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Aanslag forensen- en toeristenbelasting 

GBLT heeft u eind vorig jaar geïnformeerd over de 

uitbreiding van de belastingsamenwerking tussen 

de gemeente Ommen en GBLT. Concreet betekent 

dit voor u dat de aanslagen van de forensen- en/of 

toeristenbelasting vanaf dit jaar door GBLT worden 

verstuurd. Voorheen werd deze belasting door de 

gemeente Ommen zelf uitgevoerd. De aanslag 

toeristenbelasting ontvangt u zeer binnenkort of heeft u 

onlangs ontvangen, de aanslag forensenbelasting wordt 

medio november verstuurd.

Wat verandert er voor u? 

De gemeente Ommen verstuurt de forensen- en/of 

toeristenbelastingaanslagen over belastingjaar 2021. 

Het bedrag betaalt u nog aan de gemeente Ommen zelf. 

Daarnaast ontvangt u een belastingaanslag van GBLT. 

Deze gaat alleen over 2022. U betaalt dus niet dubbel, 

maar ontvangt wel twee belastingaanslagen in dezelfde 

periode.

Als u situatie er aanleiding toe geeft kunt u een 

betaalafspraak maken. Dit kunt u regelen via GBLT.  Bel 

daarvoor naar 088-0645555. GBLT denkt graag met u 

mee. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van dit bericht of de aanslag van 

2022 nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op 

met GBLT via gblt.nl of bel 088-0645555. Heeft u vragen 

over de aanslag van 2021 neem dan contact met de 

gemeente Ommen door te bellen naar 14 0529.

Warm bad

Vorige week werd ik voor een 2e termijn als wethouder 

van onze mooie gemeente geïnstalleerd. Ik voel mij zeer 

vereerd, daarbij komt dat de bestuurlijke organisatie als 

een warm bad voelt.

Wat ook als een warm bad voelde maar dan letterlijk, 

was het openlucht zwembad Olde Vechte. 

Met het heerlijke warme weer was ik in de gelegenheid 

om samen met mijn vrouw een duik te nemen in dit 

bad. 

Zowel het zwembad zelf als ook de ligweides lagen er 

tip top bij. Het een en ander opgefl eurd met kleurrijke 
bloemperken en bakken, zelfs aardbeien werden 

geplukt door gasten. 

Het water was schoon en prima op temperatuur. Je zag 

jong en oud genieten van deze fi jne plek, zo dicht bij 
het centrum van Ommen.

En als je dan na het zwemmen voldaan huiswaarts keert 

en langs de Vecht onder de eeuwenoude bomen loopt 

dan kun je nog nagenieten. 

Want ook langs het natuurlijke water wordt genoten. 

Jongelui die suppen op een surfplank, voetballen of 

gewoon lekker zonnen. Of anderen die op een bankje 

alles laten gebeuren en dit ontspannen tot zich nemen. 

Deze plek en het zwembad vormen een soort van oase 

rust en ontspanning. Midden in Ommen, waar vind je 

tegenwoordig nog 

zoiets?

Ook hier gaan de 

complimenten uit naar 

de medewerkers en de 

vele vrijwilligers die dit 

alles mogelijke maken!

  

Leo Bongers

Wethouder.

De week van het college

Meer informatie over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

Nieuws van de gemeenteraad

Raadsvergadering
Datum: donderdag 23 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

�  Jaarstukken 2021 en budgetoverheveling 2021 annex 

2e begrotingswijziging 2022 

�  1e bestuursrapportage 2022 annex 3e 

begrotingswijziging 2022

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.

Onderhoudswerkzaamheden fi etspad Slagenweg

Dinsdag 14 juni is de gemeente Ommen begonnen 

met het onderhoud en de verbreding van het 

fi etspad Slagenweg in Ommen. Het betreft het 

fi etspad vanaf de rotonde Haarsweg (supermarkt 

Aldi) tot de rotonde Balkerweg (Karwei). 

Verbreding

Het huidige fi etspad heeft een breedte van ongeveer 3 
meter. Mede door het toenemend gebruik van elektrische 

fi etsen, duo fi etsen en scootmobielen, leidt het elkaar 
passeren regelmatig tot onveilige situaties. We verbreden 

het fi etspad daarom naar 3,5 meter.

Betonverharding

Het nieuwe fi etspad wordt uitgevoerd in betonverharding 
in plaats van asfaltverharding. Een zogenaamd betonpad 

is op termijn goedkoper in onderhoud en beheer. Het 

gaat de worteldruk van de vele bomen langs het fi etspad 

tegen. Deze veroorzaken nu regelmatig onveilige 

hobbels in het wegdek en daarmee ook incidentiele 

reparatiekosten. Bovendien heeft betonverharding een 

stroeve oppervlakte structuur wat in natte perioden 

veiliger is voor fi etsers. 

Werkzaamheden

Hoewel voor de gehele duur van de werkzaamheden een 

omleiding voor fi etsers is ingesteld,  worden de delen 
van het fi etspad wel uitgevoerd in verschillende fasen. 
Zo zorgen we ervoor dat zowel de wegen, percelen 

als bedrijven zoveel mogelijk bereikbaar blijven. Het 

deel waar Schagen Infra aan het werk is, kan worden 

afgesloten voor het veilig en goed uitvoeren van de 

werkzaamheden. Ook om te voorkomen dat ten tijde van 

het uitharden van het beton er geen blijvende schade 

ontstaat. Volgens planning worden de werkzaamheden 22 

juli 2022 (voor de bouwvakperiode) afgerond.

Tijdelijke wegafsluiting

Op maandag 27 en dinsdag 28  juni  2022 wordt 

de betonverharding op de kruisende autowegen 

aangebracht. De kruisende wegen Vermeerstraat en 

Jeroen Bosch straat zijn op deze dagen beurtelings 

afgesloten (niet tegelijk). Wanneer de Jeroen Boschstraat 

is afgesloten kunnen de bewoners van Alterveer via het 

bedrijventerrein de wijk verlaten (uitgang ter hoogte van 

de Carel Fabritiusstraat). Er zullen tijdelijke maatregelen 

getroffen worden, zodat de weg zo snel mogelijk weer 

opengesteld kan worden.

Contact aannemer

Heeft u vragen over de werkzaamheden van Schagen 

Infra, dan kunt u contact opnemen met uitvoerder 

Henk van der Weide. U kunt hem tussen 08:00 en 17:00 

bellen op: 06-839 849 27. Ook is hij bereikbaar per mail: 

h.vanderweide@schageninfra.nl.
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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.

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 vervangen van oude schuren voor nieuwe schuren 

op het perceel Nieuwe Hammerweg 6, ontvangen 8 juni 

2022

�  het uitbreiden van de opslagruimte op het perceel 

Veldkampweg 3, ontvangen 10 juni 2022

�  het bouwen van een overkapping/berging op het 

perceel Jacob Marisstraat 13, ontvangen 13 juni 2022

Vilsteren

-  het plaatsen van een reclamebord op eigen terrein op 

het perceel Vilsterseweg 22, ontvangen 10 juni 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.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

-  het aanpassen / verduurzamen van de erker op het 

perceel Chevalleraustraat 99

Dit besluit is 8 juni 2022 verzonden

-   het bouwen van een nieuwbouw vrijstaande woning op 

het perceel Vlierhof 9

Dit besluit is 14 juni 2022 verzonden

Giethmen

-  het realiseren van een aanbouw op het perceel 

Hogeveldsweg 26-323

Dit besluit is 14 juni 2022 verzonden

-   het bouwen van recreatiewoning kavel 30 op het perceel 

Hogeveldsweg 26-282

Dit besluit is 14 juni 2022 verzonden

Stegeren
-  het kappen van zes bomen op het perceel 

Coevorderweg 44

Dit besluit is 3 juni 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.
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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

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, 

Dalmsholterweg 33a Dalmsholte (zaaknummer: 

Z2022-00005535)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de 

Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders 

van Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben 

ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer:

Dalmsholterweg 33a Dalmsholte, voor het veranderen van 

een inrichting.

-   Nieuwbouw van een werktuigen berging.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar 

indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 

1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

APV - VERGUNNINGEN

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommen

-  Voor het organiseren van de Vechtdaltrail op 9 juli 2022 

van 09.30 uur tot 17.00 uur.

-  Voor het organiseren van Folkcamps Eerde op 24 juli 

2022 t/m 13 augustus 2022 aan de Kasteellaan 1 in 

Ommen.

-  Voor het organiseren van de Veteranendagen op 1 t/m 

3 juli 2022 in het centrum van Ommen en met een route 

door de gemeente Ommen op 2 juli 2022.

-  Voor het organiseren van CSI Ommen 2022 op de 

Ondersloot Zuid 1 in Stegeren op 5 t/m 10 juli 2022.

-  Voor het organiseren van de Ommer Bissingh in het 

centrum van Ommen op: 

Datum Activiteit/Tijdstip

Maandag 11-7-2022 Opening Ommer Bissingh 

  van 15.00 uur tot 23.00 uur

Dinsdag 12-7-2022  Jaarmarkt 

van 06.00 uur tot 16.00 uur

Zaterdag 23-7-2022 Kofferbakverkoop 

  van 06.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag 27-7-2022 Landbouwdag 

  van 06.00 uur tot 01.00 uur

Woensdag 3-8-2022 Meer voor Mannendag 

  van 06.00 uur tot 01.00 uur

Woensdag 10-8-2022 Duitse dag 

  van 06.00 uur tot 01.00 uur

Zaterdag 13-8-2022 Kofferbakverkoop 

  van 06.00 uur tot 15.00 uur

Woensdag 17-8-2022 Palingroken/Sport- en Speldag 

  van 06.00 uur tot 01.00 uur

Zaterdag 3-9-2022 Blaasorkestenfestival 

  van 11.00 uur tot 19.00 uur

Zondag 4-9-2022 Blaasorkestenfestival 

  van 11.00 uur tot 19.00 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

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

J. Kozar   04-11-1993 11-05-2022

A.G. Owczarek  24-04-1992 11-05-2022

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 25 - 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


