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Van gazon naar ecogras

 De gemeente Ommen gaat in dit voorjaar een 

aantal bestaande gazons in Ommen verder om 

vormen naar ruim 2 hectaren ecogras. Dit zijn 

percelen rijk aan inheemse kruiden die thuishoren 

op onze zandgronden en die al in Ommen 

aanwezig zijn. 

De percelen met ecogras onderscheiden zich van gazons 

en worden niet wekelijks tijdens het groeiseizoen 

gemaaid. Hierdoor kunnen de kruiden zich optimaal 

ontwikkelen en tot bloei en zaadvorming komen. 

Deze vegetaties zijn belangrijk voor alle insecten en 

met name voor wilde bijen en hommels. Maar ook 

kleine zoogdieren als egels of vogels profi teren van de 

vergroting van hun leef- en voedselgebied.

Het gaat om de volgende om te vormen gazons:

•  voorterrein tuin gemeentehuis langs de 

Chevalleraustraat;

•  Haven- West, Zuidelijk gedeelte grenzend aan de 

Hardenbergerweg;

•  oude gedeelte van de gesloten begraafplaats Dr. A.C. 

van Raaltestraat;

•  uitbreidingsgedeelte begraafplaats Laarmanshoek;

•  uitbreidingsgedeelte begraafplaats Beerzerhof;

•  Herikstraat, tussen de Strangenweg en de 

Nieuwlandstraat;

•  Bestaande smalle gedeelten met oever- en 

moerasbegroeiingen langs de vijverpartijen – waar het 

mogelijk is – worden als hooiland vergroot;

•  In de wijk Laarakkers wordt tussen de Nering 

Bögelstraat en de Baron Bentinckstraat een wadi 

ingezaaid met een kruidenmengsel. Dit vanuit het 

project Verduurzaming wijk Laarakkers. Inmiddels zijn 

deze voorbereidingen begonnen.

De kruidenrijke vegetaties worden elk voorzien van 

een duurzaam tekstbord zodat belangstellenden 

geïnformeerd worden over het hoe en waarom over de 

omvorming van gazon naar kruidenrijke vegetatie.

Werkzaamheden

De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het stuk 

maken van de bestaande gazons, een grondbewerking, 

egaliseren en inzaaien van de percelen voormalig gazon 

en waar nodig wordt een tijdelijke afzetting geplaatst 

om vernielingen te voorkomen. Het werk wordt in 

opdracht van gemeente Ommen door derden onder 

gunstige bodem- en weersomstandigheden uitgevoerd. 

Momenteel is het erg droog en moet vochtige 

omstandigheden worden afgewacht. Uiteraard wordt 

geprobeerd de overlast tijdens de uitvoering tot een 

minimum te beperken.

Biodiversiteit

 In de gemeentelijke duurzaamheidsagenda 2022 - 

2023: ‘’Het Roer Ommen’’ staat dat de gemeente 

Ommen wil blijven werken aan meer biodiversiteit en 

daarmee een signaal aan de samenleving afgeven door 

zelf het goede voorbeeld te geven. 

Door de extra 2 hectares aan ecogras wordt het areaal 

van de gemeente naar globaal 12 hectaren vergroot.

Uw mening telt

De gemeente Ommen is nieuwsgierig naar uw 

mening om te kijken of er voldoende draagvlak is 

voor het voornemen tot het omvormen van gazons 

naar kruidenrijke vegetaties en stelt u graag in de 

gelegenheid om binnen een periode van veertien dagen 

te reageren. U kunt uw reactie kenbaar maken via: Ben.

Bakkenes@hardenberg.nl. Blijven reacties uit, dan zal de 

uitvoering aansluitend op korte termijn onder geschikte 

weers- en bodemomstandigheden plaatsvinden.

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.

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.

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.

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.

De eerste stap is het kopen en invullen van een 

Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.

nl, via DigiD met SMS- of App-verifi catie. Een papieren 

Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de meeste 

gemeenten of via RegelZorg.

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.
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Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een onbekend land

Burgemeester en wethouders van Ommen 

maken bekend dat voor onderstaande 

personen vanuit artikel 2.22 van de wet 

BRP gegevens zijn opgenomen over een 

vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet 

meer op het adres wonen waarop zij in de 

basisregistratie personen staan 

ingeschreven.

Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, 

de zorgverzekering, pensioen of 

het aanvragen van een rijbewijs of 

paspoort.

Het betreft de volgende perso(o)n(en):

Naam en            Datum

geboortedatum:          uitschrijving 

L. Albers 18-01-2000          31-03-2022

N. Hentenaar 27-06-1979    31-03-2022

Bezwaarschrift 

U kunt tegen dit besluit van uitschrijving 

binnen zes weken na publicatie 

een bezwaarschift indienen. In het 

bezwaarschrift vermeld u:

• Uw naam

• Uw adres

•  Het onderwerp en de motivatie van uw 

bezwaar

•  De dagtekening

•  Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college 

van burgemeester en wethouders van 

Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen

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 effi ciënte 

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

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 Griffi e, 

via griffi e@ommen.nl 

Nieuws van de gemeenteraad

Raadscommissie 
Datum        donderdag 12 mei 2022

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

Agendapunten:

• Ontwikkelingenbrief 2023 GGD 

IJsselland 

• Vaststelling bestemmingsplan 

Balkerweg 55 Witharen horeca naar 

wonen 

Spreekrecht 

Graag van tevoren per mail aanmelden 

bij de griffi e, uiterlijk woensdag 11 mei 

17.00 uur: griffi e@ommen.nl

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 

video-opnamen van de vergaderingen 

worden na afl oop 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.

Commissievergaderingen kunt u live 

beluisteren via ommen.raadsinformatie.

nl, evenals audioverslagen van 

voorgaande vergaderingen. De 

commissiestukken kunt u inzien via de 

website ommen.raadsinformatie.nl.

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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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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 19 - 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.

Arriën

het verbouwen van de woning op het perceel Noordelijke 

Dwarsweg 2, ontvangen 26 april 2022

Ommen

-  het verbouwen van de woning op het perceel Lodderholt 

5, ontvangen 26 april 2022

-  het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 

kadastraal bekend onder Ambt – Ommen A 4596, 

ontvangen 28 april 2022

-  het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 

Varsenerweg 7, ontvangen 29 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:

Giethmen

 -  voor het bouwen van een aanbouw op het perceel 

Hogeveldsweg 26-323

Ommen

- opbouw boven op de garage voor extra slaapkamer op 

het perceel Govert Flinckstraat 2

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

het bouwen van twee nieuwe opslagunits op de percelen 

Van Ruisdaelstraat 18 en Vermeerstraat 20

Dit besluit is 2 mei 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.

RUIMTELIJKE ORDENING

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommen

voor het organiseren van de Vechtgenotenrit op 11 juni 

2022 van 10.00 uur tot 16.30 uur.

Vilsteren

Voor het organiseren van “Carnaval Vilsteren” aan de 

Vilsterse Allee in Vilsteren op 7, 13, 14 en 15 mei 2022.

Standplaatsvergunning

Ommen

-  Voor “mobiel media lab” op 14 juni 2022 van 08.30 tot 

16.00 uur aan de Vechtkade in Ommen ter hoogte van 

Paviljoen 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


