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Veteranendag
Afgelopen donderdag is met enig protocol de 
veteranenvlag gehesen bij het gemeentehuis. Met 
het hijsen van de vlag is het signaal gegeven, dat 
de laatste activiteit van de Stichting 75 jaar Vrijheid 
Ommen van start gaat. De stichting heeft in de 
aanloop naar 2020 veel initiatieven genomen om onze 
vrijheid in het jubileumjaar te vieren. Helaas gooide 
de corona-pandemie roet in het eten. De stichting en 
de vrijwilligers hebben echter een grote fl exibiliteit 
getoond en mooie aangepaste ideeën opgepakt. Ik heb 
daar heel veel waardering voor.

De aandacht voor onze veteranen is een passende 
afsluiting van het werk van de stichting. Onze veteranen 
hebben zich ingezet voor vrede, vrijheid en veiligheid. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in het kader van 
vele uitzendingen over de hele wereld. Afgelopen 
zaterdag is in de Den Haag de Nationale Veteranendag 
georganiseerd. Het leverde mooie en indrukwekkende 
beelden op. Gelukkig is er de laatste jaren meer 
erkenning voor het werk van onze veteranen, ook 
in Ommen. Terecht werd afgelopen zaterdag dan 
ook stilgestaan bij de inzet van al deze vrouwen en 
mannen. Hun inzet was niet zonder risico en er zijn ook 
veteranen die de gevolgen hiervan hun hele leven met 
zich mee dragen. Zeker  deze laatste groep verdient 
onze aandacht en zorg. 

Komende zaterdag 2 juli wordt in Ommen een 
dag georganiseerd is voor onze veteranen. Ook de 
veteranen uit het Vechtdal zijn uitgenodigd. Overdag 
zal er veel oud militair materieel te zien zijn en acteurs 
die laten zien hoe het er rond de bevrijding moet zijn 
geweest. Vanaf 20.00 is er op de Markt een fantastisch 
concert gepland van de Fanfare van de Bereden 
Wapens, van de Koninklijke Landmacht. Een mooi 
eerbetoon aan onze veteranen. Ik nodig u van harte 
uit om komende zaterdag ook aanwezig te zijn bij dit 
concert (het is gratis). In de eerste plaats om er van 
te genieten. En vooral om daarmee respect te tonen 
aan de veteranen die zich hebben ingezet voor vrede, 
vrijheid en veiligheid.

Hans Vroomen,
Burgemeester

De week van het college

Meer informatie over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

Nieuws van de gemeenteraad

Raadscommissie 

Datum: donderdag 30 juni 2022

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

Agendapunten:

�  Formele afwikkeling sluiting basisschool Het 
Natuurrijk gelegen aan de Vilsterenweg 5 te Vilsteren

�  Buitengebruikstelling voormalige schoolgebouwen 
OBS De Dennenkamp, CBS Het Koloriet en Guido de 
Bres

�  Vaststelling bestemmingsplan Middenstraat 22
�  Vaststelling bestemmingsplan en 

omgevingsvergunning nieuwe Aldi-locatie hoek 
Schurinkstraat – Nieuwelandstraat

�  Aankoop Slagenweg 1, huidige Aldi winkel locatie
•  3-fi etsprojecten - bijkomende kosten wenselijke 

aanpassingen Kievitstraat
�  Vaststellen bestemmingsplan Kleine Kernen, Erven 

Benninck
�  Eerste wijziging verordening precariobelasting 2022

Spreekrecht 

Graag van tevoren per mail aanmelden bij de griffi e, 
uiterlijk woensdag 29 juni 17.00 uur: griffi e@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 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.

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.

Rookmelderverplichting vanaf 1 juli
Rookmelders redden levens. 

Daarom geldt vanaf 1 juli 2022 

een nieuwe wet: minimaal een 

rookmelder op iedere verdieping.

Een rookmelder voorkomt 
geen brand, maar detecteert en 
waarschuwt u heel snel dat u weg 
moet gaan en de brandweer moet 
bellen. Vaak denken mensen dat ze 
brand vanzelf wel merken en ruiken, 
maar het tegendeel is waar. Als u 
slaapt, slaapt uw neus ook. U wordt 
niet wakker van rook, wél van de 
rookmelder. Rookmelders heeft u 
niet alleen voor uzelf, maar ook voor 
anderen: uw partner, kinderen of uw 
buren. Zo zorgt u ook dat zij veilig 
wonen.

Weten hoeveel rookmelders u nodig 
hebt? Check het op rookmelders.
nl. Koop ze en plak ze op. Zo zorgt 
u voor uw veiligheid en die van uw 
dierbaren en bent u klaar voor de 
nieuwe wet. 
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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: donderdag 7 juli 2022                                                                                                            
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur

Waar:  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   
LET OP!! Tijdens de zomerperiode van 

1 juli t/m 31 augustus alleen bereikbaar 

in de ochtenden.

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      

Duurzame Dantedag

Woensdag 6 juli 2022 | 14.00 - 17.00 uur 

Kindplein West (schoolplein)

hetroerommen.nl

Activiteiten

op het 

schoolplein

Energieadviseur 

Arnold Strijker

Duurzaam 

Bouwloket

Sportieve opdrachten 

buurtsportcoach 

Jari Kouwen  

Workshop zaadbommetjes 

maken voor zoemende tuin, 

The Pollinators 

Workshop 

portemonneetjes 

maken van 

sappakken,

Groene Loper

Workshop slingers 

maken van restmateriaal, 

Noggus & Noggus

Schminken door 

JoVi Schminken 

Springkussen 

voor aller-

kleinsten

Deelname aan activiteiten is kosteloos

Gratis proeven! 

Culinaire, biologische hapjes  

Gratis 

biologische 

limonade

Noteer in uw agenda 
Duurzame Dantedag

Locatie: Kindplein West (schoolplein)
Woensdag 6 juli 2022
14.00 – 17.00 uur 

LET OP: tijdens deze middag is er geen 

mogelijkheid om de auto te parkeren. We 
vragen alle bezoekers om met de fi ets, 
benenwagen, step, skateboard of skelter te 
komen. Wel zo passend bij het duurzame 
thema. 

Op woensdag 6 juli organiseert 

gemeente Ommen in samenwerking 

met de scholen CBS Het Koloriet, GBS 

Guido de Bres, OBS De Dennenkamp 

en kinderdagverblijf De Kleine Kunst 

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. 

Workshops en energie besparen

Samen met enthousiaste leerlingen 
openen John Wind, bestuurder Floreant en 
wethouder Bart Jaspers Faijer de middag 
om 14.00 uur. Het programma bestaat uit 
verschillende (lokale) organisaties die zich 
inzetten voor duurzaamheid. Bernadien 
Brinkhuis van Noggus & Noggus 
organiseert een workshop slingers maken 
van gebruikte materialen. Miriam Gerrits, 
educatief medewerker duurzaamheid 
van de Groene Loper nodigt bezoekers 
uit om portemonnees te maken van 
sapverpakkingen. Overijssel tuiniert 
vertelt over de mogelijkheden voor het 
‘vergroenen’ van tuinen. 

Tom van de Beek van The Pollinators 
heeft als activiteit ‘zaadbommetjes 
maken’. Daar komen bloemen uit voor 
een zoemende tuin. Het Duurzaam 
Bouwloket is aanwezig om tips te 
geven en vragen te beantwoorden over 
eenvoudige duurzame maatregelen in 
woningen om energie te besparen. Lokaal 
energieadviseur Arnold Strijker laat graag 
verduurzamingsmogelijkheden zien en 
deelt vrijblijvend zijn ervaring en expertise. 

Voor jong en oud

Gymleraar en buurtsportcoach Jari Kouwen 
weet dat duurzaamheid ook met bewegen 
en fi theid te maken heeft. Hij zet speciaal 
voor kinderen een aantal sportieve 
opdrachten klaar. Voor de allerkleinsten is 
er een springkussen en culinair cateraar 
Martin Lip laat iedereen kennismaken 
met duurzame, culinaire hapjes. Alle 
Ommenaren, zowel jong als oud, zijn 
uitgenodigd om op woensdagmiddag 
6 juli naar Kindplein West in de Dante te 
komen en geïnspireerd te raken.

P.s. Leuk weetje!

Samen met Noggus & Noggus richt 
gemeente Ommen het evenement circulair 
in. Alles wat er staat aan tafels, stoelen, 
vloerkleden, banken en sfeermakers is 
te koop voor een passende prijs en mag 
na het evenement direct opgehaald 
worden. Een nieuwe inrichting hoeft niet 
de hoofdprijs te kosten en het scheelt de 
organisatie in transportkosten. Win-win! 

Militaire oefening 

in de regio

Van 4 t/m 12 juli vindt er een militaire 

oefening plaats in de omgeving van 

Ommen. De oefening wordt gehouden 

door de 43 brigadeverkenningseskadron.

De militairen houden in genoemde 
periode een oefening waarbij hun 
verkenningsgroepen getraind worden. 
Het verkenningseskadron beoefent 
het verkennen van routes en objecten 
(bruggen, viaducten, etc.), en het betrekken 
en inrichten van waarnemingsposten. 
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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

�  voor het bouwen van een vakantiewoning op het perceel 
met kadastrale aanduiding: Ambt-Ommen M1555, 
ontvangen 8 juni 2022

�  voor het bouwen van een vakantiewoning op het perceel 
met kadastrale aanduiding: Ambt-Ommen M1553, 
ontvangen 8 juni 2022

�  het plaatsen van een dakkapel op het perceel Lantheer 
22, ontvangen 15 juni 2022

�  het kappen van een berkenboom op het perceel 
Reigerstraat 53, ontvangen 20 juni 2022

�  het bouwen van een woning op het perceel 
Zonnebloemhof 3, ontvangen 17 juni 2022

Dalmsholte

�  het bouwen van een tijdelijke bedrijfswoning op het 
perceel Lovènseweg 2, ontvangen 14 juni 2022

Beerzerveld

�  het kappen van drie sparren op het perceel Kloosterdijk 
88, ontvangen 16 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:
Beerze

�  het herbouwen van de berging op het perceel Knolsdijk 
4

Dit besluit is 15 juni 2022 verzonden
Arriën

�  het vernieuwen van een recreatiewoning op 
Bungalowpark Libra op het perceel Coevorderweg 17

Dit besluit is 15 juni 2022 verzonden
Witharen

�  het verbouwen van de woning op het perceel Balkerweg 
71

Dit besluit is 16 juni 2022 verzonden
Vilsteren

�  het kappen van berken op het perceel Oude 
Hammerweg 12a

Dit besluit is 17 juni 2022 verzonden
Ommen

�  het verbouwen en uitbreiden van de woning op het 
perceel Hammerweg 59c

Dit besluit is 20 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.

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.

VERKEER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 
maken bekend dat zij hebben besloten: door plaatsing 
van het bord E6 en een onderbord, ten behoeve 
van de houder van een gehandicaptenparkeerkaart, 
de volgende locaties aan te wijzen als algemene 
gehandicaptenparkeerplaats: 

� Nabij de perceel: Hessel Mulertstraat 55-210 Ommen

Zie voor de volledige besluiten de site van de digitale 
Gemeenteblad
https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 
van bekendmaking van dit besluit hiertegen een 
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 
7730 AC, Ommen.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en 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.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een 
bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt 
ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter 
van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

RUIMTELIJKE ORDENING

Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Hasselerweg 5 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 Hasselerweg 5 Ommen’ in 
voorbereiding is.

Op locatie Hasselerweg 5 te Ommen is sprake van een 
paardenbedrijf. De wens is om het bouwvlak te vergroten 
en om (binnen en buiten bouwvlak) outdoorvoorzieningen 
en parkeerplaatsen ten behoeve van het paardenbedrijf 
te realiseren. De beoogde ontwikkeling gaat gepaard met 
natuurontwikkeling in de vorm van aanleg van groen, 
poelen en natuurvriendelijke oevers op eigen terrein. De 
wens is tevens om openbaar toegankelijke wandelpaden 
aan te leggen, eveneens op eigen terrein. 

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, het gemeenteblad en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Beerzerhaar 36’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Beerzerhaar 36’ heeft gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het 
bestemmingsplan is op 23 juni 2022 ongewijzigd 
vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 
30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022

geldt de beroepstermijn. 
Op locatie Beerzerhaar 36 te Beerzerveld is sprake 
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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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 26 - 2022 vervolg

van een agrarische bedrijfsbestemming met twee 
bedrijfswoningen. Met onderhavig bestemmingsplan 
worden, op basis van de rood-voor-rood regeling, 
twee compensatiewoningen mogelijk gemaakt op de 
slooplocatie. De woningen krijgen een woonbestemming. 
De bestaande twee bedrijfswoningen worden eveneens 
voorzien van een reguliere woonbestemming. 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 juni 2022 

op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0076-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 30 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 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op 
dat verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Balkerweg 41’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 
Balkerweg 41’ heeft gedurende 6 weken ter inzage 
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het 
bestemmingsplan is op 23 juni 2022 ongewijzigd 
vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf donderdag 
30 juni 2022 tot en met woensdag 10 augustus 2022

geldt de beroepstermijn. 
Op locatie Balkerweg 41 te Ommen is sprake van 
een voormalig agrarisch bedrijf met een agrarische 
bestemming. Initiatiefnemers zijn voornemens 
om, op basis van de rood-voor-rood regeling, een 
compensatiewoning te bouwen. In ruil voor de 
compensatiewoning wordt circa 1300 m² voormalig 
agrarische bebouwing gesloopt en komt de agrarische 
bestemming te vervallen. 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 juni 2022 
op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0069-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 30 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 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op 
dat verzoek is beslist.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied, 

herziening Langsweg 18’

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Langsweg 
18’ heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er is 
één zienswijze ingediend. Het bestemmingsplan is op 23 
juni 2022 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 
Vanaf donderdag 30 juni 2022 tot en met woensdag 10 

augustus 2022 geldt de beroepstermijn. 

Op locatie Langsweg 18 te Dalmsholte is sprake van 

een woonbestemming met de aanduiding 'voormalig 

agrarisch bedrijf'. Onderhavig bestemmingsplan 

maakt, op basis van maatwerk rood-voor-rood, een 

compensatiewoning mogelijk in ruil voor de sloop 

van voormalig agrarische landschapontsierende 

bebouwing en de realisatie van een educatief en 

recreatief plukbos. De ingediende zienswijze tegen het 

ontwerp bestemmingsplan is gehonoreerd. 

Waar raadpleegbaar?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 30 juni 2022 

op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0077-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 30 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 
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op 
dat verzoek is beslist.

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 Spelweek Ommen op 22 
t/m 26 augustus 2022 op het Carrousselplein in Ommen.

�  Voor het organiseren van de Vechtdal Fietsvierdaagse op 
6 t/m 9 september 2022 in de gemeente 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


