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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 1 juni 2022, week 22

De week van het college
Sportief Vechtdal
Afgelopen woensdag was het na 2 jaar gelukkig weer
mogelijk: de Station tot Station Loop Ommen Dalfsen.
Wat een mooi sportief evenement, een prachtig
parcours door het Vechtdal tussen Ommen en Dalfsen.
Voor mijzelf was het al weer 4 jaar geleden dat ik samen
met onze dochter had meegedaan. Wat een geweldig
goede sfeer zowel voor, tijdens en na de wedstrijd. Veel
lopers uit de directe omgeving die elkaar begroeten
en elkaar een mooie loop toewensen. Geen geduw of
getrek, gewoon lekker lopen en proberen sneller te
lopen dan voorgaande keren.
De loopomstandigheden waren ook goed, prima
temperatuur met wel wat tegenwind. Het 16,1 km
lange parcours was omgeven door enthousiaste
toeschouwers die iedereen aanmoedigden, hoe mooi
is dat. Er waren voldoende waterpunten, EHBO en
verkeersregelaars. Ook diverse muziekoptreden met o.a.
het Shantykoor De Stuwzangers bij de Vilterse molen en
een doedelzakspeler.
De sportieve realiteit maakt ook duidelijk dat je ouder
wordt papa. Hoewel ik een heerlijke wedstrijd met
een persoonlijke verbetering heb gelopen, kan ik mijn
dochter niet meer bijbenen, Daar waar je vroeger op
je kinderen moest wachten is het nu andersom. Een
normale ontwikkeling natuurlijk, maar toch……..
Het prima georganiseerd evenement is wat mij
betreft symbolische voor wat Ommen / Vechtdal ook
te bieden heeft. Er is prachtige natuur, interessante
cultuur en geschiedenis maar er zijn ook vele mooie
sportevenementen. Het
genieten in Ommen kan op
vele manieren en kent vele
facetten.
Dank gaat dan ook uit naar
iedereen die dit mogelijk
heeft gemaakt.

Leo Bongers
Wethouder.

Aangepaste
openingstijden
gemeentehuis
In verband met Pinksteren zijn wij op maandag 6 juni
gesloten. Wilt u alvast een afspraak met ons maken voor
dinsdag 7 juni, 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

Nieuws van de gemeenteraad
Raadscommissie
Datum: donderdag 9 juni 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis
Agendapunten:
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Beerzerhaar 36’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Balkerweg 41’
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Langsweg 18 Dalmsholte’
• Rapport Rekenkamer
Spreekrecht
Graag van tevoren per mail aanmelden bij de grifﬁe,
uiterlijk woensdag 8 juni 17.00 uur: grifﬁe@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 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.
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.

Dick de Boer:
‘Kunst en cultuur hebben een belangrijke
plek in Ommen’
Met zijn afscheid als voorzitter van het Cultureel
Platform Ommen (CPO), sluit Dick de Boer een lange
periode van vrijwilligerswerk in Ommen af. Hij kijkt
met plezier en ook wel met trots terug op wat het
platform heeft bereikt. “We hebben cultuur een
hogere status gegeven binnen de gemeente Ommen.
Culturele initiatieven krijgen de ruimte en worden
beloond met subsidies.”
Opgeleid tot historicus, liefhebber van kunst en cultuur
en zelfs in het bezit van een diploma voor toneelregisseur,
voelde Dick de Boer zich als een vis in het water binnen
de cultuursector in Ommen. Behalve voorzitter van het
CPO was hij sinds 1979, soms met tussenpozen, actief
binnen verschillende culturele platformen in Ommen.
“Je zou kunnen zeggen dat al die raden hetzelfde waren,
maar dat is toch niet zo”, zegt hij. “Er zijn tijden geweest
dat de culturele raad vanuit een stichting werkte. Dat was
veel vrijblijvender. In de afgelopen jaren hebben we er
binnen het CPO hard aan gewerkt om als cultuursector
serieuzer genomen te worden. Dat is gelukt. Het huidige
CPO is nu net zoals vroeger weer een raadscommissie
geworden. We vallen nu onder de gemeenteraad en
geven gevraagd en ongevraagd advies over alles wat te
maken heeft met cultuur en erfgoed.”
Taken CPO
Het CPO heeft een aantal vaste taken. Naast advisering
over subsidies, helpen de leden van het platform bij de
organisatie van de jaarlijkse cultuurweek in september, de
Cultuurprijs en de stadsdichter. “Waar ik het meest plezier
in had? Dat was het samenstellen van de jaarlijkse folder,
waarin alle culturele organisaties zijn opgenomen”, vertelt
hij. “Door die folder kunnen zowel inwoners als toeristen
in één oogopslag zien welke verenigingen er in Ommen
zijn en waar ze lid van kunnen worden. Ik vond het altijd
weer een heel mooi moment als die folder op grote
schaal werd verspreid.”

Grote evenementen
Terugkijkend is volgens Dick de groei van de grotere
evenementen het meest opvallend binnen de
cultuursector. “Vroeger hadden we alleen de Bissingh,
daar zijn nu allerlei grootschalige evenementen bij
gekomen”, vertelt hij. “Dat is in principe natuurlijk een
mooie ontwikkeling, maar ik vind wel dat daardoor
subsidieverhouding tussen de verenigingen en de
evenementen een beetje scheef is komen te liggen. Ik zie
het wel als taak van het CPO om daar wat meer balans in
te brengen.”
Dans
Een verandering binnen het CPO zelf is de samenstelling
van het platform. “De leden van het CPO zijn
afgevaardigden van alle sectoren binnen de cultuur. Dat
is heel belangrijk, zo kunnen alle sectoren hun stem laten
horen en kan er onderling beter worden samengewerkt.”
Hij lacht. “De enige sector die nog ontbreekt is die van
de dans. Het is mij niet gelukt hen erbij te betrekken, een
mooie uitdaging voor mijn opvolger.”
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Werkzaamheden Danteweg
Van 30 mei tot 9 juli is de Chevalleraustraat
afgesloten vanaf de kruising met de Danteweg
tot de kruising met de van Reeuwijkstraat. Met de
auto kunt u vanaf de Danteweg over een tijdelijke
noodweg richting de Kievitstraat rijden. Met de fiets
volgt u de omleidingsroute langs de Carrousel.
Komende maanden wordt er gewerkt aan nieuwe en
verbeterde ﬁetsverbindingen in Ommen. Tijdens fase 1
legt de gemeente een nieuwe rotonde aan op de plek van
de kruising Kievitsstraat Chevalleraustraat – Danteweg.

Ook richten we de Chevalleraustraat vanaf de kruising
met de Van Reeuwijkstraat tot en met de kruising met
de Patrijsstraat opnieuw in. Kijk voor meer informatie op
www.ommen.nl/ﬁetsverbindingen-ommen.
BouwApp
We houden u graag op de hoogte met de BouwApp. Dit
is app voor uw smartphone waar we elke week updates
delen. Download de BouwApp via de App Store of Google
Play. Selecteer het project ‘Fietsverbindingen Ommen’ en
klik op het sterretje om deze favoriet te maken.

Inloopspreekuur OV-reisadvies
De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!
Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op
locatie geven OV-ambassadeurs advies en tips aan
55-plussers over het reizen met trein of bus.
Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten langer zelfstandig
te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen met het
openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor sommige mensen
is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben
van het openbaar vervoer. Door de OV-ambassadeurs
te bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te
vallen! Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek
aan het museum of een controle in het ziekenhuis is dan
geen probleem meer.
Wanneer:
Hoe laat:
Waar:

donderdag 2 juni 2022
10.00 – 11.30 uur
Bibliotheek Ommen/
1e verdieping, Chevalleraustraat 6,
Ommen

Telefonische spreekuren
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen
met een van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch
spreekuur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of

via beeldbellen OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn
bereikbaar op: 038 – 303 70 10.
Maandag t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur
Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur
Voor meer informatie en alle activiteiten: www.
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.
De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden
dat het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk
en toegankelijk moet zijn. Reizen met het openbaar
vervoer biedt veel voordelen, maar is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel
kennis van het OV, bieden hierbij de helpende hand.

Contactinformatie
OV-ambassadeurs
p/a YMCA (uitvoerder project)
Peterskampweg 12
8031 LK Zwolle
tel. 038-454 01 30

Gewijzigde
afvalinzameling op
tweede pinksterdag
Op 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 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 ROVAKlantcontactcentrum, 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.

Eikenprocessierupsen
Op de website van de gemeente leest u meer over
wat de gemeente doet om de overlast van de
eikenprocessierups tegen te gaan.
De rupsen maken eind mei, begin juni nesten. Dan
krijgen ze ook de haartjes, die tot overlast leiden. Dit
is afhankelijk van het weer. Zodra dat gebeurt, gaat de

ﬁrma Timmerman op pad om nesten weg te zuigen.

Vanaf juni kunt u melding
maken van nesten
Vanaf juni kunt u op de website van de gemeente via
een kaart (http://www.ommen.nl/eikenprocessierups)
melding doen van nesten in gemeentebomen die overlast

veroorzaken. Na beoordeling van de situatie, beslissen we
of we de nesten weghalen. Wij halen alleen veel en grote
nesten op drukke plekken weg.
Is het geen gemeentelijke boom? Dan zult u zelf moeten
zorgen voor het verwijderen van de nesten. U kunt
hiervoor het best een professioneel bedrijf inschakelen.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 22 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Zitting van de stadsbouwmeester

Wel is het mogelijk om de plannen dinsdagmorgen
tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch/digitaal te
bespreken.

De stadsbouwmeester van de gemeente heeft i.v.m. het
coronavirus geen zitting op het gemeentehuis.

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.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 22 - 2022 vervolg
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.
Ommen
• het bouwen van een woonhuis op de Vlierlanden fase 2,
ontvangen 16 mei 2022
• het plaatsen van een dakkapel op het perceel Wieken 1,
ontvangen 19 mei 2022
• het plaatsen van een dakkapel op het perceel Lantheer
24, ontvangen 20 mei 2022
• het realiseren van een dakkapel op het perceel Baron
van Fridaghstraat 36, ontvangen 20 mei 2022
Giethmen
• het plaatsen van kermisattracties op het perceel
Deventerweg 1, 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:

Giethmen
• voor het uitbreiden van een vakantiewoning op het
perceel Hogeveldsweg 26-230
Ommen
• het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Bergweg 26
Witharen
•het bouwen van een woning op het perceel Tolhuisweg
32

VERGUNNINGEN

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ommen
• het bouwen van een nieuwbouw woning op het
perceel Giethemer Hooiweg 4
Dit besluit is 20 mei 2022 verzonden
• het aanvragen van een praktijk aan huis op het perceel
Lantheer 26
Dit besluit is 20 mei 2022 verzonden
•het verplaatsen van de woning tegen rooilijn op het
perceel Vlierhof 3
Dit besluit is 23 mei 2022 verzonden
•evisie van het brandcompartiment op het perceel Markt
13
Dit besluit is 23 mei 2022 verzonden
Lemele
• het bouwen van een nieuwbouw twee onder een kap
woning op de percelen Hellendoornseweg 6a en 6b
Dit besluit is 20 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.

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

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.

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

Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Standplaatsvergunning
Ommen
• Voor Urker Vishandel Baarssen op de Voormars in
Ommen op de dinsdagen, vrijdagen en zaterdagen in
2022 (van 09.00 uur tot 18.00 uur en op koopavond tot
21.00).
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.
Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

