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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 27 april 2022, week 17

De week van het college
Dit berichtje schrijf ik in het weekend voor
Koningsdag. En in dit weekend is op veel plekken al
te zien dat dit familiefeest in Ommen al volop wordt
voorbereid. De oranje bordjes van de ﬁetsroute
zijn al geplaatst, de nodige huizen zijn al in het
oranje versierd en ik heb de eerste versierde ﬁetsen
al gezien. Fijn dat we dit jaar weer volop kunnen
feesten met elkaar. De afgelopen twee jaren is het
er immers bij ingeschoten door de toen geldende
maatregelen.
Het is mooi om te zien dat iedereen zich nu
weer aan het voorbereiden is op dit echt Ommer
volksfeest. De afgelopen maanden heeft de
Oranjevereniging weer veel werk verzet om het voor
ons mogelijk te maken. Ook in de buurtschappen
hebben al de nodige voorbereidingen
plaatsgevonden. Fantastisch dat we dit toch allemaal
doen in Ommen. Het kan alleen door de enorme
inzet van veel vrijwilligers. Zoals sowieso heel
veel in Ommen alleen kan doordat iedereen er de
schouders onder zet.
Ik zie er naar uit om woensdag weer ouderwets bij
de aubade te kunnen zijn. Dit jaar zullen de kinderen
met Amerikaanse bussen naar deze traditionele
aftrap van Koningsdag komen. Maar mogelijk heeft
u dat inmiddels al gezien als u dit berichtje leest. En
bent u aan het nagenieten van het Koningsfeest.

Veel plezier,
Hans Vroomen
Burgemeester

Uitzending van
het Noordelijk
Herdenkingsconcert
van de Koninklijke
Luchtmacht Kapel
Het concert is een onderdeel van een tv-programma dat
als muzikale documentaire op 4 mei 2022 na de Nationale
herdenking op De Dam om 20.00 uur wordt uitgezonden
op de noordelijke regionale televisiezenders, RTV Drenthe en
RTV Oost.
Centraal staan de geallieerde vliegers die boven NoordNederland uit de lucht zijn geschoten tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Daarnaast komen ook de ontwikkelingen, die
sinds 1940 plaatsvinden, van zowel de Gemeenten Emmen
en Hardenberg als die van de Koninklijke Luchtmacht terug
in de muzikale documentaire.
Het Orkest Koninklijke Luchtmacht speelt in dit verband
samen met: Alessandra Sordo-Sànchez, Jilles, Irene Aalvink,
Lunedi, Iris Kroes, Justin Ripassa en Raynaud Ritsma.

Cursus ‘Stoppen met roken’
Wilt u nu écht stoppen met roken? Doe mee! Op
maandag 16 mei 2022 om 18:00 uur organiseert Vitaal
Vechtdal opnieuw de cursus 'Ik stop ermee'. De cursus zal
plaatsvinden in Nieuwleusen (Kulturhus De Spil) en is gratis
voor inwoners en werknemers in het Vechtdal.
Gemeente Ommen en Vitaal Vechtdal werken samen
met scholen, werkgevers, huisartsen en zorgverleners om
aandacht te vragen voor stoppen met roken. Kijk voor alle
activiteiten en tips op VitaalVechtdal.nl/ikstopermee. Doet
u ook mee?
Tips van voormalige rokers
Vitaal Vechtdal heeft een handzaam boekje over stoppen
met roken. In dit boekje leest u de beste tips van
voormalige rokers. Kijk op de website van Vitaal Vechtdal
om het boekje te downloaden of haal een gratis papieren
editie op bij uw huisarts.

Publicatie werkzaamheden monumentale boom
Gemeente Ommen heeft diverse monumentale bomen.
Bij de kruising Haven noord en Strangenweg in Ommen
staat ook een monumentale eik. Het is een mooie boom
en gemeente Ommen wil die graag behouden. Omdat
er een slechte verbinding zit tussen 2 kroondelen is daar
in het verleden al eens een verankering aan gebracht.
Deze verankering hoort er slap in te hangen. Door de
verankering er slap in te hangen kan het met harde wind
de pieken in de belasting op vangen. Verder zal de boom
zelf voor zijn eigen draagkracht moeten zorgen.
De verankering hangt er niet meer slap in. Dat betekend
dat de kroondelen zijn uitgezakt waardoor de kans

bestaat dat de boom op de verankering gaat leunen
en niet meer zorgt voor eigen draagkracht. Voor de
gemeente was dat de aanleiding om een gespecialiseerd
bedrijf de boom te laten onderzoeken. De boom heeft
een redelijke conditie. Uit het onderzoek is naar voren
gekomen dat de boom een zwamaantasting heeft. Op dit
moment is dat nog niet erg maar het betekend wel dat we
dit jaarlijks gaan monitoren. Gaat de gemeente nu geen
ingrepen doen dan is de kans groot dat er in de toekomst
een grote ingreep plaats moet vinden. Grote ingrepen bij
oude bomen komt oude bomen niet ten goede. Oude
bomen kunnen daar moeilijker op anticiperen.
Omdat gemeente Ommen de boom voor de toekomst
graag zo lang mogelijk wil bewaren doet zij nu een paar
ingrepen. De boom wordt verspreid over de hele kroon
iets ingenomen. Hierdoor komt er wat meer licht in de
kroon en krijgt de boom de gelegenheid om dichter
bij de stam bladmassa te ontwikkelen. Onder de kroon
wordt er bladbokashi aan gebracht. Dit is goed voor de
bodemleven en geeft voeding af. Verder wordt er dieper
in de grond de verdichting verminderd en ook voeding
aan gebracht. Door deze maatregelen worden er beter
groeiomstandigheden gecreëerd. Betere omstandigheden
voor de boom geeft de boom meer gelegenheid om
te werken aan haar conditie en te anticiperen op de
zwamaantasting.

18.000 kilo stenen maken plaats voor groen in
Ommense wijk de Laarakkers
Op dinsdag 18 april heeft de tegeltaxi een rit door de
Ommense Wijk de Laarakkers gemaakt. Gemeente Ommen
wilde met deze pilot inwoners stimuleren om hun tuin te
vergroenen. Want met veel groen kan het hemelwater beter
in de bodem van de tuinen komen. Inwoners die tegels
verwijderden, konden de tegels gratis laten ophalen. Er is
18.000 kilo aan stenen opgehaald.
Het was een bewuste keuze om deze pilot in de Laarakkers
uit te voeren. Gemeente Ommen is hier namelijk met het
groot onderhoud aan de wegen en riolering bezig. Omdat
het klimaat verandert, zijn er al meerdere maatregelen
genomen om de steeds heftigere buien en langdurige hitte
de baas te blijven.

Zo is bijvoorbeeld het hemelwater dat op de basisschool en
sporthal valt, afgekoppeld van het rioolstelsel. Daar komt
een infiltratievoorziening voor in de plaats. Ook wordt er in
de wijk een ‘wadi’ gerealiseerd. Dat is een bufferruimte voor
water in de groenstrook om het hemelwater af te koppelen
van het riool.
Wilt u ook een steentje bijdragen aan het aanpassen van uw
omgeving om beter met de gevolgen van klimaatverandering
om te gaan? Op www.laatunietverrassen.nl staan ideeën om
uw tuin hierop aan te passen.
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Theatervoorstelling voor trainers/coaches over betere prestaties en sterkere club!
Betere prestaties. Minder incidenten.
Minder kinderen die afhaken. En meer
plezier voor jou als trainer of coach bij je
sportclub. Daarover gaat de humoristische
theatervoorstelling ‘Dat schiet lekker op
zo!’, die op donderdag 19 mei 2022 in
Ommen te zien is. Meld je nu aan op
www.positiefcoachen.nl/voorstellingen/
ommen, want dit mag je niet missen.

In de voorstelling zien we een coach die
een positievere aanpak probeert bij de
jeugdige sporters die hij onder zijn hoede
heeft (waaronder zijn eigen zoon!). Want
dat zou goed werken, heeft hij gehoord.
Maar in de praktijk blijkt dat nog niet zo
makkelijk te zijn…
De uitvoering op donderdag 19 mei
aanstaande is voor alle trainers en coaches

(maar is ook leuk en interessant voor
onze bestuurs- en commissieleden). Het
wordt gehouden in theater Carrousel (Van
Reeuwijkstraat 5, Ommen). De inloop is
vanaf 19.15 uur, de voorstelling zelf is van
19.30 tot 20.45 uur (zonder pauze).
De toegang is mede door Samen
Fitter Verder! gratis. Wel moet je je
van tevoren aanmelden. Dat kun je

snel en gemakkelijk doen via www.
positiefcoachen.nl/voorstellingen/ommen.
Daar is ook meer informatie te vinden,
zoals de trailer.
Tot donderdag 19 mei! En vergeet vooral
niet om aan andere trainers en coaches te
vragen of zij ook meegaan, dan maken we
er een gezellige avond van met z’n allen!

Meer informatie over bovenstaande
nieuwsberichten zie: www.ommen.nl
GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 17 - 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:
Giethmen
- het bouwen van een vakantiewoning op het
Giethmenseveld op het perceel Hogeveldsweg 26, kavel
2, ontvangen 7 april 2022
Ommen
- het bouwen van een zwembad op Camping Ommerland
op het perceel Besthemerberg 1, ontvangen 13 april
2022
Lemele
- het plaatsen van verwijsbordjes voor de kunstroute op
het perceel Glinthaar 29, ontvangen 14 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:
Vinkenbuurt
- voor het biobased verbouwen van het woonhuis op het
perceel 3e Schansweg 14

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen
- het bouwen van een woning met bijgebouw op het
perceel Holtswoeren 33
Dit besluit is 14 april 2022 verzonden
- het vergroten van de woning aan de rechterzijgevel van
de woning op het perceel Van Galenstraat 5
Dit besluit is 14 april 2022 verzonden
- het plaatsen van een dakkapel op het achterdakvlak van
de woning op het perceel Putter 9
Dit besluit is 14 april 2022 verzonden
Vinkenbuurt
- het tijdelijk plaatsen van een container op het perceel
Koloniedijk 37
Dit besluit is 14 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
grifﬁerecht verschuldigd.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Verlening omgevingsvergunning Hogeveldsweg 2
Aan de Hogeveldsweg 2 te Giethmen is sprake van
een agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische
bestemming. Initiatiefnemer is voornemens een
kleinschalige camping (maximaal 25 staplaatsen tussen 15
maart en 31 oktober) op te zetten bij dit agrarisch bedrijf,
in en direct aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
Onderhavige omgevingsvergunning maakt deze
ontwikkeling mogelijk.
De ontwerp omgevingsvergunning heeft gedurende
6 weken ter inzage gelezen. Binnen deze termijn zijn
34 zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is
gewijzigd vastgesteld. Voor de speciﬁeke wijzigingen
wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de notitie
zienswijzen (pagina 32 van de omgevingsvergunning).
Waar raad te plegen?
De omgevingsvergunning wordt met ingang van
donderdag 28 april 2022 op de volgende wijzen
raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.
nl via plannummer ‘NL.IMRO.0175.buiten2012ov0073vg01’
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.
Beroep
Er is vanaf 28 april 2022, gedurende 6 weken, beroep
door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De
laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 8 juni
2022. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle.
Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft
gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

Vaststelling wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging 1e
Schansweg 18 Vinkenbuurt’
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging 1e Schansweg
18 Vinkenbuurt’ is op 19 april 2022 vastgesteld door
het college. Vanaf donderdag 28 april 2022 tot en met
woensdag 8 juni 2022 kunnen belanghebbenden in
beroep.
Aan de 1e Schansweg 18 te Vinkenbuurt is sprake van
een agrarische bestemming. Er is op deze locatie geen
agrarisch bedrijf meer gevestigd en het is ook niet
de wens van de eigenaar hier ooit weer een agrarisch
bedrijf te exploiteren. Met dit wijzigingsplan zal de
agrarische bestemming worden vervangen door de
bestemming ‘Wonen – voormalig agrarisch’. Zo wordt het
bestemmingsplan in overeenstemming gebracht met de
feitelijke en gewenste situatie.
Waar raad te plegen?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 28 april 2022
op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/ via plancode: NL.IMRO.0175.
buiten2012wp000074-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.
Beroep
Vanaf donderdag 28 april 2022 kan gedurende een
termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep
tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt. De werking
wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn
met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op
dat verzoek is beslist.
Verlening omgevingsvergunning Hogeveldsweg 2
Aan de Hogeveldsweg 2 te Giethmen is sprake van
een agrarisch bedrijf met bijbehorende agrarische
bestemming. Initiatiefnemer is voornemens een
kleinschalige camping (maximaal 25 staplaatsen tussen 15
maart en 31 oktober) op te zetten bij dit agrarisch bedrijf,
in en direct aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
Onderhavige omgevingsvergunning maakt deze
ontwikkeling mogelijk.
De ontwerp omgevingsvergunning heeft gedurende
6 weken ter inzage gelezen. Binnen deze termijn zijn
34 zienswijzen ingediend. De omgevingsvergunning is
gewijzigd vastgesteld. Voor de speciﬁeke wijzigingen
wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de notitie
zienswijzen (pagina 32 van de omgevingsvergunning).
Waar raad te plegen?
De omgevingsvergunning wordt met ingang van
donderdag 28 april 2022 op de volgende wijzen
raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.
nl via plannummer ‘NL.IMRO.0175.buiten2012ov0073vg01’
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.
Beroep
Er is vanaf 28 april 2022, gedurende 6 weken, beroep
door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De
laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 8 juni
2022. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000
GB Zwolle.
Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft
gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

APV VERGUNNINGEN

25 mei 2022 van 19.00 uur tot 20.00 uur in Ommen.
• Voor het organiseren van 40 jaar Tronktoernooi op het
Kerkplein in Ommen op 2 juli 2022 van 19.00 uur tot
01.00 uur.
• De vergunning is verleend aan “Uit in Ommen”,
Brugstraat 31 in Ommen voor het organiseren van de
volgende activiteiten:
Koningsnacht (26 april 2022) (Voormars)
20.00u - 01.00u:
Beatcrooks
Dj Joep
Koningsdag 14.00u - 00.00u (27 april 2022)
Feesttent Voormars:
Rene Karst
Mental Theo
Dj Joep
Vechtpodium Markt:
Dj Eric Witteveen
Kerkplein:
Live-band
• De vergunning is verleend aan Stichting Bostheater
Ommen, Paardebloemstraat 4 in Ommen voor het
organiseren van de volgende voorstellingen in het
Bostheater in Ommen:
- Her Majesty om 21 mei 2022 van 21.00 uur tot 23.00
uur;
- Edwin Evers Band op 17 en 18 juni 2022 van 21.00 uur
tot 23.00 uur;
- Grollo op 25 juni 2022 van 21.00 uur tot 23.00 uur;
- De Dijk op 26 juni 2022 van 21.00 uur tot 23.00 uur;
- Op Reis met Dirk op 10 juli 2022 van 15.00 uur tot 17.00
uur;
- Broken Bass op 16 juli 2022 van 21.00 uur tot 23.00 uur;
- De Grote Bakshow op 24 juli 2022 van 15.00 uur tot
17.00 uur;
- Tallest Man on Earth op 14 augustus 2022 van 21.00 uur
tot 23.00 uur;
- Bon Dia “Goedemorgen” op 21 augustus 2022 van 15.00
uur tot 17.00 uur;
- Judy Blank op 26 augustus 2022 van 21.00 uur tot 23.00
uur;
- Danny Vera op 2 september 2022 van 21.00 uur tot
23.00 uur;
- Ilse de Lange op 3 september 2022 van 21.00 uur tot
23.00 uur;
- Tim Knol op 17 september 2022 van 21.00 uur tot 23.00
uur;
- The Legends We’ve Lost op 24 september 2022 van
21.00 uur tot 23.00 uur.
Lemele
• voor het organiseren van “Lemeles Open” op 10 juni
2022 van 18.30 uur tot 01.00 op Sportpark Zandeinde,
Zandeinde 2 in Lemele.
Exploitatievergunning
Ommen
• “Toscana IJssalon” op het adres Markt 21 in Ommen.

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

Standplaatsvergunning
Ommen
• Voor “Damesmode bij Angela” op de weekmarkt in
Ommen.
• Voor “Harko” op de weekmarkt in Ommen.

Evenementenvergunning
Ommen
• Voor het organiseren van de “Authentieke Koetstocht”
op 5 mei 2022 van 06.30 tot 17.00 uur in Ommen.
• Voor het organiseren van de Station tot Stationloop op

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
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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

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

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

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.
Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

