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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 19 januari 2022, week 03

De week van het college
Eensgezind?
Nederland heeft een nieuw kabinet en dat is
belangrijk in een tijd met grote opgaven. De
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)
sprak afgelopen week over het regeerakkoord.
Het was een vergadering waar met spanning
naar uitgekeken werd. Een duidelijk minpunt
in het regeerakkoord is de voorgenomen
bezuiniging op jeugdzorg. Een vreemd voorstel,
juist nu onafhankelijke arbitrage had aangegeven
dat er meer geld voor de gemeenten zou moeten
komen voor de uitvoering van de jeugdzorg. Het
VNG-bestuur sprak dan ook van een valse start
van het kabinet. Maar gooien de gemeenten nu
de deur voor het kabinet helemaal dicht? Dat
is in ieder geval niet in het belang van Ommen,
want andere voorgenomen maatregelen zijn wel
degelijk in haar voordeel. Ook de voorgenomen
herverdeling van het gemeentefonds zou
voor Ommen goed uitpakken. Wat hielp was
het gezamenlijk optreden van de gemeenten
in Overijssel en de verzoenende woorden
van de nieuwe minister van Binnenlandse
Zaken. Iedereen is er wel van overtuigd dat de
opgaven zo groot zijn dat de overheden waar
mogelijk eensgezind aan de slag moeten gaan.
Uiteindelijk wilde de VNG wel een stap doen en
sprak zich uit voor gesprek met het kabinet. Op
het onderdeel jeugdzorg wil de VNG wel een
stap van het kabinet. Voor eensgezindheid heb
je twee partijen nodig die bereid zijn een stap te
doen.
Het zoeken naar eensgezindheid geldt natuurlijk
ook de Corona-aanpak. Gemeenten hebben
bij het kabinet aangegeven dat de rek er
wel uit is. Wat dat betreft was het natuurlijk
teleurstellend dat vorige week de cultuursector
en de horeca gesloten bleven. Het raakt ook
de eensgezindheid van en in gemeenten.
Horeca-ondernemers kondigen aan toch,
ondanks het landelijk verbod, open te zullen
gaan. De gemeenten in onze regio besloten om
zaterdag toe te laten. Deze stap is natuurlijk
allereerst een signaal naar de horeca. Maar
het is vooral een signaal naar het kabinet,
waar we meer van verwachten, een volgende
stap. De Coronapandemie vergt een krachtige,
eensgezinde aanpak. En ook daar geldt dat je
voor eensgezindheid twee partijen nodig hebt
die bereid zijn een stap te doen.

Nieuws van de gemeenteraad
Raadscommissie
Datum: donderdag 20 januari 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: n.v.t. livestream via www.
ommen.nl
Agendapunten:
- Nieuw voorstel ﬁetsverbinding
Dante
- Realiseren informatiecentrum
Ommerschans
- Cultuur en erfgoednota
- Beleidsuitgangspunten aanpak
Lokale Inclusieagenda
Spreekrecht
Spreekrecht; Inspreken is digitaal
mogelijk via MS Teams. Wie dit

lastig vindt, kan digitaal inspreken
vanaf een speciaal ingerichte plek in
de raadzaal met inachtneming van
de coronamaatregelen. Graag van
tevoren per mail aanmelden bij de
grifﬁe, uiterlijk woensdag 19 januari
17.00 uur: grifﬁe@ommen.nl
De vergadering wordt live
uitgezonden via internet.
Als u gebruik maakt van het
spreekrecht weest u zich er
dan van bewust, dat openbare
raadscommissievergaderingen
live worden uitgezonden op
internet. De video-opnamen van de
vergaderingen worden na aﬂoop
opgeslagen op de website van de
gemeenteraad en zijn voor een

ieder toegankelijk. Wij zijn op grond
van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
verplicht u hierop te wijzen.
Commissievergaderingen
kunt u live beluisteren via
ommen.raadsinformatie.nl,
evenals audioverslagen van
voorgaande vergaderingen. De
commissiestukken kunt u inzien via
de website ommen.raadsinformatie.
nl.
Houdt u voor eventuele wijzigingen
van de agenda de website en de
eerstvolgende gemeentepagina in
het huis-aan-huisblad in de gaten.

Nieuws van de gemeenteraad
Raadscommissie (extra)
Datum: donderdag 27 januari 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: n.v.t. livestream via www.
ommen.nl
Agendapunten:
- Camperbeleid Ommen
- Verordening kwijtschelding
- Vaststelling verordening
compensatieregeling OZB
maatschappelijke objecten
gemeente Ommen 2022
- Afwijzing verzoek
bestemmingsplanherziening
ten behoeve van de bouw van
5 recreatiewoningen aan de
Zonnebloemweg/Bergweg
- Project 'Chevalleraustraat',
meenemen aantal
herstelwerkzaamheden aan de
bestaande riolering

- Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022
Omgevingsdienst IJsselland
Spreekrecht
Spreekrecht; Inspreken is digitaal
mogelijk via MS Teams. Wie dit
lastig vindt, kan digitaal inspreken
vanaf een speciaal ingerichte plek in
de raadzaal met inachtneming van
de coronamaatregelen. Graag van
tevoren per mail aanmelden bij de
grifﬁe, uiterlijk woensdag 26 januari
17.00 uur: grifﬁe@ommen.nl
De vergadering wordt live
uitgezonden via internet.
Als u gebruik maakt van het
spreekrecht weest u zich er
dan van bewust, dat openbare
raadscommissievergaderingen
live worden uitgezonden op
internet. De video-opnamen van de

vergaderingen worden na aﬂoop
opgeslagen op de website van de
gemeenteraad en zijn voor een
ieder toegankelijk. Wij zijn op grond
van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
verplicht u hierop te wijzen.
Commissievergaderingen
kunt u live beluisteren via
ommen.raadsinformatie.nl,
evenals audioverslagen van
voorgaande vergaderingen. De
commissiestukken kunt u inzien via
de website ommen.raadsinformatie.
nl.
Houdt u voor eventuele wijzigingen
van de agenda de website en de
eerstvolgende gemeentepagina in
het huis-aan-huisblad in de gaten.

Ko Scheele
k.scheele@ommen.nl

Meer informatie over
bovenstaande nieuwsberichten
zie: www.ommen.nl
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Reizen met het OV
De provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel vinden het
belangrijk dat iedereen met het openbaar vervoer veilig en
gemakkelijk kan reizen. Daarom geven OV-ambassadeurs,
vrijwilligers en 55+, uitleg over reizen met trein en bus aan
leeftijdsgenoten. Op deze manier helpen ze het reizen met
openbaar vervoer laagdrempeliger te maken voor wie hier
hulp bij kan gebruiken. Momenteel zijn de fysieke inloopspreekuren geannuleerd, maar met vragen over reizen met
het openbaar vervoer kunt u nog wel terecht bij OV-ambassadeurs!
Interactieve online informatiebijeenkomst over het
reizen met het OV
(Opnieuw) leren reizen met het openbaar vervoer.
Als reizen met de bus of trein weer gewoon kan, is het
misschien niet duidelijk hoe dat precies in z’n werk gaat. Dan
bieden de interactieve online OV-informatiebijeenkomsten
uitkomst.
Er zijn interactieve bijeenkomsten gepland op:
donderdag 20 januari, maandag 24 januari 2022
dinsdag 1 februari, woensdag 16 februari 2022
dinsdag 15 maart 2022
De bijeenkomst begint om 13.30 uur en duurt maximaal een
uur.
In een klein groepje legt een OV-ambassadeur stapsgewijs uit
hoe een OV-chipkaart aanvragen en gebruiken in het openbaar vervoer gaat. OV-ambassadeurs zijn vrijwilligers, senior
en ervaren OV-gebruikers , die andere senioren wegwijs
maken in het openbaar vervoer.
Na aanmelding via e-mail ov-ambassadeur@ervaarhetov.
nl of telefoon 038 – 45 40 130 ontvangen deelnemers een
inlogcode. Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst hebben deelnemers een telefoon, tablet of computer nodig met
camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe
een inlogcode werkt kunnen telefonisch op weg geholpen
worden.
Na deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een afspraak
te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station
en het maken van een proefreisje onder begeleiding.
Deelname is gratis. Bij een eventueel proefreisje betaalt de
deelnemer zelf de reiskosten.
Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV dagelijks bereikbaar
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het openbaar
vervoer? Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de
40% korting voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten
over de coronamaatregelen in het OV? Of juist informatie
over verlenging van abonnement, keuzedagen. Het kan
ook zijn dat u (onverwachts) noodgedwongen afhankelijk
van het OV bent maar nog niet hoe het werkt. Bel dan met
een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. De
OV-ambassadeur neemt met het antwoord met u door. Dat
kan telefonisch of via beeldbellen.
Wanneer:
maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 tot 12.00 uur
dinsdag en donderdag tussen 13.30 tot 15.00 uur
maandag en woensdag tussen 18.30 tot 20.00 uur
Telefoonnummer: 038 - 303 70 10
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Voor meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
Contactinformatie OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle, tel, 038-454 01 30

Meer informatie over
bovenstaande nieuwsberichten
zie: www.ommen.nl
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Fotowedstrijd gemeentemagazine 2022
Dit jaar willen we het gemeentemagazine niet alleen vóór
u maken, maar ook met u! Daarom organiseren wij een
fotowedstrijd, waarbij de mooiste foto’s een plaats krijgen in
het magazine.
Hoe doet u mee?
U kunt tot en met 9 februari uw foto(‘s) uploaden via
www.ommen.nl/fotowedstrijd.
Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een VVV-bon
van € 75,- (eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) en € 25,(derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op
de voorpagina!

Uw foto in het gemeentemagazine
Een selectie van de foto’s publiceren we het gemeentemagazine. Ook worden de foto’s in de toekomst gebruikt voor
andere communicatie-uitingen van de gemeente, zoals de
website of folders.
Spelregels
- Foto’s moeten van voldoende kwaliteit zijn (een minimale
resolutie van 300 dpi of minimaal 1 MB).
- De foto’s zijn genomen in de gemeente Ommen
- De foto’s zijn niet aanstootgevend of beledigend.
- De gemeente Ommen mag zonder voorbehoud inzendingen weigeren.
- Het betreft zelfgemaakte foto’s waar geen auteursrecht
van anderen op van toepassing is.

- Wanneer u personen op de foto zet, vraag hen dan eerst
om toestemming.
- De rechten van alle ingezonden foto's blijven in handen
van de fotograaf. Door deel te nemen aan de wedstrijd
stemt u wel in met een kosteloos en rechtsvrije openbaarmaking en/of verveelvoudiging van de foto's door de
gemeente Ommen
- Medewerkers van de gemeente Ommen mogen meedoen,
maar kunnen geen prijs winnen.
De winnaars krijgen schriftelijk bericht. Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op via communicatie@ommen.nl.
Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in het nieuwe
gemeentemagazine? Pak dan uw camera en maak de
winnende foto!

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 03 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente heeft i.v.m. het
coronavirus geen zitting op het gemeentehuis.
Wel is het mogelijk om de plannen dinsdagmorgen tussen
9.00 en 12.00 uur telefonisch/digitaal te bespreken.
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 de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

OMGEVINGSVERGUNNING
Binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande
aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend.
Lemele
- het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Spiekerweg 4, ontvangen 5 januari 2022
- het handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
betreft natuurbegraafplaats Lemele naast Zandeinde 1c
in Lemele (Ambt-Ommen, sectie O, perceelnummer 575),
ontvangen 6 januari 2022
Stegeren
- het uitbreiden van een bestaande vakantiewoning op park
de Hongerige Wolf 51, ontvangen 10 januari 2022
Beerzerveld
- het kappen van een inlandse eik op het perceel
Westerweg 53, ontvangen 4 januari 2022
Ommen
- het kappen van zeven bomen in de groenstrook langs
de rijbaan Chevalleraustraat – Kievitstraat, Stad-Ommen
B8503, ontvangen 11 januari 2022
De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na
telefonische contact met de Publieksdienst, 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.

- het kappen van een boom op het perceel Blikman
Kikkertweg 37, ontvangen 3 december 2021

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.

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van
maximaal zes weken:

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.
Rectiﬁcatie
Per abuis zijn in het Ommer Nieuws van 15 december
2021 de binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning ook geplaatst bij de verleende
omgevingsvergunningen. Dit is onjuist. Deze
binnengekomen aanvragen zijn nog in behandeling en zijn
dus nog niet verleend. Het gaat hierbij om de volgende
aanvragen:
Ommen
- het nieuwbouwen van de linkerhelft van een 2-onder-1kapwoning op het perceel Bijenhof 13 (Vlierlanden fase 2,
kavel 4), ontvangen 29 november 2021
- het nieuwbouwen van de rechterhelft van een 2-onder-1kapwoning op het perceel Bijenhof 11 (Vlierlanden fase 2,
kavel 5), ontvangen 29 november 2021
- een aanpassing van de draagconstructie/indeling op het
perceel Markt 14-15, ontvangen 1 december 2021
- het nieuwbouwen van een bedrijfspand op het perceel
met voorlopige huisnummering Drift 6a, ontvangen 30
november 2021
- het bouwen van een nieuwbouwwoning op het perceel
Bloesemhof 2 (Vlierlanden fase 2, kavel 44), ontvangen 10
november 2021
- het kappen van twee populieren op het perceel
Varsenerweg 9, ontvangen 6 december 2021.
Lemele
- het splitsen van een inwoonsituatie tot twee
wooneenheden op het perceel Zonnebloemweg 8/8a,
ontvangen 29 november 2021

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

Ommen
- voor het bouwen van een vrijstaand woonhuis op het
perceel Bloesemhof 2

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen
hebben verleend:
Giethmen
- het vervangen van een werktuigenberging en het
gebruiken van een deel van het pand ten behoeve van een
kinderopvang op het perceel Oude Hammerweg 5
Dit besluit is 7 januari 2022 verzonden
Lemele
- het tijdelijk bewonen van de schuur voor een periode van
zes maanden op het perceel Bulemansteeg 16
Dit besluit is 10 januari 2022 verzonden
Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn
voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De
omgevingsvergunningen kunnen vanaf vandaag tot zes
weken na publicatie tijdens openingstijden worden ingezien
bij de Publieksdienst in het gemeentehuis na telefonische
afspraak, telefoon 14 0529.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden 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 dagtekening, een aanduiding
van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de
gronden (motivering) van het bezwaar. Een bezwaarschrift
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 03 - 2022 vervolg
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 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
grifﬁerecht verschuldigd.

WET MILIEUBEHEER
Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
reguliere voorbereidingsprocedure Lemelerweg 14 in
Lemele (zaaknummer: 0193ESUITE2311342021)

Burgemeester en wethouders van Ommen
hebben maatwerkvoorschriften in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer opgelegd voor het perceel:
- Lemelerweg 14 in Lemele, de maatwerkvoorschriften
hebben betrekking op de regeneratie van waterwinput
nr 22
Verzonden op 10 januari 2022.
Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis van
Ommen. Wanneer u de documenten in het gemeentehuis
wilt inzien, vragen wij u een afspraak te maken via het
telefoonnummer: 14 0529.. Desgewenst kunt u de
documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u
opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl onder
vermelding van zaaknummer 0193ESUITE2311342021.

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
Gemeentehuis
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

Internet
E-mail
Telefoon

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen
zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van
burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100,
7730 AC Ommen. Heeft u een spoedeisend belang? Het
bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen.
U kunt naast het bezwaarschrift een voorlopige voorziening
vragen bij de voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de
rechtbank Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij
de rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier
een DigiD voor nodig.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

www.ommen.nl
gemeente@ommen.nl
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

