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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 13 april 2022, week 15

De week van het college
Noaberschóp*
“We praten soms veel over noaberschóp, maar het
betekent gewoon burenplicht” zei raadslid Robbin
Hutten bij zijn afscheid in de gemeenteraad. En daar
heeft hij gelijk in.
Vanouds kennen we het noaberschóp in deze streken;
je keek als buren naar elkaar om en je hielp elkaar
in goede en in slechte tijden. De regels die erbij
hoorden stonden niet opgeschreven in een Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, maar bestond uit
traditie die in de praktijk werd doorgegeven. Veel
aspecten van het noaberschóp zijn door de jaren
heen verdwenen, door de techniek in de landbouw
bijvoorbeeld of doordat de overheid deze heeft
overgenomen.
Omzien naar de naaste is nog steeds een groot
goed in onze gemeenschap. De opvang van ruim
150 vluchtelingen op de Imminkhoeve in Lemele laat
dit ook weer zien: de gemeenschap in Lemele is er
sterk bij betrokken. Diezelfde betrokkenheid zag ik
in het contact-overleg met de afvaardiging van de
kerkgenootschappen uit onze gemeente en in de
contacten met de schooldirecteuren en -bestuurders.
Hartverwarmend!
Hoewel er nog vragen te over zijn hoe alles geregeld
moet worden rondom vluchtelingen uit Oekraïne en uit
andere landen, weet ik zeker:
zo lang wij naar elkaar omzien
als goede ‘noabers’, doen
we het goede. Laten we dit
noaberschóp in ere houden!
Wethouder Bart Jaspers Faijer
* Deze schrijfwijze heb ik
ontleend aan het boek ‘De taal
van Ommen en contreien’ van
drs. G.J. Martens

Veilig online in gemeente
Ommen
We zijn steeds actiever op internet. Dit biedt kansen,
maar helaas zijn er ook mensen die er misbruik van
willen maken. Criminaliteit via het internet neemt sterk
toe en internetcriminelen worden steeds slimmer. Ook
in de gemeente Ommen. Iedereen kan slachtoffer
worden. Het wordt steeds lastiger om in één oogopslag
te herkennen als internetcriminelen jouw persoonlijke
gegevens willen misbruiken of geld afhandig willen
maken.
Deze week vragen we in Ommen extra aandacht voor uw
veiligheid online. Hoe herken ik een phishing mail? Hoe
voorkom ik dat ik slachtoffer word? En hoe kan ik me
als ondernemer beschermen tegen online criminaliteit?
Houd onze online kanalen in de gaten of kijk op www.
veiliginternetten.nl voor meer informatie en tips over
online veiligheid.

Cultuur Platform Ommen (CPO) zoekt een
nieuwe voorzitter
Na jarenlange inzet voor het culturele leven in Ommen
stopt Dick de Boer als voorzitter van het Cultuur Platform
Ommen (CPO). Het CPO en het college zijn daarom op
zoek naar een nieuwe voorzitter die per 1 juni 2022 die
het culturele leven in Ommen aanjaagt.
Het CPO adviseert en informeert het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
over 9 culturele disciplines. Van muziek tot theater en
van erfgoed tot subsidies. In de loop der jaren heeft
het CPO meerdere initiatieven aangedragen zoals het
panelenpad, de ( junior) stadsdichter en de uitreiking van
de cultuurprijs Ommen. Het CPO heeft bijgedragen aan
het cultuur en erfgoedbeleid 2021-2030.
De voorzitter vertegenwoordigt het Cultuur Platform
Ommen, organiseert elke 2 maanden een vergadering,
zit deze voor en brengt hierover verslag uit. Verder is de
voorzitter zakelijk onafhankelijk en heeft daarnaast gevoel

voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, houdt overzicht,
is procesgericht en is een bindende factor binnen het
Cultuur Platform.
Wilt u vrijwillig een bijdrage leveren aan het bevorderen
van de cultuur en het erfgoed in de gemeente Ommen?
Wacht dan niet en meld u voor 16 mei 2022 aan door
een mail met korte motivatiebrief te sturen naar ron.
bethlehem@ommen.nl

Mobile Media Lab van de politie in Lemelerveld
Van 11 t/m 15 april is het de ‘Week Digitaal Veilig
IJsselland’. Een week die in het teken staat van
bewustwording en weerbaarheid met betrekking tot
digitale criminaliteit.
Mobile Media Lab van de politie
Praat en denk mee in het Mobile Media Lab van de politie
en krijg informatie, tips en trucs om digitaal veilig te zijn
en te blijven. Donderdagmiddag 14 april bent u tussen
13:30-16:30 uur van harte welkom om eens een kijkje te
nemen bij het Mobile Media Lab van de politie op het
Kroonplein in Lemelerveld. In deze grote vrachtwagen

kunt u bijvoorbeeld een phishingQuiz doen en zijn diverse
ﬁlmpjes te zien over digitale criminaliteit.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie of direct aan de slag om uw
digitale veiligheid te vergroten? Kijk dan op www.
veiliginternetten.nl.
- 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).

Militairen trainen in de regio Ommen
De Koninklijke Landmacht houdt van 19 tot 22 april 2022
een oefening in onder andere de gemeente Ommen.
De eenheid van circa 50 deelnemers oefent met Fennek
en VW Amarok voertuigen in delen van de provincies
Overijssel en Drenthe. Dat betekent dat inwoners van
Ommen deze militairen tegen kunnen komen in de
gemeente.
De militairen houden in genoemde periode een oefening
waarbij hun verkenningsgroepen getraind worden. Het
verkenningseskadron beoefent het verkennen van routes
en objecten (bruggen, viaducten, etc.), en het betrekken
en inrichten van waarnemingsposten. De oefeningen
vinden plaats tussen 12:00 en 16:00 uur.
De militairen zijn
bewapend voor de
oefening, maar zullen
geen gebruik maken van
munitie of oefenmunitie.
Gedurende de oefening
wisselen ze voortdurend
van locatie. In principe
wordt hierbij alleen
gebruik gemaakt van

openbare wegen, paden en terreinen, waarbij ze de
bebouwde kom vermijden. Mocht de eenheid moeten
uitwijken en daarbij gebruik maken van privéterrein zullen
ze dit te allen tijde overleggen met de eigenaar.
De Landmacht maakt deel uit van de groep van vitale
organisaties en functies om Nederland te laten blijven
functioneren. Daarom moet de Landmacht altijd gereed
zijn een noodzakelijke bijdrage te leveren aan de
samenleving, dit doen zij onder andere door het houden
van oefeningen.
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Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis

Gewijzigde openingstijden ROVA

In verband met Goede Vrijdag en Pasen zijn wij op vrijdag
15 april en op maandag 18 april gesloten. Wilt u alvast
een afspraak met ons maken voor dinsdag 19 april, of
een andere dag? Dat kan gemakkelijk en snel via www.
ommen.nl/contact of telefoonnummer 14 0529.

Milieubrengstation
Het milieubrengstation Bovenveld aan de Ommerweg 69
in Rheezerveen is op maandag 18 april en woensdag 27
april gesloten.

Op tweede paasdag (maandag 18 april) en Koningsdag
(woensdag 27 april) wijzigen de openingstijden op ROVAlocaties.

ROVA-Klantcontactcentrum
Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook gesloten op
maandag 18 april en woensdag 27 april.

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

Blijft u ook op de hoogte via de ROVA-app?
Via de ROVA-app kunt u altijd de juiste inzameldagen
terugvinden. Zelfs de gewijzigde inzameldagen rond de
feestdagen. Het mooie van de ROVA-app is dat u een
melding kunt instellen, zodat u vooraf een herinnering
krijgt wanneer zij langskomen om uw afval op te halen.
De actuele inzameldagen vindt u daarnaast ook nog op
www.rova.nl/inzamelkalender.

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met het ROVAKlantcontactcentrum, telefoon (038) 427 37 77 of www.
rova.nl/contact. Het ROVA-Klantcontactcentrum is
bereikbaar op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 20.00
uur en op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 15 - 2022
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 bouwen van een woonfabriekje met 6
wooneenheden te Haven Oost (kadastraal
perceelnummer 8682), ontvangen 22 maart 2022
•
het verbouwen van een pand op het perceel
Brugstraat 28, ontvangen 30 maart 2022
•
het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het
perceel Bergweg 26, ontvangen 27 maart 2022
•
het verbouwen van de woning op het perceel
Sperwer 68, ontvangen 28 maart 2022
•
het bouwen van een erker aan de bestaande woning
op het perceel Wentholtstraat 3, ontvangen 31 maart
2022
•
het aanpassen/verduurzamen van de erker op het

perceel Chevalleraustraat 99, ontvangen 31 maart
2022
het realiseren van een praktijk aan huis op het
perceel Lantheer 26, ontvangen 3 april 2022
het wijzigen van een winkelpand naar een pand
om in te wonen op het perceel Gasthuisstraat 44a,
ontvangen 31 maart 2022

Dalmsholte
- het uitbreiden van een werktuigenberging op het
perceel Langsweg 16, ontvangen 29 maart 2022
Beerzerveld
- het bouwen van een uitbouw aan de vrijstaande woning
op het perceel Waaijerinkweg 5, ontvangen 28 maart
2022
- het realiseren van een kleinschalig kampeerterrein op
het perceel Beerzerhaar 35, ontvangen 31 maart 2022
Giethmen
- het bouwen van recreatiewoning kavel 30 op het perceel
Hogeveldsweg 26, ontvangen 31 maart 2022
Witharen
- het bouwen van een woning op het perceel Tolhuisweg
32, ontvangen 28 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:
Witharen
•
het bouwen van een woonhuis met vrijstaand
bijgebouw op het perceel De Haar 1a
Dit besluit is 31 maart 2022 verzonden
Giethmen
- het uitbreiden van een recreatiebungalow op het perceel
Hogeveldsweg 26-185
Dit besluit is 31 maart 2022 verzonden
Lemele
- het uitbreiden van de hal op het perceel Lemelerweg 38
Dit besluit is 1 april 2022 verzonden
Ommen
•
het kappen van een inlandse eik op het perceel
Koesteeg 5
Dit besluit is 1 april 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.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 15 - 2022 vervolg
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.

Zienswijze
Vanaf donderdag 14 april 2022 is het gedurende
6 weken mogelijk een zienswijze tegen het
ontwerpbestemmingsplan in te dienen. Dit kan:
Bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/
zienswijze-indienen en gebruik daarvoor het digitale
reactieformulier of
Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan:
Gemeenteraad van de gemeente Ommen, Postbus
100, 7730 AC Ommen, onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan Kleine Kernen, Erven
Benninck, of
Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te
maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14
0529.

VERGUNNINGEN
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Ontwerpbestemmingsplan
Kleine Kernen, Erven Benninck
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kleine Kernen, Erven
Benninck’ ligt vanaf donderdag 14 april 2022 voor zes
weken ter inzage. De laatste dag is woensdag 25 mei
2022.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel
Lemelerweg 53a te Lemele. Door de vereniging
CPO Lemele is het verzoek ingediend om op het
genoemde perceel een CPO (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) te realiseren dat genoemd wordt
Erven Benninck. Het betreft daarbij een woonproject
waarbij in 2 bouwvolumes 8 nieuwe wooneenheden
mogelijk worden gemaakt en waarbij de bestaande
boerderij op het perceel geschikt wordt gemaakt voor
dubbele bewoning. De vereniging CPO Lemele is
opgericht vanuit bewoners van de kern Lemele. Deze
willen er zorg voor dragen dat er voldoende woningen
voor de eigen bewoners gerealiseerd kunnen worden,
zodat de bewoners binnen de ken Lemele in hun eigen
wooncarrière kunnen voorzien.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag
14 april 2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar
gemaakt:
digitaal op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
klkernen2012bp0012-OW01
digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/
ruimtelijke-plannen.html
op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Ommen
•
Voor het organiseren van Circus Renz op de
Voormars in Ommen op de volgende data en tijden:
Vrijdag 3 juni 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur;
Zaterdag 4 juni 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur;
Zondag 5 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
Maandag 6 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
Woensdag 8 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
Donderdag 9 juni 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur;
Vrijdag 10 juni 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur;
Zaterdag 11 juni 2022 van 14.00 uur tot 22.00 uur;
Zondag 12 juni 2022 van 14.00 uur tot 18.00 uur;
•
voor het organiseren van kinderactviteiten in het
centrum van Ommen op 1, 5, 26, 27 en 28 mei 2022
en 4 en 6 juni 2022 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Witharen
•
voor het organiseren van de Zeskamp op 25 juni
2022 van 08.00 uur tot 01.00 uur aan de Balkerweg
59 te Witharen.

Onthefﬁng geluidshinder
Stegeren
•
Voor een bruiloftsfeest op 28 mei 2022 van 20.00 uur
tot 01.00 uur aan de Hongerige Wolf 10 te Stegeren.
Ommen
•
Voor het houden van de “Familiedag Pacton” op 2 juli
2022 van 15.00 uur tot 20.00 uur aan de Strangeweg
1 in Ommen. Hiervoor is ook een onthefﬁng van
artikel 35 van de Alcoholwet verleend.
Standplaatsvergunning
Gemeente 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
Gemeentehuis
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

Broekies Bloemen voor het innemen van een
standplaats op de weekmarkt in Ommen.
Stookonthefﬁng

Witharen
•
Plaatselijk Belang Witharen, stookonthefﬁng voor een
paasvuur op de locatie Witharenweg 19 op 18 april
2022
Vinkenbuurt
•
Plaatselijk Belang Vinkenbuurt, stookonthefﬁng voor
een paasvuur op de kadastrale locatie 591 op 18 april
2022.
Vilsteren
•
samen actief, stookonthefﬁng voor een paasvuur
op 17 april 2022 op de locatie sectie h, nr. 7026
Stuwepad.

Verkoopactie
Ommen
•
OBS De Dennenkamp, verkoopactie van chocoladeeitjes op 13 april 2022

Evenementenvergunning

RUIMTELIJKE ORDENING

•

Internet
E-mail
Telefoon

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

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

