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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 4 mei 2022, week 18

De week van het college
Vrijheid in
verbondenheid
Dat is het jaarthema dat het Nationaal Comité 4 en 5
ons aanreikt. Mevrouw Annelien de Dijn, hoogleraar
politieke geschiedenis aan de Universiteit van Utrecht,
heeft speciaal hiervoor een artikel geschreven. Een korte
samenvatting:
Als je aan Nederlanders vraagt wat ze goed vinden
gaan in hun land en waar ze trots op zijn, dan wordt
opvallend vaak ‘vrijheid’ genoemd. Uit onderzoek blijkt
dat dan meestal bedoeld wordt ‘vrijheid te gaan waar
je wilt, keuzevrijheid en aan niemand verantwoording
hoeven aﬂeggen’. Deze manier van denken is na de
oorlog dominant geworden. De samenleving is hierdoor
individualistischer geworden en dit leidt niet per sé tot
vrijheid voor iedereen. NRC-journalist Tom-Jan Meeus
noemt dit ‘de dictatuur van het eigenbelang’.
Een andere, en oudere, manier van denken over vrijheid is
dat je niet vrij bent wanneer je zonder regels leeft, maar
wanneer je controle hebt over de manier waarop die regels
gemaakt worden. Dan is vrijheid alleen mogelijk in een
democratische staat.
Deze week herdenken we de slachtoffers van de oorlog
en van vredesoperaties en vieren we onze vrijheid. Laten
we dat doen in het besef
dat democratische vrijheid,
en niet de dictatuur van
het eigenbelang, waard is
om verdedigd te worden.
Vrijheid herdenken en
vieren: in verbondenheid
met slachtoffers en met
volksvertegenwoordigers, van
toen en van nu.
Wethouder Bart Jaspers Faijer

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis
In verband met Bevrijdingsdag zijn wij op donderdag 5
mei en vrijdag 6 mei gesloten. Wilt u alvast een afspraak
met ons maken voor maandag 9 mei, of een andere dag?
Dat kan gemakkelijk en snel via www.ommen.nl/contact of
telefoonnummer 14 0529.

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

Rijbewijskeuringen CBR in Ommen
Ommen - Een medische keuring voor het verlengen van
uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of
wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of
vernieuwen, of wanneer u om medische reden een arts
moet bezoeken van het CBR.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en
begin 5 maanden voor deze datum met het verlengen
van uw rijbewijs, indien u ook medisch gekeurd moet
worden.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg
Rijbewijskeuringen in Zalencentrum De Kern op dinsdag
17 mei en dinsdag 21 juni medisch laten keuren voor de
verlenging van hun rijbewijs.
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen € 55,00.
Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs
€65,00.

De eerste stap is het kopen en invullen van een
Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.
nl, via DigiD met SMS- of App-veriﬁcatie. Een papieren
Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste
gemeenten of via RegelZorg

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend
maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via onze website: www.regelzorg.
nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn:
088-23 23 300.
Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u
naar www.regelzorg.nl/oogarts of belt u ons.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst
zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord
krijgt u van het CBR het Verslag (soms meer dan één), die
de keuringsarts moet invullen. Op dát moment kunt u
pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, zijn
aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de formulieren
digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR.
Meer informatie over de procedure leest u op de website
van RegelZorg.

Van melkveebedrijf naar wijn- en zorgboerderij
Voor de tweede Agro-Carrouselbijeenkomst met als thema
Verbreding & Nevenactiviteiten, waren de erfcoaches
te gast bij Wijngoed en Zorghoeve De Reestlandhoeve
in Balkbrug. Hier heeft de familie Huisman op één erf
meerdere nevenactiviteiten opgezet en ondernemer
John Huisman deelde zijn kennis en ervaringen met de
aanwezige collega-ondernemers.
John leidde de erfcoaches rond op zijn bedrijf en nam ze
mee in zijn transitie van melkveebedrijf naar wijnboerderij,
dat ze later combineerden met een zorgboerderij. Hij
vertelde over de genomen stappen, de samenwerkingen
die ze aangingen, de tegenslagen, maar ook de keuzes
die ze in de loop der jaren hebben gemaakt. Zo maakten
ze bijvoorbeeld de keus om de wijn op het bedrijf aan
consumenten te verkopen. Naast het kopen van de wijn
bieden ze de bezoeker een complete beleving met een
rondleiding door de wijngaard en natuurlijk het proeven
van de wijn.
Vol passie vertelde John over hoe hij als ondernemer
inspeelt op de behoefte van de consument. Want ze
leveren voor 95% aan consumenten en de overige 5%
gaat naar de horeca en handel. Zo bedacht hij bijvoorbeeld
een wijnabonnement. Toen dat niet helemaal naar wens
verliep, zette hij dit met zijn creatieve blik om in een
leasecertiﬁcaat, waarvan er inmiddels 300 zijn uitgegeven.
Na John gaf Guido Wapstra van MarketingOost een
toelichting over de vele mogelijkheden die er zijn
voor verbreding en nevenactiviteiten. Denk hierbij
aan kinderopvang, loonwerk, boerderijeducatie,
energieproductie, natuurbeheer of agrotoerisme. De
coaches werden bijgepraat over de plus- en minpunten van
de verschillende nevenactiviteiten, welke kansen er liggen
en welke aandachtspunten er zijn. Belangrijkste vraag blijft
in dit alles: Wat past er bij u en uw bedrijf en waar wordt u
blij van? Baseer daar uw keuze op.

Wilt u ook een nevenactiviteit opstarten, een keer
sparren over de ideeën of zoekt u inspiratie? Neem dan
contact op met Ondernemershuisadviseur Diane Stap
(diane@ondernemershuisvechtdal.nl) of een van de
erfcoaches (www.digitaleerfcoach.nl) voor een gratis
keukentafelgesprek.
De volgende Agro-Carrouselbijeenkomst is op 8 juni
bij de familie Zandman in Beerze en heeft als thema;
Financieringsvormen. U bent van harte welkom!
Gemeente Dalfsen
Yvonne in ’t Veld | 06-10982276
Babke Roeterdink | 06-13488967

Gemeente Ommen
Angela Pigge | tel. 06-29504886
Agnes Mentink | 06-20736463

Gemeente Hardenberg
Hendry van Ittersum | 06-57059830
Babke Roeterdink | 06-13488967
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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

Nieuws van de gemeenteraad
Besluiten van de Gemeenteraad
In de raadsvergadering van 21 april
2022 heeft de gemeenteraad de
volgende besluiten genomen:
* Vaststellen verordening starterslening
gemeente Ommen 2022
De verordening starterslening gemeente
Ommen 2022 vast te stellen
* Beleidsuitgangspunten minimabeleid
en schuldhulpverlening
1. Schuldhulpverlening als een integraal
onderdeel van het gemeentelijke
armoedebeleid te blijven zien en geen
apart beleidsplan schuldhulpverlening
op te stellen;
2. Het college opdracht te geven een
nieuw integraal beleidsplan armoede
en schuldhulpverlening op te
stellen en dit rond de zomer aan de
gemeenteraad aan te bieden;
3. In te stemmen met geformuleerde
beleidsuitgangspunten minimabeleid
en schuldhulpverlening en deze als
uitgangspunt te hanteren bij het
proces om te komen tot een nieuw
beleidsplan.
4. In te stemmen met de beslispunten
zoals vermeld in de notitie
beleidsuitgangspunten minimabeleid

en schuldphulpverlening.
a. integrale aanpak
b. preventie en vroegsignalering
c. meedoen
d. effectieve en efﬁciënte
schuldhulpverlening
* Besluit afvaardiging en verkiezing
diverse raadsleden
De raad van de gemeente Ommen;
Gelezen het voorstel van het presidium
d.d. 14 april 2022; Besluit te benoemen
tot:
Waarnemend raadsvoorzitter:
Marinus Dunnewind
Tweede waarnemend raadsvoorzitter:
Dick Remmers
Voorzitter Raadscommissie:
Marinus Dunnewind
Voorzitter Raadscommissie:
Hilbert Moerman
Voorzitter Raadscommissie:
Henri Mors
Lid algemeen bestuur Euregio:
Henri Mors
Plaatsvervangend lid algemeen bestuur
Euregio:
Jacqueline Tuinbeek
Lid werkgeverscommissie:
Marleen Hemstede
Lid werkgeverscommissie:
Henri Mors

Lid werkgeverscommissie:
Hilbert Moerman
Lid werkgeverscommissie:
Erik Veurink
Lid werkgeverscommissie:
Dick Remmers
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Roosmarijn Wernars
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Simone Pol
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Jacqueline Tuinbeek
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Dick Remmers
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Richard Smits
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Jelte de Jong
Lid werkgroep participatie ’t Laer:
Marleen Hemstede
Commissie geloofsbrieven:
Jelte de Jong
Commissie geloofsbrieven:
Gerrit Jan Ekkelkamp
Commissie geloofsbrieven:
Jacqueline Tuinbeek
Baron Mulertstichting:
Gerrit de Jonge
* Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden gemeente Ommen
2022

Verordening rechtspositie Raads- en
commissieleden gemeente Ommen 2022
vastgesteld
* Installatie plaatsvervangende
commissieleden
Het systeem van plaatsvervangende
raadscommissieleden te handhaven en
de volgende personen te
benoemen tot plaatsvervangende
raadscommissieleden:
Egbert Veldhuis VVD
Gerla Schuurhuis CU
Mariska Herres CU
René van de Linde PvdA
Roosmarijn Wernars D66
Wim Waanders D66
Erik Pieters VOV
Douwe Kleinjan VOV
Tamar Boeve LPO
Arjan Hemmink LPO
Wim te Veldhuis CDA
Igor Pikkert CDA

video-opnamen van de vergaderingen
worden na aﬂoop opgeslagen op de
website van de gemeenteraad en zijn
voor een ieder toegankelijk. Wij zijn op
grond van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) verplicht u
hierop te wijzen.

voorgaande vergaderingen. De
commissiestukken kunt u inzien via de
website ommen.raadsinformatie.nl.

De betreffende stukken incl. evt.
ingediende amendementen en moties
kunt u inzien via de website ommen.
raadsinformatie.nl. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de Grifﬁe,
via grifﬁe@ommen.nl

Nieuws van de gemeenteraad
Raadscommissie
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis

Spreekrecht
Graag van tevoren per mail aanmelden
bij de grifﬁe, uiterlijk woensdag 11 mei
17.00 uur: grifﬁe@ommen.nl

Agendapunten:
• Ontwikkelingenbrief 2023 GGD
IJsselland
• Vaststelling bestemmingsplan
Balkerweg 55 Witharen horeca naar
wonen

De vergadering wordt live uitgezonden
via internet. Als u gebruik maakt
van het spreekrecht weest u zich
er dan van bewust, dat openbare
raadscommissievergaderingen live
worden uitgezonden op internet. De

Datum: donderdag 12 mei 2022

Commissievergaderingen kunt u live
beluisteren via ommen.raadsinformatie.
nl, evenals audioverslagen van

Houdt u voor eventuele wijzigingen
van de agenda de website en de
eerstvolgende gemeentepagina in het
huis-aan-huisblad in de gaten.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 18 - 2022 vervolg
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:
Lemele
- het bouwen van een nieuwbouw twee-onder-een
kapwoning op het perceel Hellendoornseweg 6a en 6b,
ontvangen 14 april 2022
- het bouwen van een nieuwe woning met bijgebouw op
het perceel Lemelerweg 20, ontvangen 20 april 2022
Beerze
- het aanleggen van veeroosters op het perceel Marsdijk
4, ontvangen 13 april 2022
- de herbouw van de berging op het perceel Knolsdijk 4,
ontvangen 22 april 2022
Witharen
- het verbouwen van de woning op het perceel Balkerweg
71, ontvangen 22 april 2022
Giethmen
- het uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26 – 313, ontvangen 22 april 2022
Ommen
- het kappen van twee ﬁjnsparren op het perceel De Kamp
8, ontvangen 21 april 2022
- het verplaatsen van de woning tegen de rooilijn op het
perceel Vlierhof 3, ontvangen 20 april 2022
Stegeren
- het verbouwen van de woning op het perceel
Coevorderweg 27B, ontvangen 22 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:
Witharen
- voor het plaatsen van een overkapping voor de
voederplaats op het perceel Woestenweg 8a
Ommen
- voor het bouwen van een vrijstaande woning op het
perceel Vlierhof 9

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ommen
- het vergroten van de recreatiewoning met een aanbouw
aan de zijgevel en het plaatsen van twee dakkapellen op
het zijvlak op het perceel Calluna Oost 43
Dit besluit is 20 april 2022 verzonden
- het uitbreiden van de woning op het perceel De Kamp
18
Dit besluit is 22 april 2022 verzonden
- het bouwen van een vrijstaande woning met bijhorende
bouwwerken op het perceel Hasselerweg 2b
Dit besluit is 22 april 2022 verzonden
- het plaatsen van hekwerk op het perceel Drift 7
(kadastraal bekend onder: Stad Ommen, sectie E, nr 1213
en 1237)
Dit besluit is 26 april 2022 verzonden
Beerzerveld
- het uitbouwen van de bestaande woning op het perceel
Westerweg 53
Dit besluit is 26 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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Verlening omgevingsvergunning toegangsweg gemaal
Emsland
De ontwerp omgevingsvergunning voor de toegangsweg
voor het gemaal Emsland heeft gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De
omgevingsvergunning is verleend. Vanaf 5 mei 2022 geldt
de beroepstermijn.
De omgevingsvergunning maakt een half-verharde
toegangsweg mogelijk waarmee het gemaal Emsland
te bereiken is. Het gemaal is gelegen tussen de N340
en het Ommerkanaal. De toegangsweg is eveneens hier
beoogd en sluit in het zuiden aan op de bestaande weg
Ommerkanaal West, nabij nummer 5.
De omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld.
De wijziging ten opzichte van het ontwerp betreft een
verschuiving van de toegangsweg op de tekening met
1,75 meter. Dit komt overeen met de huidige insteek van
het talud.
Waar raad te plegen?
De omgevingsvergunning wordt met ingang van 5 mei
2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.
nl via plannummer
‘NL.IMRO.0175.buiten2012ov0074-vg01’
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.
Beroep
Er is vanaf 5 mei 2022, gedurende 6 weken, beroep door
belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De
laatste dag om beroep in te dienen is woensdag 15 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.
Ter inzage legging ontwerp wijzigingsplan ‘Wonen
Ommen, wijziging Patrijsstraat’
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Wonen Ommen, wijziging
Patrijsstraat’ wordt ter inzage gelegd. Vanaf donderdag
5 mei 2022 tot en met woensdag 15 juni 2022 kunnen
belanghebbenden een zienswijze indienen.
Ten noorden van de woningen Patrijsstraat 4 t/m 10 te
Ommen is sprake van de bestemming ‘Maatschappelijk’.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 18 - 2022
De aanwonenden hebben een deel van deze bestemming
aangekocht om te betrekken bij de tuin. Met dit (ontwerp)
wijzigingsplan worden de aangekochte percelen voorzien
van een woonbestemming.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 5 mei 2022
gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan wordt op
de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.
nl via de volgende plancode: NL.IMRO.0175.
wonen2012wp0008-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.
Zienswijze
Vanaf 5 mei 2022 is voor belanghebbenden gedurende
6 weken de mogelijk een zienswijze tegen het ontwerp
wijzigingsplan 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
wijzigingsplan Patrijsstraat’ of
- Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te
maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14
0529.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Kampeeronthefﬁng
Ommen
- Op 2 t/m 5 juni 2022 op het weiland tussen Tennisclub
Ommen en de Bissinghcrossers.
Onthefﬁng geluidshinder
Ommen
- voor wegwerkzaamheden aan de N36 van 1 juli 2022 om
20.00 uur tot 18 juli 2022 om 06.00 uur.

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

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

