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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 9 maart 2022, week 10

De week van het college
Vrijheid en Democratie
De Russische inval in de Oekraïne laat zien dat
vrede, vrijheid en veiligheid niet vanzelfsprekend
zijn.
De beelden van de slachtoffers en de ontreddering
bij de vluchtelingen maken diepe indruk. Het is
hartverwarmend dat er ook in Ommen initiatieven
worden ondernomen om vluchtelingen en mensen
in de Oekraïne te helpen. In onze gemeente maken
we ons op om vluchtelingen een veilige plek te
kunnen bieden. Daarbij houden we er rekening mee
dat opvang voor langere tijd: maanden of misschien
wel jaren nodig kan zijn. Inmiddels zijn we met de
gemeenten in IJsselland gestart om dit goed en snel
voor te bereiden. De vluchtelingen uit de Oekraïne
hebben daar recht op. Ik weet zeker dat wij hen
gastvrij zullen ontvangen in Ommen.
Afgelopen zaterdag vond het verkiezingsdebat
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en
16 maart plaats! Mooi om onze lokale politici met
elkaar de degens te zien kruisen. Er valt wat te
kiezen! Verder in deze krant kunt u de standpunten
van de partijen nalezen. Het kan u helpen om uw
keuze te maken.
Het lijkt vanzelfsprekend dat we onze stem kunnen
uitbrengen tijdens verkiezingen. De ervaringen van
de burgers van de Oekraïne laat echter wat anders
zien. De democratie blijkt zomaar aan de kant gezet
te kunnen worden. Een schokkende ervaring voor
ons allemaal. Daarom
is het belangrijk om uw
stem te laten horen.
Vrijheid en democratie
zijn niet vanzelfsprekend.
Door het uitbrengen van
uw stem, laat u zien dat
onze democratie u aan
het hart gaat!
Hans Vroomen,
Burgemeester

Nieuws van de gemeenteraad
Raadsvergadering (digitaal)
Datum: donderdag 10 maart 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: n.v.t., livestream via www.ommen.nl
Agendapunten
- Normenkader 2021
- Inzet gemeentelijke NPO middelen
- Afbouw subsidie openluchtbad Olde Vechte met een
jaar uit te stellen
- Fractieverantwoordingen 2021
- Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2022 en 2023 en
verkenning warmtetransitievisie
- Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Ommen,
herziening Burggraven’

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-aan-huisblad in de gaten.

Kom op 19 maart 2022 ook in actie voor een schone straat

Doe mee met de Landelijke Opschoondag!
Op zaterdag 19 maart 2022 is het weer Landelijke
Opschoondag. Op deze dag houdt heel Nederland een
grote voorjaarsschoonmaak van straten, pleinen en
buurten. Iedereen gaat zo met een mooie, schone straat
het voorjaar in. U doet toch ook mee?

om ook in actie te komen
en (met in achtneming
van de geldende
coronamaatregelen) hun
straat schoon te maken.

Mooi Schoon, het zwerfvuilprogramma van ROVA, voert elk
voorjaar, samen met achttien gemeenten, campagne voor
de Landelijke Opschoondag en de voorjaarsschoonmaak
van straten en buurten. Want in het voorjaar gaat men
weer meer naar buiten en spelen de kinderen weer op
straat. Dat doen we het liefst in een schone buurt waar de
natuur de ruimte heeft om tot bloei te komen.
Daarom roepen we gezinnen en actieve buurtbewoners op

Kom ook in actie!
Wilt u meer informatie
over de Landelijke Opschoondag? Of bent u op zoek naar
handige opruimtips? Kijk dan op www.mooi-schoon.
nl/LOD2022. Samen, maar met inachtneming van de
coronamaatregelen, maken we de straten weer mooi
schoon. Zo gaat ook jouw buurt fris het voorjaar in!

Uitslagenavond Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart is de uitslagenavond van de
gemeenteraadsverkiezingen in het gemeentehuis
van Ommen. Op deze avond is er vrije toegang voor
iedereen. Stipt om 21.00 zal de uitslag van de early voters
(14en 15 maart) bekend gemaakt worden. Daarna is

het even wachten en start om 22.30 de uitslag van de
binnenkomende stemlokalen. Daarna zal elk half uur
een tussenstand gegeven worden. Het geheel wordt ook
uitgezonden door RTV Vechtdal.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN
WEEK 10 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

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

Zitting van de stadsbouwmeester

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

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.

OMGEVINGSVERGUNNING
Binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend, dat in de afgelopen periode
onderstaande
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GEMEENTENIEUWS

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 10 - 2022 vervolg
aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn
ingediend.
Ommen
- het bouwen van een overkapping voor een
voederplaats op het perceel Woestenweg 8a,
ontvangen 22 februari 2022
- het bouwen en plaatsen van dakkapellen op het
perceel Gerard Doustraat 25, ontvangen 23 februari
2022
- het bouwen en plaatsen van een dakkapel op het
perceel Putter 9, ontvangen 23 februari 2022
- het kappen van een boom op het perceel Baron van
Fridaghstraat 137, ontvangen 22 februari 2022
- de revisie van het brandcompartiment op het perceel
Markt 13, ontvangen 28 februari 2022
Stegeren
- het realiseren van een overdekte uitloop aan
bestaande dierverblijven op het perceel Coevorderweg
43, ontvangen 28 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:
Dalmsholte
- het bouwen van een werktuigberging op het perceel
Dalmsholterweg 16
Dit besluit is 24 februari 2022 verzonden

Ommen
- het splitsen van de bovenwoning in 3 appartementen
op het perceel Bouwstraat 25
Dit besluit is 1 maart 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Koloniedijk 16’
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 Koloniedijk 16’ in
voorbereiding is.
Op locatie Koloniedijk 16 te Vinkenbuurt is sprake
van de bestemming ‘Agrarisch aanverwante doeleinden
– veehandelsbedrijf’. De bewoner van de huidige
bedrijfswoning heeft geen bedrijf meer en wil deze
locatie daarom regulier bewonen. Het bestemmingsplan
zet in op wijziging van de bestemming naar
‘Woondoeleinden’ met aanduiding ‘Voormalig agrarisch
bedrijf’.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Stookonthefﬁng
Ommen
- Gemienschop van Oll Ommer De heer G. Veurink,
stookonthefﬁng voor paasvuur, op 18 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

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan
op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd,
wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar

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

voren te brengen en wordt geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid gesteld advies uit te
brengen. Deze aspecten komen aan de orde zodra een
inspraakprocedure wordt toegepast.

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

