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Start bouwwerkzaamheden project Archemermaten 

(stuw Archem)

Gevolg tijdelijk afsluiting voor fi etsers, wandelaars 

en kanovaarders.

Aan de Beneden Regge tussen stuw Archem en 

stuw Hancate start het waterschap Vechtstromen 

binnenkort met het project Archemermaten, waarin 

onder andere een nieuwe stuw Archem wordt 

aangelegd. Aannemer Negam BV uit Borne voert de 

werkzaamheden uit. 

Tegengaan verdroging

Met deze stuw gaan we verdroging van landbouw en 

natuur tegen en zorgen we voor een mooie recreatieve 

beleving in de gebieden. De droge zomers van 2018, 2019 

en 2020 en ook de huidige droogte maken duidelijk hoe 

belangrijk het vasthouden van water is.

Gevolgen voor fi etsers en kanovaarders in het gebied

Voordat het zover is, is het noodzakelijk om het huidige 

fi etspad langs de Regge, tussen de fi etsbrug bij de 

Grefeldijk en stuw Archem af te sluiten vanaf maandag 

30 mei 2022 tot vrijdag 16 december 2022. Op die 

manier kan de aannemer veilig het werk uitvoeren en 

is er geen gevaar voor passerende fi etsers. Fietsers en 

wandelaars worden omgeleid via de Grefeldijk, Doornsteeg 

en Marsweg naar Archem. Voor de fi etsknooppuntenroute 

betekent dit afsluiting van het fi etspad tussen de 

knooppunten 80 en 18 en omleiding via de knooppunten 

80 – 79 – 86 – 18. Ook hebben de bouwwerkzaamheden 

gevolgen voor de kanovaarders. Kanovaren is in deze 

periode niet mogelijk op de Regge tussen de Grefeldijk en 

stuw Archem.  

Versterking natuurgebied Archemermaten

Door de herinrichting van het gebied en het verhogen 

van het waterpeil van de Regge behouden en versterken 

we het gebied. Met de nieuwe stuw, aanleg van een 

vispassage, een nieuw fi etspad en in- en uitstapplekken 

voor kano’s aan beide kanten van de nieuwe stuw, zorgen 

we voor een natuurlijke inrichting en vergroten daarmee 

de recreatieve beleving.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.

vechtstromen.nl/projecten/actuele-projecten/

archemermaten-hancate/ 

Kom d’r in Ommen
Maandag 16 mei is het ontmoetingscentrum Kom d’r 

in Ommen offi cieel geopend. Een plek van ontmoeting 
voor mensen met (lichte) geheugenproblemen met hun 
mantelzorgers. Elke maandagmorgen van 10.00 – 12.00 
uur is het open voor een kop koffi e, een goed gesprek, 
gezelligheid en steun. Het is gevestigd in zalencentrum 
De Kern aan de Bouwstraat. 

Het initiatief is ontstaan vanuit het mantelzorgnetwerk 
in Ommen. Medewerkers van verschillende 
zorgorganisaties die in Ommen werken hebben de 
signalen hiervoor doorgegeven en Carinova en Stichting 
Evenmens hebben hiervoor het initiatief genomen; de 
gemeente Ommen ondersteunt het initiatief. Carinova en 
Evenmens hebben in andere gemeenten al ervaring met 
een ontmoetingscentrum en zo kunnen we van elkaar 
leren.

Marleen Karkdijk van Carinova en Erna Martens  van 
Evenmens zetten zich in voor het ontmoetingscentrum. 
En vrijwilligers helpen waar mogelijk. Wanneer u als 
vrijwilliger zou willen helpen, dan kunt u gerust even 
bellen met Evenmens of Carinova.

Dit initiatief is zeer waardevol voor de doelgroep en 
belangrijk voor de gemeenschap in de gemeente 
Ommen. Ik ben blij dat de gemeente(raad) dit mogelijk 
maakt. Het ontmoetingscentrum draagt er aan bij dat 

we nòg meer oog hebben voor 
elkaar en dat is een ‘beoogd 
maatschappelijk effect’ die de 
gemeenteraad voor ogen heeft. En 
de naam vind ik fantastisch: Kom 
d’r in Ommen!  

Wethouder Bart Jaspers Faijer

De week van het college Nieuws van de gemeenteraad

Raadsvergadering

Datum: WOENSDAG 25 mei 2022
Tijdstip: 19.30 uur 
Locatie: Raadzaal gemeentehuis

Agendapunten

• Ontwikkelingenbrief 2023 GGD IJsselland
•  Vaststelling bestemmingsplan Balkerweg 55 

Witharen horeca naar wonen
•  Tijdelijk ontslag lid de Jonge (VOV) en toelating lid 

Middelkamp (VOV)
•  Jaarstukken 2021 en begroting 2023 

Omgevingsdienst IJsselland
•  Jaarrekening 2021, bestuursrapportage voorjaar 2022 

en begroting 2023 GGD IJsselland
•  Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio 

IJsselland

•  RSJ kadernota 2023 inclusief ontwerpbegroting  en 
Jaarverslag 2021inclusief Jaarrekening

• Benoeming plaatsvervangende commissieleden

Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via 
ommen.raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van 
voorgaande vergaderingen. De raadsvergadering is ook 
onder voorbehoud te beluisteren via Radio Vechtdal 
FM, frequentie 106.3 FM in de ether en 104.1 FM op de 
kabel.

De raadstukken kunt u vanaf een week van tevoren 
inzien via ommen.raadsinformatie.nl.

Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda 
de gemeentelijke website en de eerstvolgende 
gemeentepagina in het huis-aan-huisblad in de gaten.

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

Aangepaste 

openingstijden 

gemeentehuis

In verband met Hemelvaart zijn wij op donderdag 26 en 
vrijdag 27 gesloten. Wilt u alvast een afspraak met ons 
maken voor maandag 30 mei, of een andere dag? Dat 
kan gemakkelijk en snel via www.ommen.nl/contact of 
telefoonnummer 14 0529.
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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:

Lemele

•  het omzetten van het bestaande logiesgebouw naar B&B 
en de berging- en activiteitenruimte omzetten naar een 
theeschenkerij op het perceel Lemelerweg 35, ontvangen 
12 mei 2022

Beerzerveld

•  het bouwen van een terrasoverkapping op het perceel 
Oordtstraat 40, ontvangen 15 mei 2022

Vilsteren

•  het kappen van een berkenboom op het perceel Oude 
Hammerweg 12a-097, ontvangen 16 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 uitbouw van de woning op het 
kadastrale perceel A 1625, Ambt-Ommen

•  oor het verbouwen van de woning op het perceel 
Sperwer 68

•  voor het aanleggen van een observatiepunt bij de 
Ommermars op het kadastrale perceel B 5501

•  voor het bouwen van een hoekerker op het perceel 
Doormanstraat 1

Speciaal voor senioren organiseren OV-ambassadeurs twee 

informatiebijeenkomsten in Hardenberg en Dedemsvaart 

Door deelname aan deze 

informatieworkshops leert u alles 

wat u moet weten om met de bus 

en de trein te kunnen reizen. OV-

ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers 

die hierin vrijwillig leeftijdsgenoten op 

weg helpen.

Onderwerpen als de OV-chipkaart, uw 

reis plannen, in- en uitchecken en het 

verschil tussen de bus en de trein krijgt u 

uitgelegd. U gaat ook zelf aan de slag om 

bijvoorbeeld het plannen van een reis te 

oefenen. 

Een leuke en leerzame ochtend dus! 

De workshops zijn te volgen op:

Dinsdag 17 mei in de Bibliotheek 

Hardenberg

Parkweg 1a5

Dinsdag 31 mei in de Bibliotheek 

Dedemsvaart

Julianastraat 54

Aanmelden:  

Via de website OV-ambassadeurs - Ervaar 

het OV of www.bibliotheekhardenberg.nl. 

Telefonisch aanmelden kan ook: 

0523-280011 of 038-4540130

Gewijzigde afvalinzameling met Hemelvaartsdag en tweede pinksterdag

Op Hemelvaartsdag (donderdag 

26 mei) en tweede pinksterdag 

(maandag 6 juni) worden geen afval 

en grondstoffen ingezameld in de 

gemeente Ommen. De containers 

worden op een andere dag geleegd.

•  De afvalinzameling van donderdag 26 

mei vindt plaats op zaterdag 28 mei. 

•  De afvalinzameling van maandag 6 

juni vindt plaats op zaterdag 4 juni. Let 

op, dit is de zaterdag vóór de tweede 

pinksterdag.

Het kan voorkomen dat op een ander 

tijdstip wordt ingezameld dan u gewend 

bent. Wij vragen u daarom de container 

op de dag van inzameling vóór 7.00 uur 

aan de straat neer te zetten. 

Gewijzigde openingstijden

•  Het milieubrengstation Bovenveld aan 

de Ommerweg 69 in Rheezerveen is op 

donderdag 26 mei en maandag 6 juni 

gesloten.

•  Het ROVA-Klantcontactcentrum is ook 

op donderdag 26 mei en maandag 6 

juni gesloten.

Blijft u ook op de hoogte via de 

ROVA-app?

Via onze ROVA-app kunt u altijd de 

juiste inzameldagen terugvinden. Zelfs 

de gewijzigde inzameldagen rond de 

feestdagen. Het mooie van de ROVA-

app is dat u een melding kunt instellen, 

zodat u vooraf een herinnering krijgt 

wanneer wij langskomen om uw afval 

op te halen. De actuele inzameldagen 

vindt u daarnaast ook nog op www.rova.

nl/inzamelkalender. De ROVA-app is te 

downloaden in de Apple Appstore of de 

Google Play Store.

Heeft u vragen? 

Neem dan contact op met het ROVA-

Klantcontactcentrum, telefoon (038) 

427 37 77 of www.rova.nl/contact. Het 

ROVA-Klantcontactcentrum is bereikbaar 

op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 

20.00 uur en op zaterdagen van 10.00 tot 

15.00 uur.
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Beerzerveld

•  het plaatsen van een tijdelijke woonunit aan de 
Schuurmanstraat 26b

Giethmen

•  het bouwen van twee recreatiewoningen op de kavels 20 
en 23 van het Bungalowpark Giethmenseveld

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

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

Vinkenbuurt

•  het biobased verbouwen van het woonhuis op het 
perceel 3e Schansweg 14

Dit besluit is 10 mei 2022 verzonden

Ommen

•  het kappen van twee fi jnsparren op het perceel De Kamp 
8

Dit besluit is 13 mei 2022 verzonden

Dalmsholte

•  het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel 
Lovènseweg 1

Dit besluit is 17 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.

WET MILIEUBEHEER

Milieubeheer

Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure 

uitbreiden en wijzigen veehouderij, De Leiding 6 en 8 

in Witharen (zaaknummer: Z2021-00006061)

Burgemeester en wethouders van Ommen hebben het 
voornemen de omgevingsvergunning te verlenen voor 
het uitbreiden en wijzigen van de veehouderij (revisie) en 
het bouwen van een varkensstal met werkplaats op het 
perceel De Leiding 6 en 8 in Witharen. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen tot zes weken na publicatie ter inzage 
in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het 
gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te 
maken via het telefoonnummer: 14 0529. Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit 
kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl 
onder vermelding van zaaknummer Z2021-00006061. 

U kunt binnen zes weken vanaf de dag van publicatie, 
schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen 
en reacties tegen dit ontwerpbesluit indienen. In 
de zienswijzen moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen 
betrekking hebben. 
Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan college van 
burgemeester en wethouders van kies de partner. Voor het 
naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt 
u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst IJsselland, 
telefoonnummer 088 525 10 50.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het 
uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men belang 
hebbende is. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

RUIMTELIJKE ORDENING

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Steenoever 1 Ommen’. Burgemeester en 

wethouders geven op grond van het bepaalde in artikel 
1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het 
feit dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Steenoever 1 Ommen’ in voorbereiding is.

Op locatie Steenoever 1 te Ommen is op dit moment 
sprake van een recreatieterrein. Direct ten oosten hiervan 
is sprake van een voor agrarische doeleinden bestemd 
terrein. Er is een aanvraag binnengekomen om de 
bestemming van dit terrein om te zetten van agrarische 
doeleinden naar dagrecreatie. 

Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan 
op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd, 
wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar 
voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie 
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze 
aspecten komen aan de orde zodra het bestemmingsplan 
in procedure wordt gebracht en de inspraakprocedure 
wordt toegepast. De start van de procedure zal 
bekend worden gemaakt in het Ommer Nieuws, www.
offi cielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

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

Evenementenvergunning

Lemele

•  voor het organiseren van het Dibbes BBQ Festival op 17 
juni 2022 van 19.00 uur tot 01.00 uur en 18 juni 2022 van 
16.00 uur tot 01.00 uur aan de Lemelerweg 53 in Lemele.

Ommen

•  voor het organiseren van de Bissingh Hike op 29 juni 
2022 van 09.00 uur tot 17.30 uur door Ommen.

•  voor het organiseren van de Rommelmarkt van de 
Hervormde Kerk Ommen op de Prinses Julianstraat 8 in 
Ommen op 6 augustus 2022 van 09.00 uur tot 14.00 uur.

Witharen

voor het Zomerfeest Witharen op de Balkerweg 56 in 
Witharen op de volgende data en tijden:
• 2 september 2022 van 17.00 uur tot 00.00 uur;
• 3 september 2022 van 10.00 uur tot 01.00 uur;
• 4 september 2022 van 10.00 uur tot 13.00 uur;

Ontheffi ng geluidshinder
Stegeren

•  voor pleinfeesten op Camping de Kleine Wolf aan de 
Coevorderweg 25 in Stegeren op 18 en 25 juli 2022 en 
op 1, 8, 15 e n 22 augustus 2022 van 19.00 uur tot 23.00 
uur;

Giethmen

•  voor een privéfeest op 8 juli 2022 van 20.00 uur tot 01.00 
uur aan de Hogeveldsweg 3 te Giethmen. 

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 21 - 2022 vervolg
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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


