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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 30 maart 2022, week 13

Sluizen Vecht tussen
Ommen en Duitse grens
gaan weer open op 1 april

Inloopspreekuur reizen met het openbaar vervoer in Ommen
Reizen met het openbaar vervoer is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Met hulp van ervaringsdeskundigen
blijkt het makkelijker dan gedacht.
Ervaren OV-ambassadeurs geven (aankomende) reizigers
advies en tips over het reizen met trein of bus.
Langer zelfstandig kunnen reizen draagt bij aan
persoonlijke zelfredzaamheid. Ervaren OV-ambassadeurs
omarmen dit en helpen 55-plussers graag op weg.
Vragen over het reizen met bus of trein zoals: ‘Hoe vraag
ik een ov-chipkaart aan?’ en ‘Welk abonnement past het
best bij mij?’ worden door hen toegelicht.
Elke maand vindt dit speciale inloopspreekuur plaats.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

Op 1 april start het vaarseizoen op de Overijsselse
Vecht tussen Ommen en de Duitse grens. Vanaf die
dag zijn de sluizen Junne, Mariënberg, Hardenberg en
De Haandrik weer geopend tussen 9.00 en 17.00 uur.
Ook zijn de inlaatplekken in Hardenberg (naast De
Koppel) en Ommen (bij de haven) weer open. De sluizen
Vilsteren en Vechterweerd, tussen Zwolle en Ommen,
gaan open op 14 april.
Te gast in de natuur
Het Overijsselse Vechtdal is een prachtig gebied om
vanaf het water te beleven. Om planten en dieren,
bijvoorbeeld broedende vogels, zo weinig mogelijk te
verstoren, gelden er regels. De maximum snelheid voor
alle vaartuigen is 9 kilometer per uur, er mag enkel
gevaren worden tussen zonsopgang en zonsondergang
en het is niet toegestaan aan te leggen aan de kanten
of oevers te betreden waar er geen voorzieningen zijn.
Handhavers van Vechtstromen zien erop toe dat deze
regels worden nageleefd. Zo kunnen we deze zomer
allemaal op een veilige manier genieten van de Vecht en
blijft bovendien de natuur gespaard.
Meer informatie
Het stroomgebied van de Vecht tussen Zwolle en
Ommen wordt beheerd door waterschap Drents
Overijsselse Delta. De sluizen in dit gebied, sluis
Vilsteren en sluis Vechterweerd, gaan op 14 april
open. Voor een actueel overzicht van bedieningstijden
van sluizen of werkzaamheden aan de Vecht kunt
u terecht op de websites van de verantwoordelijke
waterbeheerders: www.vechtstromen.nl/varenopdevecht
en www.wdodelta.nl/varenopdevecht. Ook zijn er ﬂyers
beschikbaar bij de sluiswachters waarin u alle informatie
over het varen op de Vecht kunt vinden.

donderdag 7 april 2022
10.00 - 11.30 uur
Bibliotheek Ommen/1e verdieping,
Chevalleraustraat 6, Ommen

Telefonisch spreekuur
Telefonisch contact met een OV-ambassadeur is ook
mogelijk. Dagelijks zitten OV-ambassadeurs klaar
tijdens het telefonisch spreekuur om OV-vragen te
beantwoorden.
Zij zijn bereikbaar via 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

Interactieve online informatiebijeenkomsten
Tevens is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de
interactieve informatiebijeenkomsten. Data en tijdstip van
deze bijeenkomsten zijn te vinden op de website.
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.
nl/ov-ambassadeur.
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Contactinformatie
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12 8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

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.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN
WEEK 13 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT

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

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.
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BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Binnengekomen aanvragen voor een
omgevingsvergunning

Dit besluit is 16 maart 2022 verzonden
- het wijzigen van het gebruik van het pand ten behoeve
van zes schietbanen op het perceel Stationsweg 24

drie appartementen en een bijgebouw. De bebouwing is
verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en wensen
van deze tijd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande
aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Dit besluit is 18 maart 2022 verzonden
- het vernieuwen van de kozijnen en het gevelmetselwerk
van het woonhuis op het perceel Lemelerweg 7

Giethmen
- het uitvoeren van voorbereidende grondwerkzaamheden
t.b.v. bouw kavel 43 op het perceel Hogeveldsweg 26270, ontvangen 8 februari 2022

Dit besluit is 21 maart 2022 verzonden
- het bouwen van een woning met bijbehorende schuur
op het perceel Arrierveldsweg 4b

Initiatiefnemer is voornemens de bestaande bebouwing
te slopen en ter plaatse een appartementengebouw
met zes appartementen te realiseren, een en ander met
bijbehorende inpandige parkeervoorzieningen op de
begane grond.

Beerzerveld
- het bouwen van een uitbouw aan de woning op het
perceel Westerweg 17, ontvangen 16 maart 2022
Ommen
- het verbouwen van een kantoorpand op het perceel
Eskampweg 1, ontvangen 18 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.OMGEVINGSVERGUNNING

Dit besluit is 23 maart 2022 verzonden
Stegeren
- het uitbreiden van de vakantiewoning op het perceel de
Hongerige Wolf 51
Dit besluit is 17 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.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn
van maximaal zes weken:
Ommen
- het bouwen van een wagenloods op het perceel
Balkerweg 28
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ommen
- het bouwen van een gevelwijziging van de woning op
het perceel Gasthuisstraat 7

Geweigerde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend dat zij de volgende aanvraag hebben
geweigerd:

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 31 maart
2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.
centrumbp0009-ow01
digitaal op de gemeentelijke website: https://www.
ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.
Zienswijzen
Vanaf donderdag 31 maart 2022 kan gedurende een
termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden
ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende
manieren met een zienswijze reageren:
via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.
nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale
reactieformulier of
schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College
van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder
vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Middenstraat 22”
mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst,
telefoon 14 0529.
Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft
gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Onthefﬁng geluidshinder
Witharen
- Voor een bruiloftsfeest op 20 mei 2022 van 20.30 uur tot
00.30 uur aan de Haar 1 in Witharen.

Ommen
- het verbouwen van het pand naar vier appartementen
op het perceel de Poffert 8
Dit besluit is 16 maart 2022 verzonden

Collectes 2022
Gemeente Ommen
- Diabetes fonds , collecte van 31-10 / 05-11

Ruimtelijke ordening
Ontwerp bestemmingsplan Centrum Ommen, herziening
Middenstraat 22
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Centrum Ommen,
herziening Middenstraat 22’ ligt vanaf donderdag 31
maart 2022 tot en met woensdag 11 april 2022 ter inzage.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de
herontwikkeling van het perceel aan de Middenstraat 22,
gelegen in het centrumgebied van Ommen. Ter plaatse
bevindt zich een appartementengebouw met

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;
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- 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

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

een voorlopige voorziening richten aan:
Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de
sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

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

