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De week van het college

Jaarvergaderingen

Het seizoen van de jaarvergaderingen is weer geopend. 

En dan heb ik het niet over de beursgenoteerde 

bedrijven die met de jaarcijfers komen, maar over de 

jaarvergaderingen van de Plaatselijke Belangen(PB’s) in 

de gemeente Ommen.

Overigens komt de gemeente Ommen binnenkort ook 

met haar jaarcijfers over 2022.

Traditiegetrouw start het seizoen met een gemeen-

schappelijke overleg van alle Plaatselijke Belangen, 

georganiseerd door het gemeentebestuur. 

Dit jaar was het overleg, bij toerbeurt, in het Buurthuis 

Irene in Witharen.

Er vond een constructieve en inspirerende uitwisseling 

plaats van zaken waarmee iedereen mee bezig is of 

bezig houdt. Van woningbouw, duurzaamheid, verkeers-

veiligheid tot aan leefbaarheid en toekomstvisie.

Naast gedrevenheid valt op dat de PB’s vaak al een 

voorsprong hebben op maatschappelijke ontwikke-

lingen. Van ideeën voor coöperatieve energiewinning 

tot het ontwikkelen van woningbouwlocaties. We 

kunnen trots en blij zijn met de bijdrage van de PB’s voor 

de Ommer gemeenschap. 

Ommen kent maar liefst twaalf PB’s.

En om de contacten naar de PB’s goed te onderhouden is 

er voor elke PB een contactambtenaar en Wethouder. 

Zo was ikzelf afgelopen week aanwezig bij de jaarverga-

dering van PB Ommerkanaal. Met twee mooie actuele 

onderwerpen: bewegen in de beweegtuin en de (on)

mogelijkheden van een buurtaccu. 

Last but not least werd onder het genot van een hapje 

en drankje het programma afgesloten met een gezellige 

bingo! 

Volgende week mag ik de jaarvergadering in Varsen 

bijwonen.

Plaatselijke Belangen zijn wat mij betreft dragende 

krachten voor vitaliteit en sociale cohesie in de buurt-

schappen. Mocht u nog geen lid zijn van een PB dan geef 

ik hierbij mijn stemadvies om dat alsnog te worden.

  

Leo Bongers

Wethouder

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Dé website van Ommen 
om inwoners te helpen 
bij een vitaler en 
gezond leven.

Met lokale organisaties 
en verenigingen uit 
Ommen.

www.vitaalommen.nl

Sport & Bewegen | Ontmoeten & Meedoen | Hulp nodig? | Zorgprofessionals

Voor inwoners van jong tot oud

De boa’s van de Gemeente Ommen 

ontvangen de laatste weken steeds 

vaker klachten over hondenpoep in de 

wijk. Hondenpoep is een bron van 

ergernis. Het zorgt voor stank (zeker 

met oplopende temperaturen), het is 

onhygiënisch en soms ook een risico 

voor de gezondheid. Denk bijvoorbeeld 

aan buitenspelende kinderen die in 

aanraking komen met hondenpoep. 

Daarom een oproep aan alle hondenbe-

zitters in de gemeente: neem uw 

verantwoordelijkheid door hondenpoep 

netjes op te ruimen. De meeste hon-

denbezitters geven al het goede 

voorbeeld. Kleine moeite, groot plezier.  

Opruimplicht
In heel Nederland geldt de opruim-

plicht. Dit houdt in dat als u een hond in 

de openbare ruimte uitlaat, u ook de 

uitwerpselen opruimt. Dit geldt overal 

in de bebouwde kom, met uitzondering 

van de uitlaatstroken. Op het niet 

opruimen van hondenpoep staat een 

boete € 140,-. Ook is het verplicht om 

een opruimzakje bij u te hebben.

Overlast hondenpoep

Vanuit het Ommense sport- en preven-
tieakkoord Samen Fitter Verder was er 
voor 2022 een subsidiebedrag beschik-
baar van € 29.000,- De regiegroep heeft 
besloten subsidie toe te kennen aan de 
volgende projecten.

THEATERVOORSTELLING & EDUCATIE-
PROGRAMMA #DANSBEWEEGTJE:
Met de voorstelling MENS wil Studio85 

aandacht vragen voor jongeren met 

onzekerheden, sombere gevoelens en 

depressie. Het ‘alles goed willen doen’ 

en altijd moeten presteren, ‘constant 

aan staan’ een ‘insta perfect’ leven 

willen lijden legt vaak enorm veel 

druk op kinderen. Door middel van de 

voorstelling Mens wil men deze 

thema’s bespreekbaar maken voor 

dansers, maar ook voor jeugd/jonge-

ren in het publiek. De herkenning, het 

delen van deze gedachten en gevoe-

lens maakt dat jongeren zich niet meer 

alleen voelen, het is iets wat er ‘mag 

zijn’. 

BUITENSCHOOLSE SPORT- EN SPELAC-
TIVITEITEN (SPORT IN HUIS HALEN) 
Met dit project wil PRO de Maat 

leerlingen in aanraking laten komen 

met verschillende sporten binnen hun 

vertrouwde omgeving. Veel van de 

leerlingen van Pro de Maat doen niet 

aan een georganiseerde sport, omdat 

het fi nancieel niet haalbaar is, vanuit 
huis niet wordt gestimuleerd, de 

betreff ende vereniging niet in de 
buurt is of leerlingen het te beangsti-

gend vinden om de stap richting een 

vereniging te maken. Leerlingen 

komen door middel van dit project 

binnen de vertrouwde omgeving van 

de school in contact met diverse 

sport- en beweegactiviteiten. 

KANKER EN DOOR!
Met dit project richt de Stichting 

Vechtgenoten zich in het bijzonder op 

de sport-/medische en leefstijl 

ondersteuning van 30-40 jarigen en 

de nabije omgeving, die geraakt zijn 

door kanker. Deze groep gaat na 

behandeling vaak weer aan het werk 

in beroep en gezin en komt onvol-

doende toe aan (gerichte)sportactivi-

teiten, leefstijlverandering en lotgeno-

tencontact. Met het projectgeld wil 

Stichting Vechtgenoten een livestream 

organiseren om op basis daarvan na te

>>>

Budgetten 2022 Samen Fitter Verder gemeente Ommen 



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

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 omgevings-
vergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande 

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

ARRIËN
�  het bouwen van een nieuwe kapschuur op het perceel 

Arrierveldsweg 13, ontvangen 10 februari 2023

STEGEREN
�  het plaatsen van een speeltoestel op het perceel 

Coevorderweg 27-111, ontvangen 10 februari 2023

GIETHMEN
�  het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26, ontvangen 13 februari 2023

�  het kappen van een eikenboom op het perceel 

Dalmsholterweg 1a, ontvangen 8 februari 2023

OMMEN
�  het kappen van een spar op het perceel de Schammel-

te 27, ontvangen 6 februari 2023

�  het kappen van vier berken t.o. het Mortuarium en de 

aanplant van een nazaat Anne Frank boom gelegen in 

de grasstrook tussen de Harderbergerweg/Haven Oost 

en Haven West, ontvangen 7 februari 2023

LEMELE
�  het kappen van eikenboom op het voorerf op het 

perceel Kerkweg 2, ontvangen 8 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 restaureren van de zeskantige stellingzaagmolen 

op het perceel Den Oordt 7

Dit besluit is 7 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 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
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gaan welke behoeften er zijn binnen de 

doelgroep. Daarnaast wil de Stichting 

informatie en activiteiten gaan aanbieden 

op het gebied van leefstijl en bewegen in 

samenwerking met sport- en fi tnessclubs en 
een fysiotherapeut.

MQ SCAN 
Met de MQ-scan ontstaat meer inzicht in het 

niveau van de motorische vaardigheden van 

de basisschoolleerlingen van de gemeente 

Ommen. De MQ Scan bestaat uit een 

compacte beweegbaan, volgens specifi eke 
instructies opgebouwd met standaard 

materialen uit een gymzaal. De tijd, die een 

kind erover doet om de baan af te leggen 

geeft aan of een kind gemiddeld, boven of 

onder gemiddeld motorische vaardigheid 

heeft voor zijn leeftijd. Op basis van de 

uitkomsten van de scan kunnen vervolgac-

ties in gang worden gezet. Er wordt gestart 

met drie basisscholen. 

GRATIS LEEFSTIJLSCAN 70+
Fysiotherapie De Carrousel en Fysio Totaal 

komen met een gratis leefstijlscan voor 

70- plussers. 70-plussers kunnen gebruik 

maken van een leefstijlscan en leefstijlad-

vies. Met de uitkomst van de leefstijlscan 

kan gericht antwoord worden gegeven op 

vraagstukken als gezond(er) oud worden en 

het bevorderen van zelfredzaamheid. 

GEZONDE SPORTOMGEVING
JOGG Teamfi t, Tactus Verslavingszorg en de 
gemeente bundelen hun krachten en komen 

bij deze met een plan om de sportomgeving 

in de gemeente Ommen gezonder te maken. 

Er is aandacht voor het voedingsaanbod in 

de kantine, maar bijvoorbeeld ook voor een 

rookvrij sportterrein en verantwoord 

alcoholgebruik. 

VOEDING EN LIFESTYLEADVIES THE ONE
Om een bijdrage te leveren aan het terug-

dringen van obesitas en verkeerde eetge-

woonten en om de sportprestaties te 

verhogen is er een programma voor de 

selecties van sportverenigingen. De selectie 

krijgt 4 keer per jaar voeding- en lifesty-

leadvies en sport specifi eke training en 
metingen om de progressie te meten. 

POSITIVITEITSBOX 
De Positiviteitsbox van Meynkracht zorgt 

o.a. voor het vergroten van (werk)plezier, 

het ontwikkelen van een positieve mindset, 

(werk)geluk, ontspanning, balans en duurza-

me inzetbaarheid. Het is gericht op een 

gezonde leefstijl en dan met name op de 

mentale kant.. Lichaam en geest zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

GEZONDE SCHOOL-AANPAK THEMA WELBE-
VINDEN PRIMAIR ONDERWIJS 
Met de extra inzet van de Gezonde School-

adviseur van GGD IJsselland worden 

basisscholen ondersteund om het thema-

certifi caat Welbevinden van de Gezonde 
School-aanpak op een structurele manier in 

te zetten op de scholen. Dit met als doel 

leerlingen met plezier en zelfvertrouwen 

naar school te laten gaan. 

ACT YOUR WAY 
Het aantal jongeren dat moeite heeft om te 

gaan met stress en prestatiedruk neemt toe. 

Met de inzet van Acceptatie en Commitment 

Therapie ‘Act Your Way’ worden jongeren 

geholpen afstand te nemen van gedachten 

en er fl exibeler mee om te gaan. 

SPORTPLATFORM I.O. 
FCC de Bissinghcrossers, FC Ommen, FC 

Mariënberg, THE ONE en Golfclub de Hooge 

Graven hebben als missie een sportplatform 

op te richten voor alle sportaanbieders in 

Ommen (binnen- en buitensport en com-

merciële sportaanbieders) waarbij kennis 

wordt gedeeld en samenwerking gestimu-

leerd. Anderzijds kan het sportplatform een 

belangrijke gesprekspartner zijn voor de 

gemeente Ommen over de belangen van de 

sport. 

Nadere informatie 
Als je vragen hebt over Samen Fitter 

Verder!, aarzel niet om contact op te nemen. 

Dat kan door een mail te sturen naar samen-

fi tterverder@ommen.nl of door contact op 
te nemen met Nienke Weijdeman op 

telefoonnummer 0523-788850. Kijk ook op 

www.vitaalommmen.nl  voor meer informa-

tie. 

Blijf gezond, sportief en in beweging! 



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.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Strange-
weg 1 in Ommen (zaaknummer: Z2023-00001057) 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet 

milieubeheer maken burgemeester en wethouders van 

Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben 

ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieu-

beheer: 

�  Strangeweg 1 in Ommen, voor de melding activitei-

tenbesluit milieubeheer

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar 

indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 

1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN CENTRUM OMMEN, 
 HERZIENING VARSENERSTRAAT NAAST NUMMER 22, 
OMMEN
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Centum Ommen, herzie-
ning Varsenerstraat naast nummer 22, Ommen’ ligt vanaf 

donderdag 23 februari 2023 tot en met woensdag 5 april 
2023 ter inzage.  

Aan de Varsenerstraat naast nummer 22 in het centrum van 

Ommen bevindt zich een locatie voorzien van een woonbe-

stemming met omliggend een tuinbestemming. Dit perceel 

is momenteel onbebouwd en in gebruik als parkeergele-

genheid. Het perceel staat kadastraal bekend als Stad-Om-

men, sectie B nummer 4615. Het voornemen is om de 

woonbestemming om te zetten naar een meer passende 

verkeersbestemming, dit in overeenstemming met het 

daadwerkelijke gebruik. Onderhavig bestemmingsplan ziet 

toe op deze planologische wijziging.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 23 februari 
2023 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

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

plannen.nl via plancode: NL.IMRO.1075.cen-

trum2012bp0011-on01

digitaal op de gemeentelijke website: ommen.nl/bekend-

makingen/

Zienswijzen
Vanaf donderdag 23 februari 2023 kan gedurende een 

termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende 

manieren met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/

zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformu-

lier of

schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College 

van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder 

vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Varsenerstraat naast 22”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft 

gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de 

bestuursrechter.

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN KLEINE KERNEN, 
 HERZIENING WESTERWEG 4 EN 8, BEERZERVELD

Het ontwerp bestemmingsplan ’Kleine kernen, herziening 
Westerweg 4 en 8, Beerzerveld’ ligt vanaf donderdag 23 
februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 ter inzage.  

Het perceel aan de Westerweg 4 heeft een bedrijfsbestem-

ming met een bedrijfswoning. Deze wordt gewijzigd naar 

een woonbestemming. Het perceel aan de Westerweg 8 

heeft een woonbestemming in het huidige en nieuwe plan. 

Op de kavels worden een twee-onder-een-kapwoning en 

een drie-onder-een kapwoning gerealiseerd. De ruimtelijke 

kwaliteit van de lintbebouwing neemt hierdoor toe. 

Onderhavig bestemmingsplan ziet toe op deze planologi-

sche wijziging.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van 23 
februari 2023 op de volgende wijzen raadpleegbaar 

gemaakt:

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

plannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.klker-

nen2012bp0006-ON01

digitaal op de gemeentelijke website: ommen.nl/bekend-

makingen/ 

Zienswijzen
Vanaf donderdag 23 februari 2023 kan gedurende een 

termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende 

manieren met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/

zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformu-

lier of schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ 

College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, 

onder vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmings-

plan Westerweg 4 en 8”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft 

gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de 

bestuursrechter.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WESTERWEG 4 
EN 8, BEERZERVELD

Het ontwerp bestemmingsplan ’Kleine kernen, herziening 
Westerweg 4 en 8, Beerzerveld’ ligt vanaf donderdag 23 
februari 2023 tot en met woensdag 5 april 2023 ter inzage.  

Het perceel aan de Westerweg 4 heeft een bedrijfsbestem-

ming met een bedrijfswoning. Deze wordt gewijzigd naar een 

woonbestemming. Het perceel aan de Westerweg 8 heeft 

een woonbestemming in het huidige en nieuwe plan. Op de 

kavels worden een twee-onder-een-kapwoning en een 

drie-onder-een kapwoning gerealiseerd.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrens-

waarde voor geluid voor de twee nieuwe woningen wordt 

overschreden. De waarden blijven echter wel beneden de 

maximale grenswaarde. Om deze reden stelt het college voor 

een besluit hogere grenswaarde vast te stellen. Het college 

heeft het ontwerp hiervan vastgesteld en maakt bekend dat 

deze vanaf donderdag 23 februari 2023 ter inzage ligt.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden wordt met 

ingang van 23 februari 2023 op de volgende wijzen 

raadpleegbaar gemaakt:

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

plannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.klker-

nen2012bp0006-ON01. Het ontwerpbesluit is als bijlage 

hierbij opgenomen. Digitaal op de gemeentelijke website: 

ommen.nl/bekendmakingen/ 

Zienswijzen
Vanaf donderdag 23 februari 2023 kan gedurende een 

termijn van 6 weken een zienswijze worden ingediend 

tegen het ontwerpbesluit.  Tijdens de inzagetermijn 

kunnen belanghebbenden op de volgende manieren met 

een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/

zienswijze-indienen en gebruik het digitale reactieformu-

lier of schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ 

College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, 

onder vermelding van “zienswijze ontwerpbesluit hogere 

waarden Westerweg 4 en 8”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft 

gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de 

bestuursrechter.

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED, WIJZIGING 
1E SCHANSWEG 17 VINKENBUURT

Het wijzigingsplan ’Buitengebied, Wijziging 1e Schansweg 
17 Vinkenbuurt’ is ongewijzigd vastgesteld door het 

college. Vanaf donderdag 23 februari 2023 tot en met 

woensdag 5 april 2023 geldt de beroepstermijn. 

Op de locatie 1e Schansweg 17 te Vinkenbuurt is sprake 

van een agrarische bedrijfsbestemming waar al enkele 

jaren geen agrarisch bedrijf meer wordt geëxploiteerd. De 

agrarische bedrijfsbestemming met de bedrijfswoning en 

opstallen is niet meer als zodanig bruikbaar/noodzakelijk. 

De wens is om op deze locatie de rood voor rood regeling 

toe te passen, ten einde de agrarische bedrijfsbestemming 

te wijzigen in een reguliere woonbestemming en een 

compensatiewoning te realiseren achter de bestaande 

woning. Dit in ruil voor een kleine 1200 m² sloop van de nu 

nog aanwezige landschap ontsierende bebouwing. Onder-

havig bestemmingsplan ziet toe op deze planologische 

wijziging.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 23 februari 

2023 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

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

plannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.buiten-

2012wp0078-vg01

digitaal op de gemeentelijke website: ommen.nl/bekend-

makingen/

Beroep 
Vanaf donderdag 23 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 

vaststellingsbesluit 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.

                       >>>
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MILIEUBEHEER

RUIMTELIJKE ORDENING



Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 
maken bekend dat zij hebben besloten: 
het opheff en van de voorrangsregeling op het kruispunt 
Arriërveldsweg – Otmansweg, te Arriën:

a.  door het verwijderen van verkeersbord B6 zoals 

genoemd in bijlage 1 van het RVV 1990: conform 

onderstaande situatieschets;

b.  door de haaientanden te verwijderen zoals genoemd 

in artikel 80 van het RVV 1990: conform situatie-

schets;

Zie voor de volledige besluiten de site van de digitale 

Gemeenteblad

https://zoek.offi  cielebekendmakingen.nl/

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-

hebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking 

van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij 

het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC, Ommen.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en 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.

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 voorzieningsrechter van de 

Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector Bestuurs-

recht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 
maken bekend dat zij hebben besloten: door plaatsing van 

het bord E6, ten behoeve van de houder van een gehandi-

captenparkeerkaart, de volgende locaties aan te wijzen als 

algemene gehandicaptenparkeerplaats: 

�      nabij perceel: Hessel Mulertstraat 22, Ommen

�      nabij perceel: Groen van Prinstererstraat, Ommen

Zie voor de volledige besluiten de site van de digitale 

Gemeenteblad

https://zoek.offi  cielebekendmakingen.nl/
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang-

hebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking 

van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij 

het college van Burgemeester en Wethouders van de 

gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC, Ommen.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en 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.

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 voorzieningsrechter van de Arron-

dissementsrechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 

10067, 8000 GB, Zwolle.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 
maken bekend dat zij voornemens zijn tot:
�         het plaatsen van een openbare laadvoorziening en 

het reserveren van twee parkeervakken, ten behoeve 

van het opladen van elektrische voertuigen nabij Veel 

gebruikte laadvoorzieningen, op de volgende locaties:

1. Jan Tooropstraat 54, Ommen

2. Baron Bentickstraat 25, Ommen 

�       het plaatsen van een openbare laadvoorziening en het 

reserveren van twee parkeervakken, ten behoeve van 

het opladen van elektrische voertuigen nabij Maat-

schappelijke voorzieningen, op de volgende locaties:

1.    Carrouselplein 4, Ommen

2.    Westerweg 8a, Beerzerveld

3.    Zeesserweg 7, Ommen

�       het plaatsen van een openbare laadvoorziening en het 

reserveren van twee parkeervakken, ten behoeve van 

het opladen van elektrische voertuigen op basis van 

Geografi sche spreiding, op de volgende locaties:
1. Bindweg 27, Lemele

2. Ds. Berkhofweg 3, Lemele

Zie voor het volledige besluit de site van de digitale 

Staatscourant https://zoek.offi  cielebekendmakingen.nl/, 

Gelet op de belangen die bij dit verkeersbesluit een rol 

kunnen spelen, hebben Burgemeester en wethouders van 

Ommen besloten om de uniforme openbare voorberei-

dingsprocedure ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 

te volgen (Afdeling 3.4). Dit betekent, dat eerst een ont-

werp-verkeersbesluit ter inzage wordt gelegd waar belang-

hebbenden hun zienswijze over kenbaar kunnen maken. 

Na afweging van alle relevante belangen zal vervolgens 

een defi nitief verkeersbesluit worden genomen waartegen 
uitsluitend beroep kan worden ingediend.

De stukken die betrekking hebben op dit ontwerp-ver-

keersbesluit liggen voor belanghebbenden gedurende zes 

weken ter inzage met ingang van de dag na de publicatie, 

op 22 februari 2023.

Gedurende de termijn dat de stukken ter inzage liggen 

kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het ont-

werp-verkeersbesluit overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht, naar 

keuze schriftelijk dan wel mondeling (na afspraak via 14 

0523), naar voren brengen bij het college van burgemees-

ter en wethouders van de gemeente Ommen.

De volgende personen worden verzocht om binnen 14 

dagen contact op te nemen met de gemeente Ommen

�         Dhr. E. Dukki, laatst bekende woonadres Gasthuis-

straat 54a te Ommen.

�         Dhr. L. Dolatowski, geen woon- of verblijfplaats-

bekend.
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VERKEERSMAATREGELEN

VERZOEK OM CONTACT OP TE 

NEMEN MET GEMEENTE

De volgende personen worden verzocht om binnen 14 

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


