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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 6 juli2022, week 27

De week van het college
Aan de slag als
wethouder

Nieuws van de gemeenteraad
Besluiten van de Gemeenteraad
In de raadsvergadering van 23 juni 2022 heeft de
gemeenteraad de volgende besluiten genomen:

Bij het schrijven van deze column ben ik net twee
weken onderweg als wethouder. Net als iedereen
bij een nieuwe baan voel ik een mooie mix van
nieuwsgierigheid en enthousiasme tegenover wat
onwennigheid hoe ‘de dingen zullen gaan’ in het
gemeentehuis. Waar stal ik mijn ﬁets en hoe snel
onthoud ik het nieuwe telefoonnummer. Gelukkig laten
de medewerkers me snel thuis voelen en word ik snel
ingewerkt.
De inhoud van veel onderwerpen waar ik
verantwoordelijk voor ben, lijkt een rijdende trein.
Zoveel zaken staan al in de stijgers of worden zelfs
afgerond. Zo kregen vrijdag de gemeenten rond de
Vechtdal Verbinding (de vernieuwde weg naar Zwolle)
de weg ‘overgedragen’ van de bouwers. Ommen is nu
zelf weer verantwoordelijk voor de weg. Het was een
groot project dat binnen de tijd en ruim binnen budget
gereed is gekomen. Uw reistijd naar Zwolle is vast een
stuk sneller geworden.
Als college zijn we samen naar het jaarlijkse VNGcongres geweest. Dit is de Vereniging voor Nederlandse
Gemeenten die onze belangen dient. Het helpt ons
om als gemeenten samen sterk te staan in gesprek
met het Rijk. Het onderling kennis delen helpt ons in
onze eigen werk, bijvoorbeeld over duurzaam bouwen
in buurtschappen wat voor Ommen heel relevant is.
Bijzondere aandacht kreeg de situatie waarin de boeren
zich bevinden. Dit zal komende weken volop spelen.

Alice van den
Nieuwboer

* Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Beerzerhaar 36’
1 Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Beerzerhaar 36’, ongewijzigd vast te stellen,
e.e.a. conform de digitale versie NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0076-VG01’.
2 Geen explotatieplan vast te stellen
* Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Balkerweg 41’
1 Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Balkerweg 41’, ongewijzigd vast te stellen,
e.e.a. conform de digitale versie NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0060-VG01;
2 Geen explotatieplan vast te stellen
* Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Langsweg 18’
1 In te stemmen met de notitie zienswijzen;
2 Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening
Langsweg 18’, gewijzigd vast te stellen, e.e.a. conform
de digitale versie NL.IMRO.0175.buiten2012bp0077VG01’.
3 Geen explotatieplan vast te stellen
* 1e bestuursrapportage 2022 annex 3e
begrotingswijziging 2022
1 De 1e bestuursrapportage 2022 vast te stellen
2 In te stemmen met de aangegeven ﬁnanciële
consequenties per programma en het nadelige
resultaat over 2022 van € 1.954.000 ten laste te
brengen van het begrotingssaldo 2022
3 De structurele en meerjarig incidentele
doorwerkingen, te weten € 92.000 nadelig over
2023, € 216.000 voordelig over 2024 en € 601.000
voordelig over 2025 te verwerken in de begroting
2023 en verder
4 De 3e begrotingswijziging 2022, waarin de ﬁnanciële
consequenties vanuit de 1e bestuursrapportage 2022
zijn verwerkt, vast te stellen
* Jaarstukken 2021 en budgetoverheveling 2021 annex
2e begrotingswijziging 2022
1 Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 vast te
stellen
2 In te stemmen met het voorstel budgetoverheveling
2021 ad € 822.500
3 Het niet bestemde deel van het rekeningresultaat ad
€ 3.378.500 toe te voegen aan de algemene reserve
4 De 2e begrotingswijziging 2022 vast te stellen,
waarin het rekeningresultaat en budgetoverheveling
is verwerkt
* Rapport rekenkamercommissie “Afhandeling,
meldingen, klachten en bezwaarschriften”
1 Kennis te nemen van het rapport “Afhandeling,
meldingen, klachten en bezwaarschriften,”
opgesteld onder verantwoordelijkheid van de
Rekenkamercommissie Ommen;
2 In te stemmen met de conclusies van genoemd
rapport en de aanbevelingen en verbeterpunten over
te nemen:
• Bij de doorontwikkeling van de gemeentelijke
organisatie 4.0, dient expliciet aandacht wordt
besteed aan terugkoppeling aan de organisatie

van leerpunten uit meldingen, klachten en
bezwaarschriften. Het gaat hierbij zowel om
leerpunten uit individuele gevallen als leerpunten
die voortkomen uit analyse van een reeks van
meldingen, klachten en bezwaarschriften;
• Aan college en raad jaarlijks dient tijdig worden
gerapporteerd over afhandeling van meldingen,
klachten en bezwaarschriften. Dit kan worden
gekoppeld aan de jaarrekening/het jaarverslag in
het kader van de planning & control cyclus. Voor
meldingen kan de gemeente daarbij voortbouwen
op de kwartaalrapportages van de gemeente
Hardenberg en de Omgevingsdienst IJsselland;
• In het nieuw op te stellen Kwaliteitshandvest,
dienen naast servicenormen ook normen worden
opgenomen voor afhandeling van meldingen en
voor de afhandeling van klachten in aansluiting
op het Klachtenreglement. Het is gewenst
dat de gemeenteraad het college zijn wensen
meegeeft over de te formuleren normen voor
dienstverlening en afhandeling van verzoeken,
meldingen en klachten. Aandachtspunten voor het
Kwaliteitshandvest zijn onder meer de snelheid
van reageren en het waarborgen dat er wordt
gereageerd op verzoeken, meldingen en klachten
van inwoners;
• Burgers dienen bekend worden gemaakt dat
een klacht alleen als klacht in behandeling
wordt genomen, als zij is ingediend via het
kanaal (klachtenformulier) van de website van de
gemeente. Daarbij dient de toegankelijkheid voor
burgers zo goed mogelijk te zijn – en dienen geen
ICT-vaardigheden vereist te zijn die drempels
opwerpen;
• In toekomstige dienstverleningsovereenkomsten
en contracten met dienstverleners dient
expliciet bepalingen worden opgenomen over
de medewerking van de private en publieke
opdrachtnemers bij de afhandeling van meldingen,
klachten en bezwaarschriften en over de
rapportages daarover aan de gemeente;
• Zorg dat klachten uit de samenleving op een zo
objectief en onafhankelijk mogelijk wijze worden
afgehandeld, waarbij ook de positie van de
klachtencoördinator in de organisatie aandacht
krijgt;
• In aansluiting op de vorige aanbeveling, kan een
nadere invulling geven worden van de informele
afhandeling van bezwaarschriften en klachten.
Mogelijk dat het instrument 'mediation' daarbij een
rol kan spelen;
• Maak afspraken welke informatie de raad jaarlijks
wenst te ontvangen over de afhandeling van
meldingen, klachten en bezwaarschriften, binnen
de regels die daarvoor in wet- en regelgeving en
de lokale verordeningen zijn opgenomen;
• De raad kan jaarlijks het onderwerp afhandeling
meldingen, klachten en bezwaarschriften
agenderen naar aanleiding van de jaarrapportages.
• Het is van belang dat de gemeenteraadsleden
een betrouwbaar beeld krijgen van de verhouding
tussen de gemeente en haar burgers. Het is
in dat verband gewenst dat de gemeenteraad
een omvangrijke enquête onder de inwoners
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van Ommen houdt over de waardering door
inwoners van de gemeente Ommen. Daarbij moet
het niet alleen gaan over de afhandeling van
meldingen, klachten en bezwaarschriften, maar
meer algemeen over de dienstverlening, de wijze
van communiceren en het overig opereren van
de gemeente Ommen. Een dergelijke enquête
waarbij zoveel mogelijk inwoners van Ommen
moeten worden bereikt, dient een betrouwbaar en
representatief beeld te geven van de waardering

door de inwoners van hun gemeente.
3 Het college van burgemeester en wethouders
op te dragen vóór 31 december 2022 met een
plan van aanpak te komen voor uitvoering van de
aanbevelingen en verbeterpunten.
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 Grifﬁe, via grifﬁe@ommen.nl

Meer informatie over bovenstaande
nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

Veilig op vakantie
Eindelijk, het is tijd voor vakantie! Even lekker
zorgeloos genieten en ontspannen. Maar het is
natuurlijk ook belangrijk om veilig te reizen.
Alarmnummer 1-1-2
Alle landen van de Europese Unie (EU) hebben hetzelfde
alarmnummer: 1-1-2. Binnen de EU kunt u Engels spreken
met de lokale alarmcentrale.
Kijk voordat uw op vakantie gaat, naar andere
noodnummers van uw vakantiebestemming voor
niet levensbedreigende situaties en sla deze op in uw
telefoon.
De Reisapp
Wilt u meer informatie hebben over uw
vakantiebestemming? Download dan de Reisapp van het
ministerie van Buitenlandse zaken en Douane. De Reisapp
geeft informatie over verkeer, veiligheidsrisico’s, het
coronavirus, een reischecklist en tips van de ambassade
van jouw vakantiebestemming.

DE BOER AAN ZET!
Naast dat je collectief met elkaar optrekt, heeft ieder zijn
eigen keuzes te maken.
Hoe ga ik verder in de toekomst met mijn bedrijf? Welke
kansen zijn er? Welke alternatieven in verdienvermogen
zijn er voor mij? Of is het goed voor mij als ondernemer
om met een beëindigingsregeling mee te doen? De
erfcoaches gaan graag met u in gesprek over de
verschillende mogelijkheden. Zij kunnen u begeleiden,
zodat u uiteindelijk zelf een goed afgewogen keuze kunt
maken voor uw toekomst. Aan een gesprek zijn geen
kosten verbonden.

Als erfcoaches werken we alweer 3 jaar in de
Vechtdalgemeentes. Allen zijn we opgegroeid op het
platteland en kennen de omstandigheden op erf en
de omgeving goed. We geven onafhankelijk advies
waarbij het belang van de erfeigenaar centraal staat.
Het afgelopen half jaar zijn we steeds vaker aan tafel
gevraagd door agrariërs die zich afvragen waar ze
wijs aan doen richting de toekomst. Wijs ten aanzien
van hun erf, hun bedrijf, hun gezin en ten aanzien van
henzelf.
Onduidelijkheid en onzekerheid
Na tientallen jaren van onduidelijkheid en grote
onzekerheid door gebrek aan helder, consistent beleid
worden de contouren van de koers die het rijk wil gaan
varen, langzaam duidelijker. De onlangs verschenen
brief van minister van der Wal doet veel stof opwaaien.
Het nodigt boeren uit om hun ongenoegen duidelijk te
maken. Echter als het zó niet kan, is het goed om aan te
geven hoe het wél kan.
Toekomst voor boeren in het Vechtdal
In veel gebieden zien we initiatieven ontstaan waar
boeren zich bundelen en samen een stap voorwaarts
maken, waar ze bijvoorbeeld zelf een gebiedsproces
starten of zich verenigen om natuurgronden te gaan
beheren. Niet langer afwachten maar zelf in actie komen.
Voor een deel mee bewegen met wat er nodig is en wat

Neem gerust contact op, de erfcoaches helpen u
graag!
de huidige maatschappij en omgeving vraagt. En voor een
belangrijk deel gaan stáán voor het bestaansrecht van de
agrariër en de noodzakelijke aanwezigheid van de agrariër
in zijn omgeving.

Agnes Mentink
06-20736463

Angela Pigge
06-29504886

“Samen sta je sterker: met een positieve houding naar de
onwikkelingen, zorgen voor een krachtige positie en een
realistisch verdienvermogen voor de agrarische sector!
Begeleiding van erfcoaches
Maar iedere boer is uniek; uniek in persoonlijkheid en
uniek in situatie en locatie.
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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.
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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.
Ommen
• het aanbrengen van een opbouw op de bestaande
berging op het perceel Lantheer 25, ontvangen 20 juni
2022
• het plaatsen van een dakkapel op het perceel Jan
Houtmanstraat 5, ontvangen 27 juni 2022
• het bouwen/verbouwen van een bestaande woning op
het perceel Haven Oost 4, ontvangen 28 juni 2022
• het kappen van twee sparren op het perceel
Wilhelminastraat 3, ontvangen 25 juni 2022
• het kappen van een lindenboom op het parkeerterrein
nabij Zeesserweg 1, Ambt-Ommen F4419, ontvangen 28
juni 2022
Lemele
• het nieuwbouwen van een overkapping op het perceel
Lemelerweg 38, ontvangen 21 juni 2022
• het nieuw bouwen van een schuur op het perceel
Korteveldsweg 5, ontvangen 24 juni 2022
Stegeren
• het uitbreiden van het zwembad De Kleine Wolf op het
perceel Coevorderweg 25, ontvangen 23 juni 2022
• het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Elfde Wijk
2, ontvangen 23 juni 2022
Giethmen
• het uitbreiden van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26-182, ontvangen 24 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 bouwen van een schuurwoning op het perceel
Lindenlaan 40

Dit besluit is 23 juni 2022 verzonden
• het bouwen van een erker op het perceel
Wentholtstraat 3
Dit besluit is 28 juni 2022 verzonden
Beerzerveld
• het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Schuurmanstraat 26b
Dit besluit is 23 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
grifﬁerecht verschuldigd.

RUIMTELIJKE ORDENING
Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Centrum Ommen,
herziening hoeklocatie Schurinkstraat – Dr. A.C.
van Raaltestraat’. 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 ‘Centrum Ommen, herziening
hoeklocatie Schurinkstraat – Dr. A.C. van Raaltestraat’
in voorbereiding is.
Op de hoeklocatie Schurinkstraat – Dr. A.C. van
Raaltestraat te Ommen is op dit moment sprake van een
voor woondoeleinden bestemd hoekperceel. De locatie
is in particulier eigendom. Initiatiefnemer wenst op de
locatie één woning bij te bouwen. Hiertoe is een aanvraag
bestemmingsplanherziening ingediend.
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 wijzigingsplan ‘Wonen Ommen,
wijzigingsplan Patrijsstraat’

Het wijzigingsplan ‘Wonen Ommen, wijzigingsplan
Patrijsstraat’ heeft 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend. Het wijzigingsplan is op 28
juni 2022 ongewijzigd vastgesteld door het college. Vanaf
donderdag 7 juli 2022 tot en met woensdag 17 augustus
2022 geldt de beroepstermijn.
Ten noorden van de woningen Patrijsstraat 4 t/m 10 te
Ommen is sprake van de bestemming ‘Maatschappelijk’.
De aanwonenden hebben een deel van deze bestemming
aangekocht om te betrekken bij de tuin. Met dit
wijzigingsplan worden de aangekochte percelen voorzien
van een woonbestemming.
Waar raadpleegbaar?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 7 juli 2022
op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
wonen2012wp0008-vg01
digitaal op de gemeentelijke website: https://www.
ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.
Beroep
Vanaf 7 juli 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 aﬂoopt. 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:
Melding klein kansspel
Ommen
• Stichting Vrienden Spelweek Ommen, voor het houden
van een loterij op het grasveld tussen het gemeentehuis
en de Carrousel op 24 augustus 2022
Onthefﬁng geluidshinder
Ommen
• Voor een scoutingkamp bij Ada’s Hoeve aan de
Zwolseweg 17 in Ommen op 2 september 2022 van
19.00 uur tot 22.00 uur, op 3 september 2022 van 08.00
uur tot 20.00 uur en op 4 september 2022 van 08.00 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;
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• 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.

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de
sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

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:

Vergunning verkoopactie
Het College van burgemeester en wethouders of de
burgemeester van gemeente Ommen maakt bekend dat
de volgende vergunning is verleend:
• Ommen, Collecte Nederlandse Brandwonden Stichting
van 9-10 t/m 15-10-2022

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

Bezwaarprocedure
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 heeft hiervoor wel een DigiD nodig.
Voor informatie, vragen of voor het maken van een
afspraak kunt u contact opnemen met gemeente Ommen,
telefoonnummer 14 0529.

Internet
E-mail
Telefoon

www.ommen.nl
gemeente@ommen.nl
14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

