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Uitnodiging informatiebijeenkomst

Op maandagavond 23 mei organiseert de gemeente 

Ommen een informatiebijeenkomst over de noodopvang 

van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente. U bent van 

harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Datum Maandag 23 mei 2022

Locatie Zaal Dijk (Korteveldsweg 3 – Lemele)

Tijd  19.30 – 21.30 uur

Sinds 11 maart 2022 wordt zorghotel De Imminkhoeve 

in Lemele gebruikt als opvanglocatie voor vluchtelingen 

uit Oekraïne. De gemeente Ommen organiseert deze 

tijdelijke opvang. Inmiddels bieden we onderdak aan circa 

150 mensen. Naast de inzet van gemeente zijn er ook veel 

vrijwilligers actief op deze locatie. Daarnaast zijn er enkele 

particuliere initiatieven. Tijdens de informatiebijeenkomst 

blikken we terug op de afgelopen weken. En kijken we 

vooruit naar de komende periode.

Vragen, opmerkingen of suggesties?

Heeft u vragen over de noodopvang? Of wilt u meer 

weten over een bepaald onderwerp? Stuur uw vragen, 

opmerkingen of suggesties dan alvast in via 

ommen4.0@ommen.nl. Dit gebruiken we als input voor 

de informatiebijeenkomst. Tijdens de bijeenkomst krijgt u 

ook de gelegenheid om vragen te stellen of suggesties te 

delen.

Contact gemeente

Bent u niet in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar wilt 

u toch contact met de gemeente? Neem dan contact met 

ons op via ommen4.0@ommen.nl of 14 0529. Of kijk op 

www.ommen.nl/oekraine hier vindt u meer informatie. 

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Ommen keert energietoeslag uit 

tot 130% bijstandsnorm 

Huishoudens met een inkomen tot 130% van 

de bijstandsnorm hebben in 2022 recht op de 

eenmalige energietoeslag. Dit is een bedrag van 

800 euro.

Wanneer heeft u recht?

U heeft recht op de energietoeslag als u een 

zelfstandige huishouding voert en het gezinsinkomen 

niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Dit is 

vaak het geval als u een uitkering of AOW met geen of 

een klein pensioen heeft. Maar ook mensen die werken 

(in loondienst of als zelfstandige) kunnen in aanmerking 

komen voor de energietoeslag. 

Bij mensen die samenwonen wordt het inkomen van 

beide partners bij elkaar opgeteld. Wat inwonende 

kinderen verdienen telt niet mee en ook niet of u 

vermogen hebt. Als u bij iemand anders inwoont 

krijg u geen toeslag. Per huishouden is maximaal één 

energietoeslag mogelijk. 

Bijstandsnorm

Op de website van de gemeente Ommen (www.

ommen.nl/inwoners/zorg-en-welzijn/werk-en-inkomen) 

vindt u een overzicht van de bijstandsnormen 

energietoeslag. In dat overzicht kunt u zien of u voor 

een energietoeslag in aanmerking komt. Hierbij wordt 

uitgegaan van 130% van de bijstandsnorm. Het gaat 

om netto bedragen zonder vakantiegeld. 

Wat moet u doen?

Inwoners die zelfstandig wonen met een 

bijstandsuitkering, hebben de energietoeslag eind april 

vanzelf op hun bankrekening ontvangen en hoeven de 

toeslag dus niet aan te vragen. Andere inwoners met 

een laag inkomen moeten de toeslag zelf aanvragen. 

Dit kan via het aanvraagformulier op de website van de 

gemeente Ommen (www.ommen.nl/inwoners/zorg-en-

welzijn/werk-en-inkomen). Het aanvraagformulier is ook 

verkrijgbaar bij de receptie in het gemeentehuis.  

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster 

Samen Doen, team Werk en Inkomen van de gemeente 

Ommen. Op werkdagen kun je bellen naar (14) 0529 of 

mailen naar inkomen@ommen.nl.   

Samen tegen drugs 
in Ommen!
Afgelopen jaar zijn we in Ommen gestart met een 

programma, dat zich richt op het voorkomen en 

tegengaan van drugsgebruik onder jongeren. Daarbij 

zetten we in op het voorkomen van drugsgebruik 

(preventie) en het ondersteunen van jongeren om 

drugsgebruik te stoppen (begeleiding). Mocht dat 

niet lukken dan wordt een grens gesteld en treden 

we als gemeente, politie en openbaar ministerie ook 

op (repressie). In Ommen zijn er problemen met een 

groep van ongeveer 40 jongeren die regelmatig drugs 

gebruiken, handelen in verdovende middelen en aan 

drugs gerelateerde overlast veroorzaken. Daaromheen 

bevindt zich een groep van 100 jongeren waar we ons 

zorgen over maken.

De jongeren die drugs gerelateerde overlast veroorzaken 

of dealen, worden zoveel mogelijk individueel benaderd. 

Dit kan zijn door het jeugdwerk, een medewerker van 

de gemeente of de politie. Inmiddels hebben ongeveer 

35 jongeren of hun ouders een brief van mij ontvangen, 

waarin ik de betreffende jongere oproep om te stoppen 

met overlast veroorzaken of dealen. Zowel de jongere 

als de ouders wordt hulp aangeboden. Daarnaast 

hebben er al twee bijeenkomsten met groepen ouders 

plaatsgevonden. Hierin wordt hen steun en professionele 

begeleiding aangeboden. Ook worden zij geholpen 

om met hun kind het gesprek aan te gaan. Ik vond het 

ingrijpende ervaringen om met deze ouders te spreken 

en hun zorgen te horen. Op dit moment lopen er 16 

begeleidingstrajecten met jongeren in het kader van de 

“persoonsgerichte aanpak”. Overigens zijn er inmiddels 

drie onderzoeken naar het dealen van drugs in Ommen 

afgerond.

Ook voor u als inwoner van Ommen is er een belangrijke 

rol! Voor een succesvolle aanpak is het verkrijgen van 

informatie immers essentieel. Mocht u signalen hebben 

van overlast die met drugs te maken heeft of het dealen 

van drugs laat ons dit dan weten. Dit kan bijvoorbeeld bij 

de politie. Elke melding nemen wij serieus en we bekijken 

hoe we goed met het signaal kunnen omgaan. Daarmee 

krijgen wij steeds meer zicht op de drugsproblematiek en 

kunnen wij gerichte maatregelen nemen.

Laten we er 

samen de 

schouders 

onder zetten 

om onze 

jongeren te 

helpen!

Hans 

Vroomen

Burgemeester

De week van het college
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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:

Stegeren

�  het kappen van drie berken op het perceel 

Driehoekweg 20, ontvangen 30 april 2022

�  het kappen van zes bomen op het perceel 

Coevorderweg 44, ontvangen 1 mei 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 erker op het perceel 

Wentholtstraat 3

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Stegeren

�  het bouwen van een wagenberging op het perceel 

Ondersloot Zuid 1

Dit besluit is 4 mei 2022 verzonden

Ommen

� het bouwen van een bedrijfshal op het perceel Brink 3

Dit besluit is 5 mei 2022 verzonde

Beerzerveld

�   het bouwen van een uitbouw aan een vrijstaande 

woning op het perceel Waaijerinkweg 5

Dit besluit is 9 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

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening 

Waaijerinkweg 1a

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Waaijerinkweg 1a’ ligt vanaf donderdag 19 mei 2022 tot 

en met woensdag 29 juni 2022 ter inzage. 

Op het perceel Waaijerinkweg 1a in Beerzerveld te 

gemeente Ommen is een voormalig woonerf, agrarische 

gronden en dagrecreatie aanwezig. Het erf bestaat uit 

een bedrijfswoning met bijbehorende bouwwerken, een 

grasveld en een midgetgolfbaan met ondersteunende 

horeca.

Op het erf wil initiatiefnemer de thuisbasis maken van 

‘Bij Ons Dagkamp’. Dit betreft een vakantiekamp voor 

kinderen uit de gemeente waarbij een deel van de plekken 

gereserveerd en gesponsord wordt voor kinderen van 

minima (minder bedeelde) gezinnen. Daarnaast willen de 

initiatiefnemers regulier wonen in de woning bij het erf. 

De midgetgolfbaan zal onveranderd aanwezig blijven.

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 

19 mei 2022 op de volgende wijzen ter inzage gelegd:

digitaal op de landelijke website: http://www.

ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.

buiten2012bp0070-on01

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.

ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-

plannen.html

Militaire oefening Koninklijke Landmacht

De Koninklijke Landmacht houdt 16 t/m 20 mei een 

oefening in onder andere de gemeente Ommen. De 

eenheid van circa 14 deelnemers oefent met vier VW 

Amarok voertuigen en twee vrachtwagens in delen van 

de provincies Overijssel en Gelderland. Dat betekent dat 

u deze militairen tegen kunt komen in de gemeente.

De militairen houden een oefening waarbij hun fysieke 

gesteldheid wordt getest. De oefening start op 16 mei 

om 08.00 uur en eindigt op 20 mei om 13.00 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.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door 

de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding 

van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken 

voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden 

aan:

Ministerie van Defensie,

CDC/JDV/Sectie Claims

Postbus 90004

3509 AA Utrecht

Telefoon 030 – 2180420
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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

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de 

publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen

Vanaf donderdag 19 mei 2022 kan gedurende een 

termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende 

manieren met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.

nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale 

reactieformulier of

schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College 

van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder 

vermelding van “zienswijze ontwerp bestemmingsplan 

Waaijerinkweg 1a”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft 

gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de 

bestuursrechter.

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommen

�  voor het organiseren van de Kermis op de Voormars 

in Ommen op 10 t/m 14 augustus 2022.

�  voor Beleef ’t in Ommen op 21 mei 2022 aan de 

Vechtkade en in het centrum van Ommen.

�  voor de klassementsproef Ommen en Witharen van 

de Prima Accon Vechtdalrally in Ommen en Witharen 

op 18 juni 2022.

�  voor de Bissinghrun 2022 op 25 juni 2022 van 17.00 

uur tot 19.30 uur in de gemeente Ommen.

�  voor het organiseren van het “evangelisatieproject 

Beerze” op 30 juli 2022 tot en met 20 augustus 2022 

op de Marsdijk 1 in Beerze.

�  voor het organiseren van de Pinksterfair op Landgoed 

het Laer (Het Laar 2 in Ommen) op 4 t/m 6 juni 2022 

van 10.00 uur tot 17.00 uur. 

Ontheffi ng geluidshinder
Ommen

�  voor een privéfeest op 3 juni 2022 van 21.00 uur tot 

01.00 uur aan de Trompstraat 1 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
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