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“Hier hangt nog zo’n 
romantiek…”
In 1960 is Johanna van Buren (1881-1962) van 

Hellendoorn naar kamer 304 in Oldenhage verhuisd. Haar 

werd gevraagd hoe ze in Ommen terecht was gekomen? 

“… ik vien et hier zo’n móói land… ik wilde zo graag in 

’n rusthuus… en doew ik heurde dat hier zo’n tehuus 

kwam…” En zo is het gegaan. Vroeger gingen ze met de 

familie eenmaal ’s zomers over Ommen naar Hardenberg 

op visite, en is ze van Ommen gaan houden: “Hier hangt 

nog zo’n romantiek…”  

In het eerste nummer van Jaarboek Twente uit 1962 

lees ik een interview met haar. Zij wordt hier genoemd: 

‘de Sallandse dichteres, die óók bij Twente hoort’. Op 

Wikipedia wordt ze genoemd ‘een dichteres in de Twenste 

taal’. Hoe het ook is: schitterend hoe zij één en ander wist 

te verwoorden!

Wij leven 60 jaar na dit interview en ik herken wat zij 

bedoelde. De romantiek die Johanna van Buren noemde is 

er nog! Dat proef ik bijvoorbeeld tijdens het lezen van De 

Darde Klokke of tijdens gesprekken 

met echtparen die hun 50-jarig 

huwelijk vieren. De vriendelijkheid 

en eenvoud die de volksaard 

hier kenmerkt, tezamen met het 

prachtige en gevarieerde landschap 

maken van Ommen een fantastisch 

geheel.

Bart Jaspers Faijer

De week van het college

Meer informatie 
over bovenstaande 

nieuwsberichten 
zie: www.ommen.nl

Gratis online bijeenkomst Energieneutraal Verbouwen

Comfortabel wonen in een energiezuinig huis

Wilt u meer weten over isoleren, zonnepanelen, 

zonneboilers en warmtepompen? Of wilt u zelfs uw 

woning energieneutraal maken? Doe dan mee aan de 

gratis inspirerende online bijeenkomst Energieneutraal 

Verbouwen op 7 maart. In één uur brengen we u op de 

hoogte van de verschillende mogelijkheden, de kosten en 

de fi nancieringsmogelijkheden. 

Een deskundige energieneutraalcoach vertelt u over wat 

er allemaal mogelijk is op het gebied van energieneutraal 

wonen. Ook beantwoordt hij uw vragen via de chat. 

U kunt de bijeenkomst eenvoudig volgen op uw computer, 

tablet of telefoon. Meedoen aan de bijeenkomst is 

kosteloos en vrijblijvend. Na de bijeenkomst kunt u extra 

advies vragen aan de energieneutraalcoach.

Kijk mee!

Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 maart van 20.00 

tot 21.00 uur. Aanmelden kan via het scannen van 

de QR-code of ga naar: www.

duurzaambouwloket.nl/env 

Wacht niet te lang met aanmelden er 

is ruimte voor honderd deelnemers.

Gewaardeerd door deelnemers

Eerdere deelnemers gaven de 

bijeenkomst een 8+. Ze gaven aan 

dat de bijeenkomst leerzaam en 

verhelderend was. 

Project Energieneutraal Verbouwen.

Het project Energieneutraal Verbouwen is opgezet 

door gemeenten in West-Overijssel. Het project 

biedt ondersteuning aan huiseigenaren, waarmee 

het energieneutraal maken van de woning 

een stuk eenvoudiger wordt. Ga naar www.

duurzaambouwloket.nl/env voor meer informatie.

Inloopspreekuur OV-reisadvies 

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden 

dat het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk 

en toegankelijk moet zijn.  Reizen met het openbaar 

vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen 

vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel 

kennis van het OV, bieden hierbij de helpende hand.  

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie 

geven zij advies en tips aan 55-plussers over het reizen 

met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer 

zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen 

met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Door het te 

doen, blijkt het allemaal mee te vallen! Een uitje naar 

familie of een bekende, een bezoek aan het museum of 

een controle in het ziekenhuis is dan geen probleem meer. 

Waar:  Bibliotheek Ommen/1e verdieping, 

Chevalleraustraat 6, Ommen

Wanneer: donderdag 3 maart 2022

Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur

Telefonisch spreekuur  

Voor wie liever telefonisch contact opneemt, kan bellen 

met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur. 

Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar om telefonisch 

of via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn 

bereikbaar op: 038 – 303 70 10.

Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   

Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   

Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   

  

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   

Voor meer informatie en alle activiteiten: 

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Van klein tot groot

Onder het motto “Van klein tot groot” hebben een 

aantal wethouders de nieuwe Staatssecretaris Maarten 

van Ooijen wenken meegegeven voor het jeugdbeleid 

voor de komende jaren. Ook Ommen nam deel aan 

deze publicatie. Wethouder Scheele: “Ommen heeft met 

name op preventie een goede naam. Niet alleen hebben 

we een prima sport- en preventieakkoord waar zo’n 30 

organisaties aan meedoen, maar ook een goed draaiend 

netwerk Vitaal Vechtdal”. In Vitaal Vechtdal werken 

gemeenten, zorgorganisaties, ziektenkostenverzekeraars, 

onderwijs en anderen mee aan concrete BRAVOprojecten: 

voor Bewegen, tegen Roken, tegen Alcohol, voor 

gezonde Voeding en voor Ontspanning. Wethouder 

Scheele: “Ommen staat voor positieve gezondheid, 

het welbevinden van jong en oud. Fijn dat er zovele 

organisaties en vrijwilligers voor inzetten!”.



Ommen

StegerenGiethmenArriën

Beerze Junne
Vinkenbuurt

GEMEENTENIEUWS

Meer informatie:

rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351

Klachten? Blijf thuis 

en doe een test.

Haal een vaccin 

of boosterprik.

Zorg voor voldoende

frisse lucht.

Hoest en nies

in je elleboog.

Was vaak

 je handen.

Houd afstand. Draag een mondkapje

waar nodig.

Blijf zelftesten

gebruiken.

Toegankelijke versie:

rijksoverheid.nl

Deze adviezen blijven voor iedereen belangrijk: 

Nederland open in 3 stappen 
Het aantal besmettingen is hoog, maar de ziekenhuisopnames blijven stabiel. 

Daarom kan er verder versoepeld worden. Dat gebeurt in drie stappen. 

Op 15 maart beoordeelt het kabinet de nog geldende mondkapjesplicht in het OV, 

het verplichte testen voor toegang en het thuiswerkadvies.

15 februari 2022

Per 25 februari:

Normale openingstijden.

Einde 1,5 meter afstandsregel. 

Einde vaste zitplaats.

Mondkapje alleen nog verplicht in het OV en op

de luchthaven.

Coronatoegangsbewijs (3G) vervalt.  

Testen voor Toegang (1G) nodig bij activiteiten

binnen zonder vaste zitplaats met meer dan

500 bezoekers (zoals nachtclubs, concerten en

festivals).

Quarantaineplicht bij aankomst in Nederland

vervalt. Ga je op reis? Check www.wijsopreis.nl.

Per direct geldt:

Werk maximaal de helft

van de werktijd op

kantoor.

Bezoek thuis weer

gewoon mogelijk. 

Per 18 februari:

Algemene openingstijd tot 01.00 uur. 

Coronatoegangsbewijs + ID blijft

verplicht bij bezoek aan onder meer

horeca, theaters, musea en

professionele sportwedstrijden.

Bij minder dan 500 bezoekers: 

1,5 meter vervalt, geen mondkapje

en geen vaste zitplaats. 

Bij meer dan 500 bezoekers: 

1,5 meter vervalt, wél vaste zitplaats

en mondkapje bij verplaatsing.

Op locaties waar géén corona -

toegangsbewijs nodig is, zoals

winkels, blijven 1,5 meter afstand en

het dragen van een mondkapje

(binnen bij verplaatsing) verplicht.

Na corona-infectie ga je 5 dagen in

isolatie. Je mag naar buiten als de

laatste 24 uur klachtenvrij zijn.

1 2 3

Kennisgeving bestemmingsplan 
‘Centrum Ommen, Varsener-

straat naast nummer 22’

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 

‘Centrum Ommen, Varsenerstraat naast nummer 22’’ in 

voorbereiding is.  

De locatie is sinds 2013 bestemd voor wonen. De locatie 

is echter nooit tot ontwikkeling gebracht en altijd in 

gebruik geweest als parkeerterrein. In het kader van de 

westfl ankontwikkeling zal de locatie een bestemming 

krijgen die passend is bij het huidige en gewenste gebruik 

als parkeerterrein. 

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 er een ontwerp 

bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het moment 

van ter inzage legging wordt eveneens gepubliceerd (o.a.) 

in het Ommer Nieuws. 

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.

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

Y. Fu, 18-10-1978 18-01-2022

A. Vitullo, 10-08-1995 18-01-2022

Q. Guo, 07-01-2003 19-01-2022

Y. Ji, 16-10-2001 20-01-2022

B. Zech, 05-09-1969 20-01-2022

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

15 februari 2022

Meer informatie over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: www.ommen.nl
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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.

Ommen

-  het uitbouwen aan de zijkant van de woning op het 

perceel van Galenstraat 5, ontvangen 7 februari 2022

-  het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 

Zonnebloemhof 2 (kavel 23), ontvangen 9 februari 2022

-  het bouwen van een nieuwbouw woning op het perceel 

Vlierhof 11 (kavel 69), ontvangen 9 februari 2022

-  het aanbouwen en gevelrenovatie op het perceel de 

Schammelte 8, ontvangen 11 februari 2022

Vinkenbuurt

-  het bouwen van een klassieke schuur op het perceel 

Zelhorstweg 10, ontvangen 9 februari 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.

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:

Ommen

-  het bouwen van een twee onder een kap woning op het 

perceel Bloesemhof 3 en 5

Dit besluit is 10 februari 2022 verzonden

-  het bouwen van een twee onder een kapwoning op het 

perceel Bloesemhof 11 en 13

Dit besluit is 11 februari 2022 verzonden

-  het bouwen van een overkapping op het perceel 

Lemelerweg 13

Dit besluit is 11 februari 2022 verzonden

-  het bouwen van 18 woningen aan de Bijenhof 2, 3, 8, 9 en 

17, Zonnebloemhof 4, 5, 6, 7, 9 en 11, Bloesemhof 4, 6 ,7 , 

9, 15 en 17 en Vlierhof 4 en 6

Dit besluit is 10 februari 2022

-  het bouwen van een vrijstaand woonhuis op het perceel 

Bloesemhof 1

Dit besluit is 15 februari 2022 verzonden

-  het kappen van vijf bomen langs de rijbaan en twee 

vergunningsvrije bomen staande in de groenstrook langs 

de Chevalleraustraat en de Kievitstraat, Stad-Ommen 

B8503

Dit besluit is 11 februari 2022 verzonden

-  het kappen van dertien bomen in het gebied Haven Oost 

– Ommeresstraat

Dit besluit is 14 februari 2022 verzonden

Giethmen

-  het verbouwen van de recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26-162

Dit besluit is 11 februari 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 

griffi erecht verschuldigd.

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend 

dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Verkoopactie april

Gemeente Ommen

-  Volleybal Combinatie Ommen , voor het houden van een 

verkoopactie kortingsbonnen middenstand via whats-app 

van 18 april t/m 23 april 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.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 08 - 2022

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

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


