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Eikenprocessierups

Op dit moment zien we dat de eikenprocessierups is 

begonnen met het maken van nesten. 

De fi rma Roel Timmerman gaat binnenkort voor 

de gemeente op pad, om nesten weg te zuigen uit 

de gemeentebomen. Hoe kunt u nesten melden. 

Wanneer komen we wel langs, en wanneer niet? We 

leggen u graag uit hoe het werkt.  

U kunt de nesten online melden

Dit is mogelijk via de kaart op www.ommen.nl/

eikenprocessierups. Daar kunt u een gemeenteboom 

in uw omgeving aanmelden. Via de digitale  kaart kunt 

u uw melding volgen. Zo weet u of we het nest gaan 

wegzuigen of niet en wanneer we ongeveer langskomen. 

Wat gebeurt er na de melding

We beoordelen uw melding binnen drie werkdagen. 

Daarna kunt u op de kaart zien of de melding voor 

wegzuigen in aanmerking komt of niet. Is de melding 

goedgekeurd. Dan geven we deze door aan de fi rma Roel 
Timmerman. Wanneer ze langskomen hangt af van de 

planning. In ieder geval binnen twee weken. 

Problemen bij het melden
Ziet u de eik die u wilt melden niet op de kaart? 

Dan kan het zijn dat deze eik onderdeel is van een 

bosje. Deze kunt u dan niet apart zien. U kunt de boom 

aanmelden via de groene knop ‘melding maken’ op 

www.ommen.nl en dan kiezen voor ‘openbare ruimte’.  

Ook kan het zijn dat het geen boom van de gemeente 

is. De eigenaar van de boom moet zelf zorgen voor het 

verwijderen van nesten. 

Krijgt u de melding dat de boom niet in aanmerking 

komt voor bestrijding? 

Dan heeft dat te maken met de plek van de boom. 

Nesten in uw eigen bomen

Heeft u nesten in uw eigen bomen. Dan moet u deze zelf 

(laten) weghalen. U kunt dat het best laten doen door 

een gespecialiseerd bedrijf. Zij verwijderen de nesten op 

een manier, waarbij de brandharen niet losraken. Er zijn 

meerdere bedrijven die dat doen. Via internet kunt u 

bedrijven in de buurt vinden. 

Welke nesten haalt de gemeente weg?   

Nesten in gemeentebomen binnen de bebouwde kom:

�  Bij 2 of meer nesten (tenminste) zo groot als een 

tennisbal.

Nesten in gemeentebomen In het buitengebied:

�  Langs drukke wegen, (alleen!) de meest drukke 

toeristische wandel- en fi etsroutes en fi etsroutes naar 
scholen, bij 2 of meer nesten (tenminste) zo groot als 

een tennisbal

�  Direct aan de voorkant van een woning of erf, bij 5 of 

meer nesten minstens zo groot als een tennisbal, 

Langs alle andere wegen in het buitengebied haalt de 

gemeente géén nesten weg. 

“Kiek es achterumme”

Zo heet een lesboek geschiedenis voor de lagere 

scholen in de gemeente Staphorst. Ik heb het altijd een 

mooie titel gevonden; het heeft voor mij iets van een 

bemoedigende oproep in zich om bewust achterom te 

kijken. Blijkbaar heeft dat zin.

Aan deze titel van het lesboek moest ik denken nu we 

in de week leven van de installatie van de wethouders. 

Alice van den Nieuwboer, Leo Bongers, burgemeester 

Hans Vroomen en ik vormen het nieuwe college van 

Burgemeester en Wethouders. Ondersteund door de 

ambtelijke organisatie onder leiding van secretaris-

directeur Jan Blaauw. 

Toen burgemeester Henk Jan Meijer een paar jaar 

geleden afscheid nam als burgemeester van Zwolle, 

vroeg een journalist hem: “U staat bekend als een 

succesvolle burgemeester, hoe heeft u dat 19 jaar 

kunnen zijn?” Zijn antwoord was: “Elke keer weer moest 

ik mijzelf uitvinden”. Dit vond ik een mooi en eerlijk 

antwoord.

Ook ik moet me opnieuw uitvinden. Er is een 

gedeeltelijk nieuwe samenstelling van raad en college, 

er is een nieuw bestuursprogramma en mijn portefeuille 

is gewijzigd. Dat is vast even wennen.

Wanneer ik achterom 

kijk, voeren 

tevredenheid en 

dankbaarheid de 

boventoon. Ik besef 

dat dit geen garantie 

is voor de toekomst, 

maar het geeft wel 

vertrouwen!

Bart Jasper Faijer

  

De week van het college

Zwem4daagse bij openluchtbad Olde Vechte

Van dinsdag 21 juni tot en met 24 juni vindt de 

zwem4daagse weer plaats . Naast de zwem4daagse 

worden er tijdens dit vier dagen durende evenement 

ook allerlei andere activiteiten in en rond het bad 

georganiseerd. 

Tijdens de zwem4daagse worden er verschillende 

afstanden gezwommen. Kinderen tot 10 jaar zwemmen 

250 meter (10 baantjes). Andere deelnemers zwemmen 

500 meter (20 baantjes) per dag. Er kan gezwommen 

worden in de ochtend tussen 09.00 uur en 11.00 uur en 

’s avonds tussen 19.00 uur en 

20.30 uur. Op de woensdag 

en vrijdag is er ook de 

mogelijkheid om in de middag 

tussen 14.00 uur en 17.00 uur te 

zwemmen.

Aanmelden kan via www.

openluchtbad-oldevechte.nl 

of scan de QR-code. 

Meer informatie 

over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: 

www.ommen.nl

Klachten door de brandharen 
van de eikenprocessierups  
De brandharen van de eikenprocessierups kunnen 

binnen een paar uur klachten veroorzaken, zoals 

jeuk, bultjes, blaasjes, roodheid en ontsteking. 

Bent u in contact geweest met de rups of met de 

brandharen? Was of spoel de huid dan goed met 

water. Probeer de overgebleven brandharen te 

verwijderen met bijvoorbeeld plakband of tape. Was 

zo nodig ook uw kleren (als het kan op 60 graden). 

Een zachte crème met bijvoorbeeld menthol of een 

gel van Aloë Vera kan verlichting geven voor de jeuk.
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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.

APV - VERGUNNINGEN

Geweigerde aanvraag evenementenvergunning

De aanvraag voor de kermis op de Voormars in Ommen 

op 10 t/m 14 augustus 2022 (zoals eerder gepubliceerd in 

het Ommer Nieuws) is geweigerd. 

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Duurzame 
Dantedag
Woensdag 6 juli 2022

14.00 - 17.00 uur

Kindplein West (schoolplein)

€€€
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Evenementenvergunning

Beerzerveld

�  Voor het organiseren van “Zomarfeest Beerzerveld” op 

het oude sportveld aan de Ds. Laurentiusstraat 14 in 

Beerzerveld op 7 t/m 9 juli 2022.

�  Voor het organiseren van de Kermis in Ommen op 28 

september 2022 t/m 2 oktober 2022 op de Voormars in 

Ommen.

Lemele

�  Voor het organiseren van de “oudhollandse Marktne” op 

27 juli 2022, 3, 10 en 17 augustus 2022 van 15.00 uur tot 

23.00 uur rond de Ichtuskerk in Lemele.

Geluidsontheffi ng
Ommen

�  Voor een draaiorgel op het Molenerf op 23 september 

2022 van 11.00 uur tot 12.00 uur. 

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 24 - 2022 vervolg

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


