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De week van de 
 burgemeester

 

Afgelopen vrijdag was het precies een jaar geleden, dat 

Rusland Oekraïne binnenviel. Voor ons allemaal was het 

een moeilijk en nauwelijks te bevatten moment. Sinds 

het einde van de Tweede Wereldoorlog waren de 

grenzen in Europa een gegeven, maar door de inval op 

24 februari lijkt alles ter discussie te staan.

Vrijdagochtend ben ik op bezoek geweest bij de 

inwoners van de Imminkhoeve in Lemele. Ik vond het 

belangrijk om te horen hoe het met hen gaat. De emotie 

en waardering sprak uit hun antwoorden. Overigens was 

een groot deel van de mensen die worden opgevangen 

aan het werk. Wat mij betreft een goed signaal: de 

Oekraïense vluchtelingen vinden hun weg in Ommen. 

Ik kon na het bezoek aan de Imminkhoeve de verleiding 

niet weerstaan om -  onaangekondigd - langs te gaan bij 

CBS Ichtus, de basisschool, in Lemele en de leerlingen te 

spreken. Daar op school zitten ook veel Oekraïense 

leerlingen. Ik heb veel waardering voor iedereen die zich 

inzet om mensen met een andere culturele achtergrond 

hun weg te laten vinden in onze samenleving. Dat was 

wat mij betreft de basis van de gesprekken die ik heb 

gevoerd. Dat past bij Ommen: ieder mens hoort erbij!

Hans Vroomen

Burgemeester

Vrijwilligerswerk in Ommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature top drie! 
 
 

1. Begeleider buitenonderwijs de Woudschool 
Buitenonderwijs voor kinderen op de basisschool. De activiteiten zijn 
gericht op de natuur, aardrijkskunde, geschiedenis. Ook zijn er actieve 
en creatieve onderdelen. Vrijwilligers ondersteunen op praktische wijze 
bij de gang van zaken. Bel voor meer informatie naar 06-53 35 58 85. 
 
2. Penningmeester / bestuurslid 
Stichting Nationaal Tinnen Figuren Museum is op zoek naar een 
penningmeester / bestuurslid. Voor meer informatie over de functie en 
het museum belt u naar nummer 0529-452945. 

 
3. Wandelbegeleiders gezocht  
Hou je van wandelen met daarbij iets over de omgeving vertellen?  
Meld je dan aan als wandelbegeleider bij het Gezond Natuur Wandelen 
in Ommen. Voor meer info belt u naar telefoonnummer 06-14 90 87 45. 
 
 
 

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

Kom op 18 maart 2023 in actie 
voor een schone straat
Doe mee met de Landelijke 
 Opschoondag

Op zaterdag 18 maart 2023 is het weer Landelijke Op-
schoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een grote 
voorjaarsschoonmaak van straten, pleinen en buurten. Zo 
gaat iedereen met een mooie, schone straat het voorjaar in. 
Doe je ook mee? 

Na de koude wintermaanden is het weer tijd om er met zijn 

allen op uit te trekken. Ontspannen wandelen of lekker 

buitenspelen doen we het liefst in een schone buurt waar de 

natuur de ruimte heeft om tot bloei te komen.

Daarom roepen we gezinnen, actieve buurtbewoners en 

andere vrijwilligers op om tijdens de Landelijke Opschoon-

dag in actie te komen en de straten een voorjaarsschoon-

maak te geven. Prikstokken, veiligheidsvesten en vuilnis-

zakken nodig? Laat het de gemeente weten via  

info@hetroerommen.nl. Zet je in voor een schone straat!

Pak je bezem uit de kast en ga 
de straat op tijdens de Landelijke 
Opschoondag. Samen zorgen we 
voor een opgeruimde buurt! 

18 maart 2023
Landelijke Opschoondag
Kom in actie tegen zwerfafval!
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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 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 uitbouwen van de keuken op het perceel Jhr. Van 

Nahuysstraat 48, ontvangen 20 februari 2023

•     het plaatsen van een carport aan een bijgebouw op het 

perceel Lemelerweg 12, ontvangen 13 februari 2023

•     het nieuwbouwen van een bedrijfshal en inrichting op het 

perceel Brink 27, ontvangen 3 februari 2023

•     het kappen van zeven bomen op het bouwplan Burggraven, 

Stad-Ommen C451, ontvangen 13 februari 2023

ARRIËN
•     het aanleggen van een inrit op het perceel Brinkweg 1a, 

ontvangen 13 februari 2023

LEMELE
•     het plaatsen van een veldopstelling zonnepanelen op het 

perceel Doornsteeg 1, ontvangen 13 februari 2023

GIETHMEN
•     het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26, ontvangen 15 februari 2023

•     het kappen van twee bomen op het perceel Hogeveldsweg 

4, Ambt-Ommen M475, ontvangen 16 februari 2023

VINKENBUURT
•     het kappen van een beukenboom op het perceel Balkerweg 

85, ontvangen 13 februari 2023

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonisch 

contact met de Gemeente Ommen, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitge-

breide 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 ontwerpbe-

sluit 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 bouwen van een trekkershut tbv De Wolfskuil op het 

perceel Wolfskuil 15

Dit besluit is 20 februari 2023 verzonden

•     het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Weth. 

Petterweg 13

Dit besluit is 13 februari 2023 verzonden

•     het kappen van een moeraseik staande in het openbaar 

groen in de Nering Bögelstraat thv 3a  

Dit besluit is 16 februari 2023 verzonden

STEGEREN
•     het bouwen van een aanbouw aan de woning op het perceel 

Stegerdijk 6

Dit besluit is 13 februari 2023 verzonden

•     het bouwen van een recreatiewoning op het perceel de 

Hongerige Wolf 94

Dit besluit is 21 februari 2023 verzonden

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

ningen 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 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 tenminste 

bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagteke-

ning, 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 spoedei-

sende 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

Evenementenvergunning
OMMEN 
Circus Renz Berlin op de Voormars in Ommen op de volgende 

data en tijden:

•   3 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   4 mei 2023 van 15.00 uur tot 18.00 uur;

•   5 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   6 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   7 mei 2023 van 11.00 uur tot 16.00 uur;

•   10 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   11 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   12 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   13 mei 2023 van 14.00 uur tot 21.00 uur;

•   14 mei 2023 van 11.00 uur tot 16.00 uur.

Verkoopactie
OMMEN
•     Energy Ommen , voor het houden van een verkoopactie in 

de periode van 27 maart 2023 t/m 

1 april 2023.

Stookontheffi  ng
WITHAREN
•     Plaatselijk Belang, voor het houden van een paasvuur op 10 

april 2023.

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 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 Voorzie-

ningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een 

voorlopige voorziening te treff en, als er sprake is van zoge-
noemde ‘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

BOUW- EN WONINGTOEZICHT 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


