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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 26 januari 2022, week 04

De week van het college
Beste bestuurder?
In het boek Vertrouwen in Besturen (Necker van
Naem, 2021) schrijft dr. Sabine van Zuydam over
geloofwaardigheid van bestuurders. Op de vraag
‘Welke eigenschappen hebben bestuurders nodig
om de noodzakelijke geloofwaardigheid op te
bouwen?’ antwoordt zij op basis van onderzoek
dat de kern van geloofwaardigheid bestaat uit
bekwaamheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid.
Volksvertegenwoordigers en bestuurders waarderen
deze eigenschappen in medebestuurders.
Recent ben ik uit dit gezelschap voorgedragen
voor de eervolle vermelding Beste Bestuurder 2021
in de categorie gemeenten tot 35.000 inwoners.
Wat een waardering! Om stil van te worden. Bij
de nominatie stond vermeld dat ik ‘altijd op zoek
ga naar een eerlijke oplossing’. Het woord ‘eerlijk’
raakte me. Voor mij persoonlijk was het vroeger
dè vraag: kun je ook eerlijk zijn in de politiek? En
speelt deze vraag misschien nu in de landelijke
politiek ook, wanneer er geroepen wordt om een
nieuwe bestuurscultuur? Zou deze roep betekenen
dat er te weinig bekwaamheid, betrouwbaarheid en
betrokkenheid wordt ervaren?
Wat mij betreft straalt mijn nominatie af
op de hele gemeente Ommen. Voor onze
volksvertegenwoordigers en alle bestuurders van
de Plaatselijke Belangen, verenigingen, kerken, etc.
geldt ook dat bekwaamheid, betrouwbaarheid en
betrokkenheid ons tot geloofwaardige bestuurders
maakt.
Wanneer we zó ons werk
doen, is wat mij betreft
elke bestuurder ‘de beste
bestuurder’!
Bart Jaspers - Faijer

Carrousel in Ommen locatie voor (booster)prikken
Wilt u wel een boosterprik, maar daarvoor niet naar
Deventer, Hardenberg of Zwolle? GGD IJsselland opent
komende weken namelijk extra vaccinatielocaties,
waaronder in de Carrousel in Ommen. Tot in ieder geval
eind februari kan iedereen zich daar laten vaccineren.
Vanaf eind januari wordt het boosteren in Regio
IJsselland uitgebreid. Naast de al bestaande locaties,
worden tijdelijke priklocaties en prikken door huisartsen
toegevoegd. Elke gemeente heeft daarmee straks een
eigen priklocatie, waar naast de boosterprik ook de
basisvaccinatie (1e en 2e prikken) worden gegeven.
“Hopelijk zorgt het vaccineren in onze eigen gemeente
ervoor dat mensen die dit willen, gemakkelijk de prik
kunnen halen”, geeft burgemeester Hans Vroomen aan.
Nu het aantal positieven door de omikronvariant weer
snel oploopt, is een vaccinatie echt heel belangrijk. Zoals
het nu lijkt wordt u minder ziek door omikron, maar is
deze variant een stuk besmettelijker. “Met een prik krijgt
niet alleen uw eigen afweersysteem een oppepper, maar
u beschermt ook de mensen in uw omgeving.”
Uitbreiden vaccinatielocaties eerder dan verwacht
Het boosteren in IJsselland gaat zó snel, dat de GGD

voorloopt op de planning. “Onze prikpiek lag in week
52 en week 1, met ruim 90.000 vaccinatieafspraken
per week”, vertelt Sebastiaan van Buuren, projectleider
Vaccineren bij GGD IJsselland. Mensen die niet naar de
centrale locaties konden of wilden komen, of door een
vaccinatie of besmetting korter dan 3 maanden geleden
nog niet geboosterd mochten worden, kunnen zich nu
dicht bij huis laten inenten.
Locaties en openingstijden
De tijdelijke priklocatie in de Carrousel opent donderdag
27 januari. De openingstijden tot in elk geval eind
februari zijn donderdag (12 – 20 uur), vrijdag en zaterdag
(9 - 17 uur). De boosterprik (18 jaar en ouder) en de
basisvaccinatie (1e en 2e prik; vanaf 12 jaar) zijn zonder
afspraak te halen. Voor kinderen van 12 tot en met 15
jaar moet een volwassene mee. Vergeet niet een geldig
ID-bewijs (ook voor kinderen) en een mondkapje mee te
nemen.
De coronavaccinatie voor kinderen van 5 t/m 11 jaar
is alleen mogelijk op afspraak op locaties Zwolle,
Hardenberg en Deventer.

Ziet u defecte straatverlichting? Meld het!
Merkt u op dat de openbare verlichting niet werkt? Het is
belangrijk om dat dan te melden! Dit kan door te bellen
naar 14 0529. Bij uw melding geeft u de straatnaam en
de omschrijving van uw melding op. Op de online kaart
kunt u de lantaarnpaal zelf selecteren. U kunt ook gelijk
zien of een defect op de storings-locatie al eerder is
gemeld.
Verlichting langs de doorgaande wegen, met een
belangrijke verkeersfunctie, worden regelmatig door ons
gecontroleerd. Dit is nodig omdat in de praktijk blijkt
dat storingen langs dit soort wegen minder snel worden
gemeld.
Een lampstoring kan te maken hebben met een defecte
lamp of met een storing in de stroomkabel in de grond.
Een kabelstoring kan mogelijk ook bij netbeheerder
Enexis in behandeling zijn.

Wanneer meerdere lichtpunten in de straat of de
wijk niet branden is er waarschijnlijk iets mis met de
stroomkabel van de netbeheerder. De gemeente geeft
een dergelijke storing door aan Enexis.

Militairen trainen in de regio Ommen
De Koninklijke Landmacht zal van maandag 31 januari
tot en met vrijdag 11 februari een oefening houden. De
eenheid oefent met meerdere verkenningsvoertuigen
in delen van de provincies Overijssel en Drenthe. Dat
betekent dat inwoners van Ommen deze militairen tegen
kunnen komen in de gemeente.

Meer informatie over bovenstaande
nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

De militairen zijn bewapend voor de oefening, maar
zullen geen gebruik maken van munitie of oefenmunitie.
Gedurende de oefening wisselen ze voortdurend van
locatie. In principe wordt hierbij alleen gebruik gemaakt
van openbare wegen, paden en terreinen, waarbij ze de

bebouwde kom vermijden. Mocht de eenheid moeten
uitwijken en daarbij gebruik maken van privéterrein
zullen ze dit te allen tijde overleggen met de eigenaar.
De Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale
organisaties en functies om Nederland te laten blijven
functioneren. Daarom moet de Landmacht altijd gereed
zijn een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de
samenleving, dit doen zij onder andere door het houden
van oefeningen. De richtlijnen van de Rijksoverheid
betreffende het coronavirus zullen uiteraard zoveel
mogelijk worden opgevolgd.
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Opvang zwerf- en andere dieren (honden en katten)
gemeente Ommen
De opvang van zwerf- en andere
dieren (honden en katten) en in het
wild levende dieren in de gemeente
Ommen wordt dit jaar gedaan door
Dierenopvang Koningen, Maatschappijwijk 15 te Balkbrug.
Het ophalen en wegbrengen van ge-

melde dieren gebeurd door de Dutch
Animal Rescue (DAR).
Het aantreffen van een zwerfdier
(hond of kat) en of andere in het wild
levende in- en uitheemse dieren kunt
u melden bij de Dutch Animal Rescue
(DAR), ze zijn te bereiken op telefoon-

nummer: 06 – 57 377 365
Bij het ophalen van een gevonden
huisdier (hond en kat) bij Dierenopvang Koningen worden de door het
asiel gemaakte kosten bij de eigenaar
van het dier in rekening gebracht!

GEMEENTELIJKE
BEKENDMAKINGEN
GEMEENTE OMMEN
WEEK 04 - 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.

De omgevingsvisie, Ommen – jouw
toekomst is vastgesteld

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt
u contact opnemen met de Publieksdienst, telefoon 14
0529.

OMGEVINGSVERGUNNING
Hoe ziet Ommen er in 2040 uit? Welke keuzes maken we en waarom doen we
dat? Dat staat in de omgevingsvisie - Ommen, jouw toekomst - die tijdens de
laatste gemeenteraadsvergadering van 2021 werd vastgesteld.
Totstandkoming
Vanaf eind 2019 zijn we samen met inwoners en andere partijen gewerkt aan het
opstellen van een heldere toekomstvisie voor Ommen. Deze omgevingsvisie is het
resultaat van inbreng van velen. Met bijzondere methoden als de praatpaal, filmpjes over
bijzondere plekken, buurtgesprekken, maar ook zijn er inwonersavonden, kleur- en
fotowedstrijden georganiseerd. Op deze manier hebben we samen met inwoners en
partijen gekeken wat belangrijk is voor de toekomst van Ommen.
De visie van velen
In de omgevingsvisie komen onderwerpen als een vitale en gezonde samenleving, een
toekomstbestendige economie, maar ook omgevingskwaliteit en duurzame ontwikkeling
aan bod. Wethouder Ko Scheele is trots op het resultaat, maar vooral op de
totstandkoming: “De omgevingsvisie geeft richting aan de toekomst van ons
prachtige Ommen. Wat goed is blijft behouden, maar waar nodig ontwikkelen
we. En dat alles op de manier waar Ommen voor staat: groen, gastvrij,
geïnspireerd en gezond. Ik vind het om mooi om te zien hoe we dit als Ommer
samenleving hebben gedaan, met inbreng van zovelen. De omgevingsvisie is
hierdoor een visie van ons allemaal geworden.”
Omgevingswet
De omgevingsvisie is gemaakt vanwege de Omgevingswet, die dit jaar van kracht wordt.
Deze wet zorgt ervoor dat gemeenten op een andere manier moeten gaan werken. De
omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving, of terwijl alles wat we nodig hebben om
hier te leven, wonen, werken en recreëren. Over deze onderwerpen waren altijd veel
verschillende wetten. Door de intreding van de omgevingswet worden deze allemaal
samengevoegd. Hierdoor zijn regels overzichtelijker en makkelijker te vinden. En ook is
het voor inwoners en ondernemers makkelijker om samen initiatieven te starten. De
gemeente kijkt hierin mee en adviseert waar dat kan.
Omgevingsvisie lezen
De omgevingsvisie is te lezen op www.ommen.nl/jouwtoekomst. Wil je liever een gedrukt
exemplaar? Deze is af te halen aan de balie van het gemeentehuis.

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.
Giethmen
- het verbouwen van een recreatiewoning op ’t
Giethmenseveld op het perceel Hogeveldsweg 26 - 162,
ontvangen 20 december 2021
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.
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 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:
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 04 - 2022 vervolg
Ommen
- het verbouwen van het pand naar 5 appartementen op
het perceel Middenstraat 16
Dit besluit is 13 januari 2022 verzonden
Giethmen
- het bouwen van 3 recreatiewoningen op het perceel
Hogeveldsweg 26 kavel 11, 13 en 14
Dit besluit is 14 januari 2022 verzonden
- het verbouwen van de recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26 – 132
Dit besluit is 14 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 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.

BESLUITEN
Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar
een onbekend land
Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een
onbekend land
Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend
dat voor onderstaande personen vanuit artikel 2.22 van
de wet BRP gegevens zijn opgenomen over een vertrek
uit Nederland.

Het betreft de volgende perso(o)n(en):
Naam en geboortedatum:
Datum uitschrijving
E. Adomaitis, 29-05-1984
07-12-2021
D. Paunovic, 28-03-1976
09-12-2021
D. Paunovic, 07-09-2013
09-12-2021
V.D. Paunovic, 25-07-2011
09-12-2021
E. Paunovic, 01-04-2010
09-12-2021
B. Haverkort, 24-10-1994
13-12-2021
Bezwaarschrift
U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes
weken na publicatie een bezwaarschift indienen. In het
bezwaarschrift vermeld u:
- Uw naam
- Uw adres
- Het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar
- De dagtekening
- Uw handtekening
Het bezwaarschrift richt u aan het college van
burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100,
7730 AC Ommen

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres

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

wonen waarop zij in de basisregistratie personen staan
ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen,
de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een
rijbewijs of paspoort.

Internet
E-mail
Telefoon

www.ommen.nl
gemeente@ommen.nl
14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

