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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 2 februari 2022, week 05

De week van het college
Het voorjaar lonkt
Het zal u vast niet zijn ontgaan. We zitten nog in de
winter, maar de natuur zit al volop in de knop.
Nog eventjes en de bladeren en bloesem komen
weer uit. Altijd weer een prachtige periode en het
geeft een impuls aan het leven in de natuur.
Met de versoepelingen van een groot aantal
coronamaatregelen is ook de samenleving weer op
gang gekomen. De scholen zijn weer geopend. De
drang om naar buiten te gaan en er weer op uit te
trekken is volgens mij gemeengoed. Er wordt volop
gewandeld, geﬁetst en hardgelopen. Sociaal contact
en gezellig samen wat eten en drinken is gelukkig
weer mogelijk.
Een andere mooie ontwikkeling die je ziet, is dat
er in Ommen op alle fronten gewerkt wordt aan
de toekomst. Bedrijven, clubs, stichtingen en
de gemeente zijn bezig met allerlei initiatieven,
plannen, evenementen en investeringen. Hopelijk
kan dat allemaal doorgaan.
De veelheid aan positieve gedachten en houdingen
laten mijn hart sneller kloppen. Op het moment dat
ik dit schrijf, zit ik aan een tafel met een vaas vol
hyacinten en dat ruikt heerlijk. Het voorjaarsgevoel
doet goed.
Ja, ik weet dat de ijsheiligen
nog moeten komen, maar
toch hoop ik dat wij met z’n
allen het voorjaarsgevoel
kunnen vasthouden.
Leo Bongers
Wethouder.

Informatiebijeenkomst veilig
buitengebied
Hoe houden we samen het buitengebied veilig? Hoe
kunnen we mogelijke criminaliteit herkennen? En
wat kunnen agrariërs en gemeente hier samen tegen
doen? Deze vragen staat centraal tijdens de digitale
informatieochtend die gemeente Ommen organiseert voor
(voormalige) agrariërs in het buitengebied van Ommen.
Tijdens de digitale bijeenkomst op 10 februari van 10.00
tot 11.30 uur komen diverse partners aan het woord,
waaronder voorzitter LTO Vechtdal Gerrie Kleene, Politie
Vechtdal en de Erfcoaches. Het volledige programma vindt
u op www.ommen.nl/actueel. Aanmelden kan tot
7 februari 2022 via veiligheid@ommen.nl of per post.

Startbijeenkomst over Regio Zwolle als NOVI-gebied

‘Aan de slag met NOVI gebied Regio Zwolle als
klimaatbestendige groeiregio!’
Regio Zwolle wil zich verder ontwikkelen tot een
klimaatbestendige groeiregio vanuit haar status als
NOVI-gebied. Deze speciale positie in de Nationale
Omgevingsvisie heeft de regio verworven door de opgaven
en kansen in de regio op het gebied van klimaatadaptie
en water. Het is nu tijd voor de volgende stappen. Die
zijn gericht op het inzicht in klimaatbestendigheid te
bevorderen en de toegankelijkheid van kennis over
klimaatadaptie te verbeteren. De regionale samenhang
staat hierbij voorop. Hiervoor organiseert Regio Zwolle
een startbijeenkomst op donderdag 17 februari 2022. Het
programma is opgebouwd uit concrete voorbeelden uit
de regio afgewisseld met bijdragen van onder anderen
Peter Glas, de landelijke deltacommissaris en Henk Ovink,
internationale watergezant van de Verenigde Naties.
Beiden slaan een brug naar de toekomstige generatie om
het belang van klimaatadaptie te onderstrepen.
Onder leiding van dagvoorzitter Hannie te Grotenhuis gaan
medewerkers van betrokken organisaties, bestuurders
en politici met elkaar en de deelnemers thuis in gesprek.
De kern van de bijeenkomst is hoe komen we samen
tot een klimaatbestendige groeiregio. Het uitgangspunt
is om bij alle nieuwe plannen en projecten - op het
gebied van ruimtelijke ordening en landschapsinrichting inzichtelijk te maken wat het effect is op het klimaat en de
watersystemen.
“Deze bijeenkomst is van grote waarde om met elkaar te
doorleven dat elke organisatie een onderdeel van deze
klimaatpuzzel is. Hoe kunnen we over honderd jaar nog
steeds fijn wonen, werken en leven in Regio Zwolle met
droge voeten en zonder verdroging van het landschap. We
hebben hierin allemaal een rol. Van raad tot Rijk en van
ondernemer tot onderzoeker. Onze regio is geen eiland, en
klimaatveranderingen kijken niet naar gemeentegrenzen.
Bijvoorbeeld: het bouwen van een woonwijk in de ene
gemeente heeft invloed op het waterpeil elders. Ook
ondernemers en onderwijsinstellingen hebben hierin een
rol”, aldus regiovoorzitter Peter Snijders.
Programma
Vragen als ‘wat is een NOVI-gebied’, ‘wat is de opgave
hierin’ en ‘waarom is het zo urgent’ vormen de rode draad
op deze dag. Concrete voorbeelden - Kraanbolwerk in
Zwolle, Nationaal Park het Dwingelderveld in Drenthe en
Ruimte voor de Vecht - worden in video’s toegelicht door
mensen uit de praktijk over hoe zij hun project hebben
gerealiseerd op basis van klimaatadaptieve maatregelen. In
de studio gaan bestuurders in gesprek over de dilemma’s
die dit opleverde. De tafelgasten zijn:
- Ed Anker, wethouder gemeente Zwolle

- Hans Kuipers, gedeputeerde Drenthe
- Bert Boerman, gedeputeerde Overijssel
- Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf waterschap Drents
Overijsselse Delta
- Vincent van der Werff, directeur Uitvoering Nationale
Omgevingsvisie, ministerie van BZK.
Landelijke deltacommissaris en internationale
watergezant in gesprek met jeugd
Peter Glas, de landelijke deltacommissaris, gaat op locatie
in gesprek met Pjotr Pypaert (11). Belicht wordt - in een
video-opname - het perspectief van een jonge inwoner
over een klimaatbestendige toekomst van deze regio.
Henk Ovink, internationale watergezant van de Verenigde
Naties sluit de ochtend af met het verzorgen van een les
over klimaat voor schoolkinderen, ook per video in beeld
gebracht. Voordat de deelnemers in verdiepende sessies
kennis ophalen en delen in workshops vertelt Li An Phoa
(Drinkable Rivers) over haar initiatief om aandacht te
vragen voor drinkbaar water uit de rivieren.
Workshops met aandacht voor verschillende
voorbeelden in de regio
De drie workshops worden geleid door professionals
uit de regio afkomstig uit de overheid, waterschappen
en onderwijs/onderzoek. De thema’s zijn: 1. Het proces
rondom de gebiedsverkenning Kop van de Veluwe, 2.
Ontwikkelgebied Zwolle met accenten op de Sallandse
Heuvelrug en het Vechtdal en 3. De wetenschappelijke
kant van klimaat(verandering) door deskundigen van het
ITC Faculty Geo-Information Science and Earth Observation
Universiteit Twente.
Aanmelden
Het gezelschap is omvangrijk en divers, typerend voor de
netwerksamenwerking. De deelnemers zijn bijvoorbeeld
werkzaam bij het Rijk, gemeenten, provincies en
waterschappen, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.
Daarnaast zijn gemeenteraadsleden en Statenleden
uitgenodigd. Ook inwoners zijn van harte welkom. In
verband met corona is deze bijeenkomst digitaal voor de
deelnemers met de genoemde gasten aan tafel in een
studio in Meppel.
Wie belangstelling heeft, kan zich aanmelden via https://
tinyurl.com/3ypps9zk of kijkt op www.regiozwolle.
info/klimaatbestendigegroeiregio. Naast dit grote event
organiseert Regio Zwolle een kort webinar op vrijdag
4 maart met een terugblik op de startbijeenkomst
waarbij genoemde voorbeelden en video’s centraal staat.
Informatie hierover is op te vragen via regiozwolle@zwolle.
nl.

Zitting centraal stembureau over geldigheid kandidatenlijsten en nummering
Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Op
vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur beslist het centraal
stembureau tijdens een openbare zitting over de geldigheid
van de kandidatenlijsten en de nummering.
Tijdens de openbare zitting wordt over het volgende
beslist:

- de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding
van een politieke groepering en;
- de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Deze zitting vindt plaats in het gemeentehuis en is live te
volgen via de website van de gemeente, zie: www.ommen.
nl/verkiezingen. Op deze website kunt u ook lezen welke
mogelijkheid er is om eventuele bezwaren in te dienen.
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25 januari 2022

Bijna alles weer open
Per 26 januari gaat bijna alles weer open tot 22.00 uur, ondanks de risico’s.
Juist daarom is het belangrijk om je aan de algemene maatregelen te houden.
De regels gelden in ieder geval t/m 8 maart.
Algemeen

Coronatoegangsbewijs

Evenementen en kunst en
cultuur

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m 12
jaar zijn uitgezonderd.

Evenementen met vaste zitplaats en
doorstroomevenementen (zoals
kermissen en beurzen) toegestaan
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Ga je bij anderen op bezoek, of
ontvang je bezoek, doe een
zelftest.

Musea en voorstellingen kunst en
cultuur (zoals in theaters en
bioscopen) toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Werk thuis. Kan dat niet: houd op
werk altijd 1,5 meter afstand.
Draag een mondkapje waar dit
verplicht is of geadviseerd wordt.

Recreatie

Op deze locaties draag je ook een mondkapje.

Recreatie (zoals pret- en dierenparken, casino’s en sauna’s) open
tot 22.00 uur. Beperkte capaciteit.

Winkels, boodschappen en
contactberoepen

Sport
Horeca

Wedstrijden en competities
(amateur en professioneel)
toegestaan.

Horeca (zoals cafés en restaurants)
open tot 22.00 uur.

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Voor werknemers in essentiële bedrijfsprocessen
geldt een uitzondering.

Publiek toegestaan tot 22.00 uur.
Beperkte capaciteit.

Vaste zitplaats verplicht.

Wassen

Quarantaine
Je hoeft niet in quarantaine na contact met
een positief getest persoon als je:
• Geen klachten hebt en;
• 17 jaar of jonger bent of;
• Een boostervaccinatie hebt gehad
(minimaal 1 week geleden) of;
• Korter dan 8 weken geleden positief
bent getest.

Nu ook hier verplicht:
coronatoegangsbewijs.

Alle winkels en contactberoepen
(zoals kappers en nagelstudio’s)
open tot 22.00 uur.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs +
identiteitsbewijs nodig:
• Horeca en evenementen.
• Kunst en cultuur, zoals theaters,
bioscopen en musea.
• Kunst en cultuurbeoefening (zoals
muziek- en dansles) vanaf 18 jaar.
• Sport: alle binnenlocaties en –faciliteiten.
Buiten voor publiek bij professionele
wedstrijden vanaf 18 jaar.
En sportbeoefening vanaf 18 jaar.
• Pret- en dierenparken, kermissen,
casino’s en sauna’s.

Afstand

.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Nieuws van de gemeenteraad
Raadsvergadering (digitaal)
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

donderdag 3 februari 2022
19.30 uur
n.v.t., livestream via www.ommen.nl

Agendapunten
- Beëdiging grifﬁer Wannet
- Nieuw voorstel ﬁetsverbinding Dante
- Realiseren bezoekerscentrum Ommerschans
- Beleidsuitgangspunten aanpak lokale
inclusieagenda

- Verordening kwijtschelding
- Vaststelling verordening compensatieregeling
OZB maatschappelijke objecten gemeente
Ommen
- Project Chevalleraustraat meenemen aantal
herstelwerkzaamheden aan de bestaande
riolering
- Zienswijze ontwerpbegrotingswijziging 2021
en 2022 omgevingsdienst IJsselland
- Cultuur en erfgoednota
- Camperbeleid Ommen

- Afwijzing verzoek bestemmingsplanherziening
ten behoeve van de bouw van 5
recreatiewoningen aan de Zonnebloemweg/
Bergweg
- Motie vreemd aanvliegroutes Lelystad
Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren
via ommen.raadsinformatie.nl, evenals
audioverslagen van voorgaande vergaderingen.
De raadsvergadering is ook onder voorbehoud
te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie

106.3 FM in de ether en 104.1 FM op de kabel.
De raadstukken kunt u vanaf een week van
tevoren inzien via ommen.raadsinformatie.nl.
Houdt u voor eventuele wijzigingen van
de agenda de gemeentelijke website en de
eerstvolgende gemeentepagina in het huis-aanhuisblad in de gaten.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 05 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk
met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt
voorbereid.

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.

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.

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.

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

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.
Ommen
- het bouwen en veranderen van een pui op het perceel
Brugstraat 25, ontvangen 18 januari 2022
- het bouwen van een nieuwbouw woning op het perceel
Vlierhof 1 (Vlierlanden fase 2, kavel 74), ontvangen 18
januari 2022
- het kappen van een spar in de voortuin op het perceel
Egelantierstraat 20, ontvangen 17 januari 2022
- het kappen van een eikenboom op het perceel De Kamp
40, ontvangen 17 januari 2022
- het kappen van twee bomen op het perceel
Weegbreestraat 12, ontvangen 25 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

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ommen
- het bouwen van twee overlaadstations op het perceel
Strangeweg 16
Dit besluit is 19 januari 2022 verzonden
- het bouwen van de rechterhelft van een 2 onder 1 kap
woning op het perceel Bijenhof 11
Dit besluit is 24 januari 2022 verzonden
- het bouwen van de linkerhelft van een 2 onder 1 kap
woning op het perceel Bijenhof 13
Dit besluit is 24 januari 2022 verzonden
Giethmen
- het kappen van een eikenboom op het perceel
Giethemer Kerkpad 6
Dit besluit is 21 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.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Verkoopactie
Ommen
- Ommer Mannenkoor, verkoopactie van potgrond, van 28
februari t/m 5 maart 2022
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester
en wethouders 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.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 05 - 2022 vervolg
Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de
Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken
om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is
van zogenoemde ‘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

BESLUITEN

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.
Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres
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.
Het betreft de volgende perso(o)n(en):
Naam en geboortedatum:
Datum uitschrijving
A. Kuźmiak, 07-09-1995
29-12-2021
K.A. Golawski, 12-10-2017
29-12-2021
T.R. Dimitrov, 29-08-1977
29-12-2021
D.R. Dimitrova, 24-04-1971
29-12-2021

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

Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar
een onbekend land

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

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

