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Nieuws van de gemeenteraad

Besluiten van de Gemeenteraad
In de raadsvergadering van 25 mei 2022 heeft de 

gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

*  Interim raadsgriffi er 
1  De heer S.J.H.G. (Sjoerd) Wannet per direct eervol 

ontslag te verlenen als interim-griffi er;
2  De heer D.M. (Dick) van der Harst met onmiddellijke 

ingang aan te wijzen als interim raadsgriffi er 
*  Tijdelijke vervanging raadslid wegens ziekte

1  De heer De Jonge (VOV) tijdelijk ontslag te verlenen 

en de heer Middelkamp(VOV) voor de duur van 

16 week toe te laten tot de raad van de gemeente 

Ommen

*  Benoemingen plaatsvervangende commissieleden

1  De volgende personen te benoemen tot 

plaatsvervangende raadscommissieleden: 

- Simone Pol PvdA

- Erik Terpstra VVD

*  Ontwikkelingenbrief 2023 GGD Ijsselland 

Kennis te nemen van de ontwikkelingenbrief en kaders 

voor de begroting 2023 van GGD Ijsselland

*  Vaststelling bestemmingsplan Balkerweg 55 Witharen 

– horeca naar wonen

1  Het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, 

herziening Balkerweg 55’ ongewijzigd vast 

te stellen, e.e.a. conform de digitale versie 

NL.IMRO.0175klkernen2012bp0007-VG01

2  Geen exploitatieplan vast te stellen

*  Jaarstukken 2021 en begroting 2023 

omgevingsdienst Ijsselland

1  De jaarstukken 2021 van de omgevingsdienst 

Ijsselland voor kennisgeving aan te nemen

2  In te stemmen met de begroting 2023 van de 

omgevingsdienst Ijsselland 

3  Bijgevoegde zienswijze indienen ten aanzien van de 

voorgestelde bestemming van het rekeningresultaat 

2021 en de begroting 2023

*  Jaarrekening 2021, bestuursrapportage voorjaar 2022 

en begroting 2023 GGD Ijsselland

1  De jaarstukken 2021 van de GGD Ijsselland voor 

kennisgeving aan te nemen

2  In te stemmen met de bestuursrapportage voorjaar 

2022 van de GGD Ijsselland en in dit verband geen 

zienswijze in te dienen

3  In te stemmen met de begroting 2023 van de GGD 

Ijsselland en in dit verband geen zienswijze in te 

dienen

*  Jaarstukken 2021 en begroting 2023 Veiligheidsregio 

Ijsselland

1  De jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio 

Ijsselland voor kennisgeving aan te nemen

2  In te stemmen met de begroting 2023 van de 

Veiligheidsregio Ijsselland en in dit verband geen 

zienswijze in te dienen

*  RSJ kadernota 2023 inclusief ontwerp begroting en 

jaarverslag 2021 inclusief jaarrekening

1  Kennis te nemen van het jaarverslag en de 

jaarrekening 2021 van het RSJ Ijsselland

2  Kennis te nemen van de kadernota 2023 inclusief de 

ontwerpbegroting van het RSJ Ijsselland

3  Geen zienswijze in te dienen op de kadernota 2023 

inclusief de ontwerp begroting

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 

Rekeningcommissievergadering
Datum: donderdag 16 juni 2022

Tijdstip: 19.30 uur 

Locatie: raadzaal gemeentehuis 

Agendapunten

�  Toelichting gemeente-accountant op Jaarstukken 

2021 d.m.v. presentatie

�  Jaarstukken 2021 en budgetoverheveling 2021 annex 

2e begrotingswijziging 2022

�  1e bestuursrapportage 2022 annex 3e 

begrotingswijziging 2022

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.

De rekeningcommissie kunt u live beluisteren via 

ommen.raadsinformatie.nl. 

De vergaderstukken 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.

Noteer alvast in uw agenda 

Duurzame Dantedag

Locatie: Kindplein West (schoolplein)

Datum: Woensdag 6 juli 2022

Tijdstip: 14.00 – 17.00 uur 

Op woensdag 6 juli organiseert gemeente Ommen in 

samenwerking met lokale initiatieven een Duurzame 

Dantedag. Het doel is om jong en oud op een 

laagdrempelige manier in contact te brengen met actuele 

thema’s zoals het veranderende klimaat, stijgende 

energieprijzen en het hergebruik van grondstoffen. 

Noggus & Noggus geeft speelse workshops voor 

kinderen met gebruikte materialen. Het Duurzaam 

Bouwloket is aanwezig om tips te geven en vragen te 

beantwoorden over eenvoudige duurzame maatregelen 

in woningen. Lokaal energieadviseur Arnold Strijker 

laat graag verduurzamingsmogelijkheden zien en deelt 

vrijblijvend zijn ervaring en expertise. 

We nodigen alle Ommenaren uit om op woensdagmiddag 

6 juli naar de Dante te komen. In deze wijk is bijvoorbeeld 

bij de bouw van Kindplein West al goed met het 

veranderende klimaat rekening gehouden. Een overzicht 

van alle activiteiten volgt medio juni. Houd ook de website 

www.hetroerommen.nl in de gaten. 

Ommen biedt inwoners online geldplannen

Inwoners van Ommen kunnen op de website www.

startpuntgeldzaken.nl/ommen online geldplannen 

vinden en anoniem invullen. Meteen na het invullen 

van het plan krijgen inwoners in beeld welke concrete 

stappen ze kunnen nemen om hun geldsituatie te 

veranderen.

Een geldplan voor iedereen

De geldplannen zijn voor Samenland een belangrijk 

middel in het voorkomen van geldproblemen. Het is een 

gratis service voor alle inwoners die: 

�  (bijna) altijd geld tekort komen

�  soms geld tekort komen maar soms ook geld over 

hebben

�  regelmatig geld over hebben.

Steun door vrijwilligersorganisaties

De geldplannen kunnen zelfstandig worden ingevuld. 

Toch kan het zijn dat inwoners hulp nodig hebben bij 

het ordenen van hun administratie. Organisaties in 

Ommen als Raad en Recht en Humanitas kunnen hen dan 

ondersteunen in het gebruik van de geldplannen.

De geldplannen zijn ontwikkeld door Startpunt Geldzaken. 

Startpunt Geldzaken is een samenwerkingsverband van 

het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 

met Vereniging Eigen Huis, beleggersvereniging VEB en 

de Stichting ter certifi catie van fi nanciële planners FFP. 

Inwoners vinden de online geldplannen op: www.

startpuntgeldzaken.nl/ommen



Ommen

StegerenGiethmenArriën

Beerze Junne
Vinkenbuurt GEMEENTENIEUWS

Mobiel Media Lab naar het Vechtdal!

Het Mobiel Media Lab van de politie komt naar het 

Vechtdal van 13 t/m 16 juni. In deze vrachtwagen 

kunnen inwoners een kijkje nemen en krijgen ze tips 

over onder andere cybercrime, inbraakpreventie, 

sexting en ondermijnende criminaliteit. Het is ook een 

onderzoeksruimte waar bezoekers een kennisquiz 

kunnen doen of een game kunnen spelen. Verder zijn 

diverse collega’s van politie Vechtdal er om te woord te 

staan. Denk aan wijk- en jeugdagenten, de wijkagent 

ondermijning, maar ook collega’s (en BOA’s) van de 

gemeente Hardenberg, Ommen en Dalfsen zijn present 

voor vragen over preventie en veiligheid.

Deze vrachtwagen wordt door de politie, in samenwerking 

met de gemeenten Hardenberg, Ommen en Dalfsen in 

diverse plaatsen in het Vechtdal neergezet. 

Op maandag 13 juni vind je het Mobiel Media Lab 

in Hardenberg op de markt, 14 juni in Ommen bij de 

Vechtkade voor restaurant Flater, 15 juni in Dedemsvaart 
op de Markt en 16 juni Grote Markt Nieuwleusen. Zowel 

volwassenen als kinderen zijn tussen 9.00 en 16.00 uur 

welkom!

Het Ondernemershuis is er ook voor agrarische 

ondernemers! Agro & Foodadviseur Diane Stap
In mijn dagelijkse werk hoor ik vaak de vraag; Het 

Ondernemershuis voor het Vechtdal, is die er ook 

voor de agrarische sector? Het antwoord daarop is; 

Ja! Want boeren in het Vechtdal zijn ook ondernemers 

die stappen willen zetten, die willen weten hoe ze 

inkomsten kunnen behouden of nieuwe markten 

kunnen verkennen. Wij helpen daarbij graag door te 

sparren, te klankborden en door te verwijzen naar 

experts.

Kosteloos advies en ondersteuning

Sta je er als agrarisch ondernemer open voor dat iemand 

neutraal met je meedenkt en je door kan verwijzen 

naar experts? Of ben je benieuwd hoe andere boeren 

ondernemen en uitdagingen aangaan? Vanuit het 

Ondernemershuis voor het Vechtdal werken we samen 

met verschillende partners waaronder de erfcoaches in 

het Vechtdal, zodat we jou een zo groot mogelijk netwerk 

met voldoende kennis en kunde kunnen bieden. 

Bijeenkomst: Hoe kom je als ondernemer aan geld?

Eén van de partners is Alfa Accountants & Adviseurs. 

Zij vinden het belangrijk om het ondernemerschap 

in de regio te stimuleren en kennis te delen. Samen 

organiseren wij daarom op 8 juni a.s. weer een Agro-

Carrouselbijeenkomst met als thema Financieringsvormen. 
Want ondernemen vraagt om investeringen; hoe kom je 
daarvoor aan geld? Hoe zit het met de afl ossingen? Welke 

fi nanciële ontwikkelingen zien we in de agrarische markt? 
Johan Dubbink van Alfa Accountants en Peter Pals van 

Farmers Funding & Advies zullen ons hierover bijpraten. 

Wij zijn te gast bij de familie Zandman in Beerze waar 

Bert en Jolanda meer zullen vertellen over hoe zij hun 

bedrijf toekomstbestendig willen maken voor de volgende 

generatie. Welke inspanningen brengt dit met zich mee en 

welke impact heeft dit op hen?

Je bent welkom! 

We nodigen je graag uit voor deze kosteloze bijeenkomst 

op 8 juni a.s. om 20.00 uur bij de familie Zandman, Marsdijk 

4 Beerze. De koffi e staat klaar! En na afl oop is er voldoende 
gelegenheid om met ons, de sprekers, de erfcoaches en 

collega’s na te praten. 

Aanmelden: via diane@ondernemershuisvechtdal.nl  of via 
de activiteitenkalender op www.ondernemershuisvechtdal.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.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 

�  Rijbewijskeuringen in Zalencentrum De Kern op 

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.

Omzetting gazons naar kruidenrijke vegetaties vanwege droogte uitgesteld

De inspraakperiode voor het omzetten van gazons naar 

kruidenrijke vegetaties is afgelopen en het voornemen 

was om de werkzaamheden op te starten. Echter, 

vanwege droge weers- en bodemomstandigheden is het 

momenteel niet verstandig om de werkzaamheden uit 

te voeren omdat de kans groot is dat de grond sterk zal 

uitdrogen vanwege de bewerking en de kruidenzaden 

verwaaien of na ontkieming zullen verdrogen. 

De afweging is gemaakt om de werkzaamheden uit te 

stellen en het in september 2022 op te pakken omdat zo 

is de verwachting de weers- en bodemomstandigheden 

dan gunstiger en daarnaast sprake zal zijn van warme en 

vochtige nachten en een verminderde onkruiddruk en de 

in te zaaien kruiden betere ontwikkelingskansen worden 

geboden..

In de tussenliggende periode worden de om te vormen 

percelen niet gemaaid.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de 

heer B. (Ben) Bakkenes, bereikbaar onder telefoonnummer 

0523 – 57617696 of Ben.Bakkenes@hardenberg.nl  

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 23 - 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.
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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.

Vilsteren

�  het bouwen van een werktuigenberging op het perceel 

Vilsterse Allee 11, ontvangen 20 mei 2022

Ommen

�  het bouwen van een nieuwbouw woning op het perceel 

Zonnebloemhof 13, ontvangen 23 mei 2022

�  het toegankelijk maken van toiletruimten op het perceel 

Markt 55, ontvangen 23 mei 2022

�  het verbouwen van 12 appartementen op het perceel 

Varsenerstraat 2 – 8, ontvangen 25 mei 2022

Lemele

�  het aanbrengen van een dakoversteek van het woonhuis 

en het veranderen van de bestemming van berging naar 

wonen op het perceel Zandeinde 1, ontvangen 25 mei 

2022

�  het verbouwen van een stal op het perceel Grefeldijk 4, 

ontvangen 25 mei 2022

Dalmsholte

�  het bouwen van een werktuigenberging op het perceel 

Dalmsholterweg 33a, ontvangen 25 mei 2022

Giethmen

�  het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26 (kavel 10), ontvangen 27 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:

Dalmsholte

�  voor het uitbreiden van een werktuigenberging op het 

perceel Langsweg 16

Ommen

�  het vervangen van een district station aan de 

Glinthaarweg tegenover nummer 2b en naast nummer 7

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

�  het verbouwen van een kantoorpand op het perceel 

Eskampweg 1

Dit besluit is 25 mei 2022 verzonden

�  het wijzigen van winkelpand naar wonen op het perceel 

Gasthuisstraat 44a

Dit besluit is 25 mei 2022 verzonden

Witharen

�  een overkapping van de voederplaats op het perceel 

Woestenweg 8a

Dit besluit is 30 mei 2022 verzonden

Stegeren

�  het kappen van twee berken op het perceel Driehoekweg 

20

Dit besluit is 25 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

Verleende omgevingsvergunning Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere 

voorbereidingsprocedure milieuneutraal veranderen 

pluimveehouderij, Rheezerveenseweg 63a 

Rheezerveen (zaaknummer: Z2022-00003744)

Burgemeester en wethouders van Hardenberg 

maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een 

omgevingsvergunning milieuneutraal veranderen met de 

reguliere procedure hebben verleend voor:

Rheezerveenseweg 63a Rheezerveen –voor het 

(milieuneutraal) wijzigen van de pluimveehouderij 

(realiseren overdekte uitlopen en vervangen 

warmtewisselaar), verzonden op 30 mei 2022.

Het besluit ligt 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 0523. Desgewenst kunt u de documenten 

digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 

omgevingsloket@odijsselland.nl onder vermelding van 
zaaknummer Z2022-00003744. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 

zes weken, daags na verzenddatum, bezwaar maken. 

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college 

van burgemeester en wethouders van Hardenberg, 

Postbus 500, 7770 BA  Hardenberg. Heeft u een 

spoedeisend belang? Het bezwaarschrift houdt de 

werking van het besluit niet tegen. U kunt naast het 

bezwaarschrift een voorlopige voorziening vragen bij de 

voorzieningenrechter. Richt uw verzoek aan de rechtbank 

Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 

GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de 

rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier een 

DigiD voor nodig. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 

1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

RUIMTELIJKE ORDENING

Vaststelling bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, 

herziening Balkerweg 55’

Het bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, herziening 

Balkerweg 55’ heeft gedurende 6 weken ter inzage 

gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het 

bestemmingsplan is op 25 mei 2022 ongewijzigd 

vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 

9 juni 2022 tot en met woensdag 20 juli 2022 geldt de 

beroepstermijn. 

Op locatie Balkerweg 55 te Witharen is op dit moment 

sprake van de bestemming 'Horeca'. Er staat een vervallen 

horeca-pand wat al sinds enkele jaren niet meer in gebruik 

is. Initiatiefnemers wensen de locatie te voorzien van een 

woonbestemming, ten einde (na volledige sanering van de 

bestaande opstallen) een twee-onder-een-kapwoning te 

realiseren. Onderhavig bestemmingsplan ziet toe op deze 

planologische wijziging.

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 9 juni 2022 

op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

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

ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.

klkernen2012bp0007-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

Vanaf donderdag 9 juni 2022 kan gedurende een 

termijn van 6 weken door een belanghebbende beroep 

tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 

vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de 

dag na die waarop de beroepstermijn afl oopt. De werking 
wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn 

met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de 

voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
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een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op 

dat verzoek is beslist.

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Kleine Kernen, 

herziening Westerweg 4 en 8’. 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 ‘Kleine Kernen, herziening 

Westerweg 4 en 8’ in voorbereiding is.

Op locatie Westerweg 4 te Beerzerveld is sprake van 

een bedrijfswoning. Met dit bestemmingsplan zal deze 

bedrijfswoning een reguliere woonbestemming krijgen. 

Aan de Westerweg 8 te Beerzerveld is de wens de 

bebouwing binnen de bestaande woonbestemming te 

vervangen voor nieuwe woningen. Hierdoor ontstaat 

ruimte voor een fi etspad aan de voorzijde, langs de 
Westerweg. 

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 een inspraakprocedure wordt 

toegepast. 

APV - VERGUNNINGEN

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommerschans

•  voor het organiseren van het “Waerachtigh Festeijn van 
de Muytinatie” op de Ommerschans (Balkerweg) op 18 

juni 2022 van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Kampeerontheffi ng
Ommen

•  Voor FC Ommen op 2 t/m 3 juli op Sportpark 
Westerbroek

Geluidsontheffi ng en artikel 35 Alcoholwet
Giethmen

�  Voor een besloten weekend op 2 t/m 4 september op 

de Deventerweg 1 in Gietmen waarbij er een ontheffi ng 
geluidshinder is verleend voor 2 en 3 september 2022 

van 16.00 uur tot 22.00 uur en een ontheffi ng van artikel 
35 van de Alcoholwet voor 2 september 2022 van 15.00 

uur tot 00.00 uur en 3 september 2022 van 12.00 uur tot 

00.00 uur.

Ontheffi ng artikel 35 Alcoholwet
�  Voor de Cormick Case Dag op 9 juli 2022 van 10.00 uur 

tot 17.00 aan de Langsweg 11A in Dalmsholte.

Standplaatsvergunning

Ommen

•  Voor Flower Girls VOF op de weekmarkt 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

BASISREGISTRATIE PERSONEN

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 geboortedatum: Datum uitschrijving

A. Gumanskij 27-12-1990 26-04-2022

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
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