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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 16 maart 2022, week 11

De week van het college
Afscheid
April 2010, telefoon. “Ik ben Jan Veurink, voorzitter
van het CDA Ommen. We hebben gehoord dat je
niet doorgaat in Meppel. Wil je eens komen praten in
Ommen?” Het was een start van een turbulente periode
waarin ik uiteindelijk 12 jaar wethouder in Ommen mocht
zijn.
Bij de start werd tegen mij gezegd: “Ommen is een
moeilijke gemeente, weet je wel waar je aan begint?” Nu
12 jaar later kan ik zeggen dat ik een bijzonder goede
tijd heb gehad. Natuurlijk, het was niet altijd makkelijk.
Ommen stond er in 2010 ﬁnancieel gezien slecht voor; de
vernieuwing van het centrum was gestokt; er waren grote
opgaven voor zorg, de woningbouw lag stil en er was niet
gespaard voor noodzakelijke nieuwbouw van scholen.
Ommen is in staat gebleken om met vereende krachten
het tij te keren. Verrast was ik vooral door de inzet
van de inwoners van Ommen: vrijwilligers die Ommen
dragen met soms kritische, maar bijna altijd constructieve
creatieve ideeën en bereidheid de schouders eronder
te zetten. Verrast was ik ook door de daadkracht van
de coalitiepartijen. Verrast was ik ook door de kwaliteit
en loyaliteit van de ambtenaren. Het resultaat mag er
zijn! Niet alleen is de ﬁnanciële huishouding op orde,
maar vooral kunnen we vaststellen dat Ommen in
staat is gebleken om het centrum te vernieuwen, zorg
te organiseren en woningbouw en scholenbouw te
realiseren.
Natuurlijk is niet alles gelukt en zijn er nog verbeteringen
nodig. Beleid is nooit af en de uitvoering ervan kan altijd
beter. Ga ik dat missen? Ja, natuurlijk! Maar afscheid
wordt wel gemakkelijker gemaakt nu er met Alice van den
Nieuwboer een goede beoogd opvolger gevonden is.
Al met al kijk ik met dankbaarheid terug; ik vond het een
eer om Ommen te dienen. Ingewijden weten dat ik iets
met dichtkunst heb. Met een limerick over Ommen zou ik
willen afsluiten.
Ommen, onze trots aan de
Overijsselse Vecht
De mensen denken aan elkaar,
naoberschap bestaat er echt
Prachtige natuur, en zelfs een
eigen Sahara
Zoveel vrijwilligers en activiteiten,
wie doet ons dat na?
Ommen, ik ben er niet geboren,
maar wel aan gehecht!

Meld je nu aan voor het vrijwilligersevenement 2022
op 11, 12 en 13 april
Cabaretier Ernest Beuving geeft op 11,12 en 13 april een
voorstelling voor alle vrijwilligers in de gemeente Ommen.
Ernest Beuving (met gitarist Erik Raayman) brengt een
complicatie van zijn drie huidige shows. Zijn motto voor
deze avonden is: ‘Prozac eens lekker door!’
Met deze voorstelling in theater de Carrousel laat
gemeente Ommen haar dank blijken voor de inzet van
de vele vrijwilligers uit de gemeente Ommen. Ben jij ook
vrijwilliger en lijkt het je leuk deze avond te bezoeken?
Meld je dan nu aan voor een gratis kaart.
Aanmelden kan via de organisatie waarvoor je
vrijwilligerswerk doet. De organisatie kan voor 31 maart
2022 een kaart aanvragen door het aanvraagformulier in
te vullen en te mailen naar karin.mijnheer@ommen.nl. Het
formulier heeft de organisatie via de mail ontvangen.

Kaarten kunnen worden opgehaald door een lid van
het bestuur of een vertegenwoordiger van het bestuur
op woensdag 6 april tussen 15.00 en 19.00 uur in het
gemeentehuis in Ommen.

Tegeltaxi-actie Laarakkers
Wat doet u met straattegels die u overhoudt als u
een geveltuin aanlegt of tegels in uw tuin door groen
vervangt? Kunt u ze zelf niet gebruiken en woont u in de
wijk De Laarakkers van de gemeente Ommen? Dan kunt u
ze meegeven met de Tegeltaxi!
Tegeltaxi-actie Laarakkers
De gemeente combineert de Tegeltaxi-actie met het groot
onderhoud dat momenteel aan de wegen en riolering in
de wijk Laarakkers plaatsvindt. Ze pakken dit zo efficiënt
mogelijk aan: hemelwater dat op de basisschool en
sporthal valt, wordt afgekoppeld van het rioolstelsel en
daar komt een infiltratievoorziening voor in de plaats.
Ook realiseren we een ‘wadi’. Dat is een bufferruimte
voor water in de groenstrook om het hemelwater af
te koppelen van het riool dat op de weg en een aantal
woningen valt. En met deze Tegeltaxi-actie willen we het
weghalen van tegels stimuleren zodat hemelwater beter in
de bodem van tuinen kan komen.
Beperk gevolgen van klimaat
Het klimaat verandert. Steeds heftigere buien en
langdurige hitte wisselen elkaar af. Hierdoor krijgen
we steeds vaker te maken met overlopende straten en
snikhete plekken in de stad. We willen deze gevolgen van
het klimaat zo veel mogelijk beperken. Ook u kunt hier
een bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door het aanleggen
van een geveltuin of tegels in uw tuin door groen te

vervangen. De gemeente wil met de Tegeltaxi-actie in
Laarakkers ervaring opdoen en ziet dit als een pilot voor de
rest van Ommen.
Gebruik maken van deze ophaalservice?
Vul dan het aanmeldformulier in op de website van Het
Roer Ommen (www.hetroerommen.nl). Aanmelden kan tot
en met donderdag 31 maart 2022. ROVA haalt in de week
van 18 april de tegels op. De definitieve ophaaldag maken
we bekend nadat de aanmeldtermijn is verlopen.
Spelregels
Houd je aan de spelregels. Dan kunnen de medewerkers
van ROVA goed hun werk doen.
- Deze ophaalservice is uitsluitend voor huishoudens
woonachtig in de wijk De Laarakkers, niet voor bedrijven,
instellingen, scholen, kerken, etc.
- ROVA haalt alleen tegels op. Dus geen stoepranden,
zand, tuinafval of ander (grof) huishoudelijk afval.
- Alleen tegels die plaatsmaken voor ‘groen’ komen in
aanmerking voor de tegeltaxi. De gemeente controleert
hier steekproefsgewijs op.
- Zand kun je zelf wegbrengen naar het milieubrengstation
van ROVA. Voor tuin en huishoudelijk afval maak je
gebruik van de gebruikelijke inzamelmogelijkheden.
- Woon je aan de parkeerzijde van de straat? Zet dan de
tegels aan de overkant van de straat (niet-parkeerzijde).

Het ga u goed!
Ko Scheele

Uitslagenavond
Gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 16 maart is de uitslagenavond van de
gemeenteraadsverkiezingen in het gemeentehuis in
Ommen. Op deze avond is er vrije toegang voor iedereen.
Stipt om 21.00 uur zal de uitslag van de early voters (14
en 15 maart) bekend gemaakt worden. Daarna is het
even wachten en start om 22.30 uur de uitslag van de
binnenkomende stemlokalen. Daarna zal elk half uur
een tussenstand gegeven worden. Het geheel wordt ook
uitgezonden door RTV Vechtdal.

Team buitendienst verzorgt bermonderhoud
Vanaf maart tot en met juli verzorgt het Team Buitendienst
Openbare Ruimte het bermonderhoud in de gemeente
Ommen.

Daarnaast worden ook te laag gelegen bermen aangepakt.
Deze worden aangevuld tot de juiste hoogte om zo de
verkeersveiligheid te bevorderen.

Stabiele bermen met een goede hoogte ten opzichte van
de weg bevorderen de verkeersveiligheid en verlengen
de levensduur van de verharding. Om regenwater te
kunnen afvoeren, moet de berm lager liggen dan het
wegdek. Daarom is het van tijd tot tijd nodig om hoog
gelegen bermgedeeltes te verlagen, zodat het regenwater
ongehinderd weg kan lopen.

Het kan zijn dat u tijdens de uitvoering hinder ondervindt
van de werkzaamheden. De overlast zal zich voornamelijk
voordoen tussen 8.00 uur en 16.30 uur. De overlast voor
omwonenden wordt zoveel mogelijk beperkt.
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met
de gemeente Ommen via telefoonnummer 140529.
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Crisisnoodopvang vluchtelingen in Lemele
Sinds vrijdag 11 maart worden er
vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in
zorghotel De Imminkhoeve te Lemele.
Gemeente Ommen biedt op deze locatie
crisisnoodopvang op verzoek van de
Veiligheidsregio IJsselland. De gemeente
verwacht in eerste instantie 100
vluchtelingen op te vangen en heeft de
wens om crisisnoodopvang te reguleren

naar noodopvang voor een langere
periode voor circa 150 vluchtelingen.
Helpen bij de crisisopvang of
activiteiten organiseren
Mensen die zich willen inzetten als
vrijwilliger of bijvoorbeeld samen met
een vereniging een activiteit willen
organiseren, kunnen zich aanmelden door

een mail te sturen naar Ommen4.0@
ommen.nl. Op het moment dat de
gemeente gebruik wil maken van het
aanbod, wordt contact opgenomen.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.
De gemeente is van maandag tot en
met vrijdag tussen 08.00 en 17.00
uur ook telefonisch bereikbaar op
telefoonnummer 140529.

Bereikbaarheid gemeente
Op www.ommen.nl/oekraine is meer
informatie te vinden over onder andere
de (particuliere) opvang van vluchtelingen.

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 11 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

- het bouwen van een aanbouw aan huis en het isoleren
van het dak op het perceel Hogeveldsweg 26 – 323,
ontvangen 6 maart 2022

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.
Stegeren
- het verbouwen van het woonhuis op het perceel
Ondersloot Zuid 5, ontvangen 2 maart 2022
Ommen
- het uitbreiden van de woning op het perceel De Kamp
18, ontvangen 3 maart 2022
- een opbouw bovenop de garage voor o.a. een extra
slaapkamer op het perceel Govert Flinckstraat 2,
ontvangen 5 maart 2022
- de bouw van een woning met bijgebouw op het perceel
Holtswoeren 33, ontvangen 17 februari 2022
- het bouwen van een vrijstaande woning op het
nieuwbouw plan Vlierlanden fase 2, kadastrale
aanduiding O 1086, ontvangen 4 maart 2022
Giethmen
- het verbouwen van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26 – 319, ontvangen 3 maart 2022

Beerzerveld
- het uitbouwen van de bestaande woning op het perceel
Westerweg 53, ontvangen 4 maart 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:
Lemele
- het plaatsen van een tijdelijke woonunit voor een
periode van 1 jaar en 6 maanden op het perceel
Spiekerweg 4
Dit besluit is 2 maart 2022 verzonden
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
natuurbegraafplaats Lemele op het perceel naast
Zandeinde 1c

Dit besluit is 2 maart 2022 verzonden
Ommen
- het bouwen van een nieuwe woning en het aanleggen
van een uitrit op het perceel Varsenerdijk 10a
Dit besluit is 7 maart 2022 verzonden
- het kappen van een eikenboom op het perceel De Kamp
40
Dit besluit is 3 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.

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 11 - 2022 vervolg
Lemele
- het kappen van twee lindebomen op het perceel
Lemelerweg 29
Dit besluit is 25 november 2021 verzonden

WET MILIEUBEHEER
Melding in het kader van de Wet milieubeheer,
Ondersloot Zuid 1 in Stegeren (zaaknummer: Z202200000803)
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de
Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders
van Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben
ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit
milieubeheer:
- Ondersloot Zuid 1 in Stegeren, voor het plaatsen van
een wagenberging (milieu)
Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van
het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar
indienen of beroep instellen.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

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
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Standplaatsvergunning
Ommen
- “Wensink Stroopwafels” voor de weekmarkt in Ommen.

VERGUNNINGEN
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Standplaatsvergunning
Ommen
- “Wensink Stroopwafels” voor de weekmarkt in Ommen.

Onthefﬁng geluidshinder
Arriën
- Voor een bruiloftsfeest op 15 juli 2022 van 20.30 tot
00.30 aan de Schapendijk 9 te Arriën.

Onthefﬁng geluidshinder

Giethmen
- Voor een bruiloftsfeest op 6 mei 2022 van 17.00 uur tot
01.00 uur aan de Dalmsholterweg 9 te Giethmen.

Arriën
- Voor een bruiloftsfeest op 15 juli 2022 van 20.30 tot
00.30 aan de Schapendijk 9 te Arriën.

Stookonthefﬁng

Giethmen
- Voor een bruiloftsfeest op 6 mei 2022 van 17.00 uur tot
01.00 uur aan de Dalmsholterweg 9 te Giethmen.
Stookonthefﬁng
Ommen
- Gemienschop van Oll Ommer De heer G. Veurink,
stookonthefﬁng voor paasvuur, op 18 april 2022 op de
locatie achter Coevorderweg 42 Stegeren
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.

Ommen
- Gemienschop van Oll Ommer De heer G. Veurink,
stookonthefﬁng voor paasvuur, op 18 april 2022 op de
locatie achter Coevorderweg 42 Stegeren
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

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

Internet
E-mail
Telefoon

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

BESLUITEN
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:
A.R. Marusak, 01-06-1966
T.L. Lambert, 07-09-1984
D.L. Sparrowe, 02-08-2005
C.G. Sparrowe, 18-09-2006
K.T. Coburn, 04-07-1966
I. Ezzerhouni, 24-12-1999
Y. Chen, 24-06-2003

Datum uitschrijving
07-02-2022
07-02-2022
07-02-2022
07-02-2022
07-02-2022
07-02-2022
07-02-2022

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

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

