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Vrijwilligers bedankt!
Vorige week werden de vrijwilligers in Ommen getrakteerd 

op een gezellige avond in het theater van de Carroussel. Er 

zijn zoveel vrijwilligers dat het theater maar liefst voor drie 

avonden gevuld was.

Ommen kan zich gelukkig prijzen met een groot aantal 

vrijwilligers in de sport, zorg, cultuur, welzijn, natuur, kerken 

en nog veel meer. Daarnaast zijn er ook veel mensen die 

buiten de georganiseerde verbanden om kleine en grote 

diensten verrichten voor iemand in hun omgeving. Een 

boodschap doen, hond uitlaten, gras maaien, een kopje 

koffi e drinken, vervoer etc.

Voor de vrijwilligers voelt het goed om anderen te helpen, 

maar het is ook fi jn voor de participatie van onze inwoners. 

Het meedoen in de samenleving en elkaar ontmoeten 

is minsten zo belangrijk. Eigenlijk kun je wel zeggen 

dat het vrijwilligerswerk de smeerolie van onze Ommer 

gemeenschap is. 

Wat zou een samenleving zonder 

vrijwilligers zijn? Gelukkig kan 

Ommen al jaren rekenen op veel 

betrokken vrijwilligers.

Vrijwilligers hartelijk bedankt voor 

uw inzet!

Leo Bongers

Wethouder

De week van het college

Open huis Toeristisch Informatie Punt Ommen

23 april 2022, 11.00-16.00 uur

Het Historisch museum, de Historische kring en het 

Toeristisch Informatie Punt hebben allen een plekje 

gekregen in het Cultuur Historisch Centrum aan Den 

Oordt 7 in Ommen.

Wij nodigen alle inwoners van Ommen van harte uit om 

op 23 april a.s. tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje te 

komen nemen. 

Aangepaste openingstijden 

gemeentehuis

In verband met Koningsdag zijn wij op woensdag 27 

april gesloten. Wilt u alvast een afspraak met ons maken 

voor donderdag 28 april, of een andere dag? Dat kan 

gemakkelijk en snel via www.ommen.nl/contact of 

telefoonnummer 14 0529.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 16 - 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 veranda op het perceel Pieter de 

Hoochstraat 62, ontvangen 4 april 2022

-  het bouwen van een dubbele woning aan de Haven 

Oost, ontvangen 4 april 2022

-   een verbouwing en uitbreiding op het perceel 

Hammerweg 59c, ontvangen 7 april 2022

-   het vervangen van de kozijnen op het perceel 

Hardenbergerweg 77a, ontvangen 7 april 2022

-   het vervangen van een district station en tevens de 

ingaande en uitgaande leiding en de afsluiters aan de 

Glinthaarweg tegenover nummer 2b en naast nummer 

7, ontvangen 4 april 2022

Vinkenbuurt

-  het plaatsen van 40 zonnepanelen op eigen terrein 

met woonbestemming op het perceel Koloniedijk 50, 

ontvangen 4 april 2022

Beerzerveld

-  het bouwen van een tijdelijke woonunit op het perceel 

Knolsdijk 1, ontvangen 6 april 2022

Beerze

-  het bouwen van een B&B op het perceel Beerzerweg 24, 

ontvangen 7 april 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.

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

 -  voor het bouwen van een nieuwbouw woning op het 

perceel Giethemer Hooiweg 4

Meer informatie 

over de

nieuwsberichten 

zie: www.ommen.nl
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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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat voor de volgende binnengekomen 

aanvraag geen omgevingsvergunning nodig is:

Ommen

-  het kappen van een spar in de achtertuin op het perceel 

dr. A.C. van Raaltestraat 9, ontvangen 7 maart 2022

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

-  het bouwen van een nieuwbouw vrijstaande woning op 

het perceel Zonnebloemhof 2

Dit besluit is 5 april 2022 verzonden

-  het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 

Vlierhof 11

Dit besluit is 6 april 2022 verzonden

-  het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 

Van Gentstraat 1

Dit besluit is 7 april 2022 verzonden

- het bouwen en veranderen van de pui op het perceel 

Brugstraat 25

Dit besluit is 7 april 2022 verzonden

-  het aanbouwen en gevelrenovatie van de woning op het 

perceel De Schammelte 8

Dit besluit is 8 april 2022 verzonden

-  het kappen van een linde naast de skatebaan op het 

perceel van Reeuwijkstraat 5

Dit besluit is 12 april 2022 verzonden

-  het kappen van een boom op het perceel Baron van 

Fridaghstraat 137

Dit besluit is 12 april 2022 verzonden

Beerzerveld

-  het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het 

perceel kadastraal bekend onder: Gemeente Ommen, 

sectie K, nummers 1588 en 1598 aan de Westerweg

Dit besluit is 5 april 2022 verzonden

Giethmen

-  het uitvoeren van voorbereidende grondwerkzaamheden 

t.b.v. de bouw van Giethmenseveld kavel 43, op het 

perceel Hogeveldsweg 26

Dit besluit is 6 april 2022 verzonden

-  het bouwen van een tuinhuis op het perceel Oude 

Hammerweg 12

Dit besluit is 13 april 2022 verzonden

Vinkenbuurt

-  het bouwen van een klassieke schuur op het perceel 

Zelhorstweg 10

Dit besluit is 6 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.

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.

WET MILIEUBEHEER

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, 

Woestenweg 8a in Witharen 

(zaaknummer: Z2022-00002023) 

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: 

-  Woestenweg 8a in Witharen, voor het plaatsen van een 

overkapping over een bestaande buitenvoedering met 

extra mestopslag.

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.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, 

Langsweg 16 in Dalmsholte  

(zaaknummer: Z2022-00003385) 

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: 

-  Langsweg 16 in Dalmsholte, voor het uitbreiden van de 

werktuigenberging.

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.

VERGUNNINGEN

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommen

-  Voor het organiseren van de koningsdag in Ommen op 

26 en 27 april 2022.

Verkoopactie

Ommen

-  Ommer Mannenkoor, verkoopactie van potgrond] van 

06-03-2023 / 11-03-2023

Alcoholwetvergunning

Alcoholwetvergunning voor de kantine van FC Ommen 

aan de Sportlaan 2 in Ommen.

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 


