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De week van het college

‘De toestand in het boerenbedrijf’

Deze titel ontleen ik aan een artikel in de Meppeler 

Courant van vrijdag 10 februari 1933. Op deze dag werd 

mijn schoonmoeder geboren. Afgelopen week mocht ze 

haar 90e verjaardag vieren en kreeg ze van een 

familielid een kopie van deze krant. Zeer lezenswaardig.

Eerst lees ik een verhaal over een wachtdoende offi  cier 
van het oorlogsschip ‘De Zeven Provinciën’ in Indische 

wateren, die met muiterij te maken kreeg, over boord 

sprong en vervolgens met een zenuwinstorting in het 

hospitaal werd opgenomen. Arme kerel.

Interessant is ook een halve kolom uitspraken van het 

Kantongerecht Ommen, waaronder deze: “Hendrik B. te 

Dedemsvaart reed te Gramsbergen met een 4-wielig 

motorrijtuig, waarvan noch de handrem, noch de voetrem 

naar behooren functioneerden. Verdachte bekent. Eisch 

f15 boete. Vonnis f12 of 6 dagen hechtenis.” Wat zou 

Hendrik hebben gekozen?

En dan ‘De toestand in het boerenbedrijf’. Een verslag 

van een lezing van de heer J. de Lange, ‘propagandist 

van den Drentschen Boerenbond’, gehouden in 

 Giethoorn. Hij stond stil ‘bij de ellende op landbouw-

gebied’ aan de hand van drie punten: “1e De schuld van 

den boer zelf, die steeds hard werkt om zijn bedrijf vooruit 

te brengen, maar vergeet zich een bestaanswaarborg te 

stellen; 2e de machtsvorming van andere groepen, die de 

rechten van den landbouw niet erkennen en 3e de 

heerschende crisis.” Volgens de spreker ‘zal het tegen-

woordige systeem van de regeering ten slotte den 

geheelen boerenmiddenstand met zijn personeel naar 

de werkverschaffi  ngen drijven…’ De lezing leverde hem 
58 nieuwe leden op.

Ik leg de krant opzij en denk na… Wat is nu, februari 
2023 de toestand van het boerenbedrijf? Wat is nu ‘het 

tegenwoordige systeem van de regeering?’ 

En ik hernieuw mijn voornemen me in te zetten voor 

‘voor den geheelen boerenmiddenstand met zijn 

personeel’. Wat zal er over 90 jaar in de krant staan over 

de toestand in het boerenbedrijf?  

Bart Jaspers Faijer

wethouder

We hebben goed nieuws! Vanaf 23 

februari kun je je inschrijven voor de 

koop van een woning in project Haven 

Oost! Na de succesvolle verkoop van 

appartementen in Ommerdok zetten 

we graag weer een stap verder! 

Deze woningen zijn ideaal voor jong en 

oud én op een mooie centrale plek in 

Ommen! Je kunt besluiten om een 

extra slaapkamer en badkamer op de 

begane grond te realiseren (via een 

uitbouw). In het ontwerp zie je een 

speelse variatie met verschillende 

dakvormen en gevels. Ook is er een 

parkeergelegenheid op eigen terrein. 

De ontwikkeling ligt in handen van 

OCB bv in opdracht van de gemeente 

Ommen.

Schrijf je nu in!
Ben je op zoek naar een prachtwoning 

in deze stoere wijk? Noteer dan de 

volgende data! Vanaf vrijdag 17 

februari 2023: Verkoopdocumentatie 

online op de projectwebsite van 

Havenoostommen.nl. Op donderdag 

23 februari 2023 van 16.30 tot 19.30 

uur infomarkt bij OCB Bouw aan de 

Strangeweg 14 in Ommen. 

Donderdag 23 februari start verkoop

om 17.00 uur via de website

Inschrijven zonder voorbehoud 

fi nanciering of met goedkeuring van 
een fi nancieel adviseur is mogelijk tot 
uiterlijk 12.00 uur op donderdag 9 

maart 2023.

Info: havenoostommen.nl/aanbod/

   NIEUW 

Acht woningen in de 
verkoop in Project 
 Haven Oost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature top drie! 
 

 

1. Vrijwilliger palliatieve terminale zorg Evenmens 

Er voor iemand zijn tijdens zijn of haar laatste levensfase. Aandacht en 

ondersteuning bieden waar nodig. Ook aan de naasten. Neem voor meer 

informatie contact op met Evenmens, tel. 06- 33 75 39 07. 

 

2. Archivaris De Darde Klokke 

Houdt u van geschiedenis en van Ommen? Dan spreekt archivaris voor 

tijdschrift De Darde Klokke u vast aan. U digitaliseert en publiceert het 

tijdschrift dat uitgegeven wordt door stichting De Darde Klokke. Bel voor 

meer informatie naar tel. 0529-452945. 

 

3. Diverse mogelijkheden bij Noggus & Noggus  

Bij kringloopbedrijf Noggus & Noggus krijgen producten een tweede 

leven. Er worden vrijwilligers gezocht voor o.a. de kassa, afdeling 

elektra of demontage. Voor meer info belt u naar tel. 038-4220606. 

 

 
 

Kijk op onze website voor  
alle actuele vacatures! 

www.vrijwilligerspuntommen.nl 

 
Informatie: 
Gebouw Punt - Chevalleraustraat 18, Ommen  
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur 
0529 - 71 25 00 / vrijwilligerspuntommen@wijz.nu 

Vrijwilligerswerk in Ommen 
 

Kijk op onze website voor  
alle actuele vacatures! 

www.vrijwilligerspuntommen.nl 

 
Informatie: 
Gebouw Punt - Chevalleraustraat 18, Ommen  
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur 
0529 - 71 25 00 / vrijwilligerspuntommen@wijz.nu 

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Stress
Wat als stress jou in de weg staat?

Kom dan naar de gratis bijeenkomst 
op 7 maart 2023

19:30-21:30 uur

Zalencentrum De Kern, Bouwstraat 23 in Ommen

Informatie en aanmelden: 

www.vitaalvechtdal.nl/stress

Hulp nodig bij het aanmelden? Mail dan je naam en telefoonnummer naar 
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Zitting van de stadsbouwmeester 

De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in 

de even weken op woensdagmorgen zitting in het gemeen-

tehuis te Ommen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk 

indien het bouwplan of schetsplan van voldoende bouw-

kundige 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 omgevingsvergun-

ning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande 

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

LEMELE

�      Het kappen van twee eiken op het perceel Lage Esweg 

4, ontvangen op 1 februari 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 toepas-

sing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt 

en kan na bekendmaking van het besluit door een belang-

hebbende 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 ontwerpbesluit 

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 kappen van een conifeer op het perceel Wielewaal-

straat 7

Dit besluit is 2 februari 2023 verzonden

BEERZEVELD

�      Het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Beer-

zerhaar 37

Dit besluit is 2 februari 2023 verzonden

GIETHMEN

�      het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het 

perceel Hogeveldsweg 26R-282, Ambt-Ommen M1539

Dit besluit is 1 februari 2023 verzonden

�      het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het 

perceel Hogeveldsweg 26R-282, Ambt-Ommen M1541

Dit besluit is 2 februari 2023 verzonden

�      het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het 

perceel Hogeveldsweg 26R-282 

Dit besluit is 3 februari 2023 verzonden

LEMELE

�      het bouwen van negen trekkershutten op het perceel 

Lemelerweg 35

Dit besluit is 3 februari 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.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-

hebbenden 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 onderte-

kend 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 bezwaar-

schrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaar-

schrift 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.

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, 

 HERZIENING STEENOEVER 1 OMMEN

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied, herzie-

ning Steenoever 1 Ommen’ ligt vanaf donderdag 16 

februari 2023 tot en met donderdag 30 maart 2023 ter 

inzage. 

Op het perceel ten oosten van Steenoever 1 (Anna’s Hoeve) 

is sprake van een voor agrarische doeleinden bestemd 

perceel. Onderhavig ontwerp bestemmingsplan zet in op 

omzetting van deze bestemming naar ‘Dagrecreatie’ en 

‘Verblijfsrecreatie’. Daarnaast is de wens een nieuw 

receptiegebouw met bedrijfswoning te bouwen. Per saldo 

blijft het aantal bedrijfswoningen gelijk. Ook is een nieuw 

parkeer terrein beoogd, zuidelijk op het perceel.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken 

ter inzage gelegen. Er is in deze periode één zienswijze 

ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in de notitie 

ziens wijzen behorend bij het bestemmingsplan. De ziens-

wijze heeft geleid tot aanpassing van het bestemmings-

plan, waarbij voor evenementen een maximale sluitingstijd 

van 22u is opgenomen. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 16 

februari 2023 op de volgende wijzen ter inzage gelegd:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijke-

plannen.nl via plancode: 

NL.IMRO.0175.buiten2012 bp0079-vg01

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieks-

dienst in het gemeentehuis te Ommen.

Beroep

Vanaf vrijdag 17 februari 2023 kan gedurende een termijn 

van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het 

vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststel-

lingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die 

waarop de beroepstermijn afl oopt. De werking wordt 
opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met 

betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzienin-

genrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op dat 

verzoek is beslist.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT RUIMTELIJKE ORDENING

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


