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De week van het college

Terwijl ik aan tafel wat lees, zit mijn dochter voor me 

met studieboeken. Zij bereidt zich voor op een toets van 

Maatschappijleer. Het blijkt dat het over democratie gaat 

en politieke stromingen. Dat is wel heel toepasselijk, 

een week voor de Provinciale Staten- en Waterschaps-

verkiezingen. Ik zal niet zeggen dat ik nog lekker 

meekom met al haar vakken van de middelbare school; 

maar over politiek veer ik enthousiast op om wat te 

vertellen. Echter, als goed doorgewinterde puber, zegt ze 

lief maar beslist mam, laat maar, dat weet ik toch al. Toch 

komen we te spreken over kiesrecht voor 16-jarigen.  

Dan zegt ze iets wat volgens mij voor iedereen wel 

opgaat: ‘ik wil wel stemmen, maar alleen als ik ook iets 

beïnvloed wat in ons (16jarigen) belangrijk is’. Met de 

Provinciale Staten is het niet altijd zichtbaar, maar daar 

geldt dit zeker voor.

 

In ons stadje aan de Vecht en met zoveel buitengebied 

om ons heen, kunnen we ons wel wat voorstellen hoe 

belangrijk het waterschap is voor ons. Hoe worden 

landbouw, natuur, recreatie en veiligheid in een goede 

balans bestuurd. Hoe zit dit met onze provincie? Als je 

naar de agendas van burgemeester en wethouders kijkt, 

zie je dat we over allerlei onderwerpen met de provincie 

in gesprek zijn. Zoals landbouw, bedrijventerreinen, of 

financieel toezicht. 
 

In mijn portefeuille heb ik gesprekken met de gedepu-

teerde over onze bereikbaarheid, zoals wegen en 

station. Vorige week zaten de gedeputeerde De Witte en 

ik in een talkshow over bibliotheken. De provincie 

stimuleert ontwikkelingen zoals het omvormen tot een 

soort huis van de samenleving. De provincie is gespreks-

partner of aanjager in allerlei gemeentelijke onderwer-

pen. Dus het is zeker belangrijk om hier goede volksver-

tegenwoordigers te kiezen volgende week. Succes met 

uw keuze.

Alice van den 

Nieuwboer

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Op woensdag 15 maart 2023 kunt u uw 

stem uitbrengen voor de verkiezing van 

de leden van Provinciale Staten van 

Overijssel en de leden van het algemeen 

bestuur van het Waterschap Vechtstro-

men of het Waterschap Drents Overijssel-

se Delta. Via www.ommen.nl/verkiezin-

gen is veel informatie te vinden over deze 

verkiezingen. 

 

Als u voor beide verkiezingen kiesgerech-

tigd bent, heeft u twee stempassen 

ontvangen, één voor de Provinciale 

Statenverkiezing en één voor de water-

schapsverkiezing. Wilt u voor beide 

verkiezingen uw stem uitbrengen, dan 

moet u beide stempassen meebrengen 

naar het stembureau. Afhankelijk van uw 

nationaliteit kan het zijn dat u alleen een 

stempas heeft ontvangen voor de water-

schapsverkiezing. 

Gewoonlijk kunt u in de gemeente Ommen 

een keuze maken om in elk willekeurig 

stembureau binnen de gemeente te 

stemmen. Echter bij deze verkiezing is uw 

keuze beperkter. Op de stempas staat een 

adres van een stembureau bij u in de 

buurt, maar u bent niet verplicht daar te 

stemmen, maar let op:

•    voor de Provinciale Staten kunt u 

stemmen op elk stembureau in de 

gemeente;

•     voor de waterschapsverkiezing Vecht-

stromen kunt u alleen stemmen op de 

stembureaus 1, 2, 5, 6, 14, 15, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 26. 

•    voor de waterschapsverkiezing Drents 

Overijsselse Delta kunt u alleen 

stemmen op de stembureaus 1, 2, 7, 17, 

19, 22, 23, 26.

De stemlokalen zijn geopend van ’s 

ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 

uur. Het mobiele stembureau in het 

buurthuis Ommerkanaal is geopend van 

16:00–18:00 uur en in het buurthuis de 

Vilsterij in Vilsteren is het mobiele 

stembureau geopend van 19:00-21:00 uur. 

Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor 

mindervaliden.

Stempas

Hebt u geen stempas ontvangen? Bent u 

uw stempas kwijt? Of is deze beschadigd? 

Dan kunt u een vervangende stempas 

krijgen. U kunt tot uiterlijk dinsdag 14 

maart 2023 12.00 uur een vervangende 

stempas aanvragen bij de publieksbalie in 

het gemeentehuis. Maak hiervoor eerst 

een afspraak. Dit kan via het telefoonnum-

mer 14 0529.  

U kunt ook online met uw DigiD een 

nieuwe stempas aanvragen. Dit kan via 

www.ommen.nl/verkiezingen. Hier kunt u 

ook een formulier vinden voor het 

schriftelijk aanvragen van een nieuwe 

stempas. Zowel de online als schriftelijke 

aanvragen moeten uiterlijk 10 maart 2023 

zijn ingediend bij de gemeente.

Vindt u uw oude stempas terug?

Uw oude stempas is niet meer geldig als u 

een vervangende stempas hebt gekregen. 

U kunt uw oude stempas weggooien.

Centraal Tellen en voorlopige  

uitslagen vaststellen

De gemeente Ommen gaat dit jaar voor 

het eerst centraal tellen. Dit houdt in dat 

op de verkiezingsdag (15 maart) zelf de 

stemmen op partijniveau worden geteld 

en de dag erna (16 maart) op kandidaatsni-

veau. Het Centraal Tellen vindt plaats in de 

Carrousel aan de Van Reeuwijkstraat 5 te 

Ommen en begint om 09.00 uur. 

Het gemeentelijk stembureau stelt op 

vrijdag 17 maart om 10.00 uur in het 

gemeentehuis aan de Chevalleraustraat 2 

te Ommen de voorlopige uitslagen vast.

Stembureaus verkiezing Provinciale Staten én waterschapsverkiezingen

Nr Naam Adres Postcode Plaats

1 Gemeentehuis Ommen Chevalleraustraat 2 7731 EE Ommen

2 Jeugdgebouw “De Schakel” Lemelerweg 74 8148 PD Lemele

5 Verenigingsgebouw “De 

Garve”

Westerweg 39 7685 PL Beerzer-

veld

6 Restaurant “De Bootsman” Coevorderweg 19 7737 PE Stegeren

7 Verenigingsgebouw “Irene” Balkerweg 56 7738 PB Witharen

14 Cultureel Centrum Carrousel Van Reeuwijkstraat 8 7731 EH Ommen

15 Zorgcentrum “Nijenhaghen” Patrijsstraat 2 7731 ZL Ommen

17 Kerkelijk Centrum “De Kern” Bouwstraat 23 7731 CP Ommen

18 Het Baken Trompstraat 2 7731 CK Ommen

19 Restaurant “De Nieuwe Brug” Lemelerweg 13 7731 PR Ommen

20 Hervormd Centrum Pr. Julianastraat 8 7731 GH Ommen

21 Sportzaal “De Slaghen” Slagenweg 3 7731 TJ Ommen

22 LARCOM Vermeerstraat 1 7731 SM Ommen

23 Mobiel stembureau buurthuis 

Ommerkanaal

Ommerkanaal-West 

22

7731XR Ommen

23 Mobiel stembureau buurthuis 

de Vilsterij

Vilsterse Allee 2 7734PB Vilsteren

26 Spoor 7 Stationsweg 35 7731 AX Ommen
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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 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 plaatsen van een werktuigenberging op het 

perceel Varsenereweg 5a, ontvangen 22 februari 2023

•  het verlengen van de tijdelijke vergunning op het 

perceel Junnerweg 5, ontvangen op 22 februari 2023

•  het verbouwen van de woning op het perceel Toren-

valk 17, ontvangen op 23 februari 2023

•  het kappen van 4 berken op het perceel Haven Oost 

en 3 bomen aan de Ommeresweg, ontvangen op 22 

februari 2023

BEERZE

•  het plaatsen van zonnepanelen op het perceel 

Beerzerweg 36, ontvangen op 22 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 11 bomen op het perceel D 369 

Kievitstraat 1 

Dit besluit is 23 februari 2023 verzonden

LEMELE

•  het kappen van 4 zomereiken aan de rand van het 

perceel Lage Esweg 2 en aangrenzend perceel Lage 

Esweg 4

Dit besluit is 23 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.

MELDING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER, 

ARRIËRVELDSWEG 13 IN ARRIËN (ZAAKNUMMER: Z2023-
00001556) 

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: 

• Arriërveldsweg 13 in Arriën, voor het vervangen van 

een werktuigenberging

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.

Kennisgeving in gebruik gave percelen grond

Burgemeester en wethouders van Ommen delen mee dat 

zij het voornemen hebben tot in gebruik geven van 2 

percelen aan de Sportlaan, kadastraal bekend, gemeente 

Ambt Ommen, sectie O nummers 1024 (gedeeltelijk). 

Percelen worden in gebruik gegeven aan Woningstichting 

Vechtdal Wonen voor een periode van 15 jaar ten behoeve 

van de realisering van circa 50 verplaatsbare / fl exibele 
woningen. Percelen zijn momenteel agrarisch in gebruik.

De gemeente Ommen hanteert als uitgangspunt om 

gronden middels een openbare inschrijf procedure in 

gebruik te geven. Een uitzondering wordt gemaakt als 

slechts één gegadigde in aanmerking komt voor beoogd 

gebruik.  

Aangezien de Woningstichting Vechtdal Wonen als enige 

partij in Ommen geautoriseerd is om sociale huurwoningen 

te realiseren en verhuren is afgezien van een openbare 

inschrijf procedure.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot in 

gebruik gave na afl oop van een termijn van 20 dagen 
gerekend vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel 

na 28 maart 2023, als binnen die termijn geen kort geding 

is aangespannen.

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Achteresweg 2 Arriën. Burgemeester en wethouders geven 

op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied, herziening Achteresweg 2 

Arriën’ in voorbereiding is.

Op locatie Achteresweg 2 te Arriën is een agrarisch bedrijf 

in de vorm van een veehouderij gevestigd. Het bedrijf 

beschikt over twee bedrijfswoningen. Het agrarisch bedrijf 

doet mee aan de opkoopregeling. Een eis van deze regeling 

is dat planologisch wordt vastgelegd dat geen vee meer 

mag worden gehouden. Dit wordt beoogd met dit bestem-

mingsplan. Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning 

planologisch vastgelegd. Het bedrijf gaat door als akker-

bouwbedrijf. 

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te 

stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen 

gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen 

en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de 

orde zodra het bestemmingsplan in procedure wordt 

gebracht en de inspraakprocedure wordt toegepast. De 

start van de procedure zal bekend worden gemaakt in het 

Ommer Nieuws, www.offi  cielebekendmakingen.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Beerzerhaar 33 Beerzerveld. Burgemeester en wethouders 

geven op grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het 

bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Beerzerhaar 

33 Beerzerveld’ in voorbereiding is.

Op locatie Beerzerhaar 33 te Beerzerveld is een agrarisch 

bedrijf in de vorm van een veehouderij gevestigd. Het 

agrarisch bedrijf doet mee aan de opkoopregeling. Een eis 

van deze regeling is dat planologisch wordt vastgelegd dat 

geen vee meer mag worden gehouden. Dit wordt beoogd 

met dit bestemmingsplan. Het bedrijf gaat door als akker-

bouwbedrijf. 

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te 

stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen 

gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen 

en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de 

orde zodra het bestemmingsplan in procedure wordt 

gebracht en de inspraakprocedure wordt toegepast. De 

start van de procedure zal bekend worden gemaakt in het 

Ommer Nieuws, www.offi  cielebekendmakingen.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Tussenweg 6 en 6a’. Burgemeester en wethouders geven op 

grond van het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

RUIMTELIJKE ORDENING



ruimtelijke ordening kennis van het feit dat het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied, herziening Tussenweg 6 en 6a’ in 

voorbereiding is.

Op locatie Steenoever 6 en 6a te Ommen is een woning 

gesplitst en zijn twee bijgebouwen gesloopt en een nieuwe

bijgebouw gebouwd. Een herziening van het bestemmings-

plan is noodzakelijk om de situatie in overeenstemming te 

krijgen met het bestemmingsplan. Op grond van de sane-

ringsregeling worden gebouwen gesloopt ten behoeve van 

nieuwe bijgebouwen.  

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan op te 

stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, wordt geen 

gelegenheid geboden zienswijzen naar voren te brengen 

en wordt geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 

gesteld advies uit te brengen. Deze aspecten komen aan de 

orde zodra het bestemmingsplan in procedure wordt 

gebracht en de inspraakprocedure wordt toegepast. De 

start van de procedure zal bekend worden gemaakt in het 

Ommer Nieuws, www.officielebekendmakingen.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
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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


