERGUNNINGEN

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


