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Speelnatuur en 

Duurzame Dantedag

Afgelopen zaterdag is de speelnatuur geopend in de 

Ommermars: dat is het gedeelte water en strand met 

speeltoestellen van hout, allemaal goed zichtbaar vanaf 

de Varsenerdijk. De Ommermars straalt rust en ruimte 

uit en het nodigt uit een kijkje te komen nemen of te 

komen spelen. Een prachtige, natuurlijke voorziening op 

loopafstand van het centrum en van de wijk De Dante. 

Het bestuur van Stichting de Ommermars heeft met 

vele vrijwilligers de schouders eronder gezet en het 

resultaat mag er zijn! 

Een vergelijkbare vorm van bewustwording zag ik 

afgelopen woensdagmiddag ook op de Duurzame 

Dantedag bij het Kindplein West. Kinderen en ouderen 

konden kennismaken met de vele aspecten van 

duurzaamheid: van energiebesparing tot hergebruik 

van spullen, van het zaaien van bloemzaad tot het 

klaarmaken en proeven van streekproducten. En 

iedereen kon ‘een duurzame droom’ opschrijven en 

ophangen aan de waslijn. Wat hebben kinderen al vaak 

ambitie, prachtig!

Speelnatuur in de Ommermars en de Duurzame 

Dantedag raken bij mij een gevoelige snaar. Wat vinden 

wij in onze samenleving belangrijk en waar willen wij 

in deze wereld onze aandacht naar doen uitgaan? 

Speelnatuur in de Ommermars en de Duurzame 

Dantedag zijn 

voor mij goede 

investeringen 

in onze 

samenleving, 

waaraan 

kinderen op een 

leuke manier 

hun steentje 

bijdragen.          

Bart Jasper Faijer

De week van het college Nieuws van de gemeenteraad

Raadsvergadering

Datum:  donderdag 14 juli 2022

Tijdstip: 19.30 uur 

Locatie: Raadzaal gemeentehuis

Agendapunten

�  Formele afwikkeling sluiting basisschool Het 

Natuurrijk gelegen aan de Vilsterseweg 5 te Vilsteren

�  Buitengebruikstelling voormalige schoolgebouwen 

OBS De Dennenkamp, CBS Het Koloriet en Guido de  

Brés

�  Vaststelling bestemmingsplan Middenstraat 22

�  Vaststellen bestemmingsplan Kleine Kernen, Erven 

Benninck

�  Kaderbrief 2023

�  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 

�  Eerste wijziging verordening precariobelasting 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.

Meer informatie 

over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: 

www.ommen.nl

Ria Kroon aan de slag als nieuwe voorzitter 

Cultureel Platform Ommen

Na jarenlang de kar getrokken te hebben als 

voorzitter bij Stichting Bostheater, was het voor Ria 

Kroon tijd om voor een nieuwe uitdaging. Vorige 

week deed ze intrede als voorzitter van het Cultureel 

Platform Ommen, een offi cieel adviesorgaan van 

de gemeente Ommen, dat fungeert als spin in 

het web tussen de gemeente en alle culturele 

organisaties in Ommen. Leden in dit adviesorgaan 

zijn afgevaardigden uit alle ‘cultuurbranches’ van 

Ommen. 

De nieuwe voorzitter heeft er zin in. “Ik vind het een 

eer om deze taak op mij te nemen en kijk uit naar een 

succesvolle en inspirerende samenwerking met de huidige 

leden van het CPO”, vertelt ze na afl oop van de eerste 
vergadering waarin ze kennis maakte met de leden.

Ria heeft een brede ervaring binnen de vrijwilligerssector 

in Ommen. Geboren en getogen in Zwolle verhuisde ze 

zo’n 32 jaar geleden naar Ommen. Om ‘in te burgeren’ 

werd ze vrijwilliger bij atletiekvereniging ACO en 

bekleedde daar diverse functies. “De grootste uitdaging 

was de verhuizing van sportpark de Rotbrink naar het 

huidige nieuwe sportpark”, zegt ze. “In die periode heb 

ik geleerd hoe samenleving, vrijwilligers en politiek 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Datzelfde gold 

in de periode dat ik betrokken was bij de transformatie 

van openluchtbad Olde Vechte van een gemeentelijke 

organisatie naar een vrijwilligersorganisatie.”

In 2007 was ze betrokken bij de oprichting van de 

Stichting Bostheater en zag het theater in de afgelopen 

vijftien jaar uitgroeien van een vergeten plek in het bos 

tot een volwaardig openluchttheater met een brede 

programmering. “Het uitzetten van een lange termijnvisie, 

het samenwerken met vrijwilligers, sponsoren, gemeente, 

betrokken instanties en natuurlijk het publiek, was een 

proces waaraan ik met heel veel plezier heb gewerkt. Maar 

na 15 jaar was het goed om het stokje door te geven. In 

oktober 2021 heb ik afscheid genomen van het bestuur.”

Naast haar vrijwilligerswerk was ze jarenlang werkzaam 

bij Van Kesteren schoenen aan het Kerkplein en werkte 

als begeleidster op de Boslustschool. “Vervolgens heb 

ik vele jaren binnen mijn eigen onderneming kinderen 

in contact gebracht met theater. Dat deden we onder 

andere door het organiseren van theaterlessen binnen 

verschillende jeugdtheaterscholen, educatieve projecten 

op basisscholen, zomerkampen en workshops. Op 

dit moment ben ik werkzaam als tekstschrijver en 

heb ik in december 2021 mijn eerste boek mogen 

presenteren: VERderGAAN, over het idealisme rondom de 

Besthemerberg van pakweg 1920-1950.”

Ze ziet ernaar uit om aan de slag te gaan met het 

cultuur- en erfgoedbeleid binnen de gemeente Ommen. 

“Ik ben ervan overtuigd dat er nog altijd een groot 

potentieel ligt wat we met zijn allen meer en beter voor 

het voetlicht kunnen brengen. Dat vraagt tijd, lef en 

doorzettingsvermogen. Daar wil ik graag voor gaan.”
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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.

Lemele

�  het bouwen van een nieuwe garage op het perceel De 

Belte 3, ontvangen 28 juni 2022

�  het kappen van een kastanjeboom op het perceel 

Lemelerweg 51, ontvangen 29 juni 2022

Ommen

�   het vestigen van een brood en banketbakkerij op het 

perceel Markt 46, ontvangen 1 juli 2022

�  het nieuw bouwen van een vrijstaande woning op het 

perceel Zonnebloemhof 15, ontvangen 29 juni 2022

�  het kappen van een berkenboom op het perceel 

Balkerweg 20e, ontvangen 1 juli 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:

Beerzerveld

�  het bouwen van een uitbouw aan de woning op het 

perceel Westerweg 17

Dit besluit is 30 juni 2022 verzonden

Ommen

�  het bouwen van een dakkapel aan de voorzijde van de 

woning op het perceel Jan Tooropstraat 33

Dit besluit is 30 juni 2022 verzonden

�  het nieuwbouwen van een brug binnen Ommermars. 

Kadastrale aanduiding: Stad-Ommen, sectie B, nummer 

7258

Dit besluit is 30 juni 2022 verzonden

�  het bouwen van een veranda op het perceel Pieter de 

Hoochstraat 62

Dit besluit is 1 juli 2022 verzonden

�  het verbouwen van de woning op het perceel Lodderholt 

5

Dit besluit is 4 juli 2022 verzonden

Giethmen

�  het bouwen van twee recreatiewoningen op de percelen 

Hogeveldsweg 26 R304 en Hogeveldsweg 26 R307

Dit besluit is 1 juli 2022 verzonden

Arriën

�  het verbouwen van de woning op het perceel 

Noordelijke Dwarsweg 2

Dit besluit is 4 juli 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

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Pieter 

Bruegelstraat 21 in Ommen (zaaknummer: Z2022-

00000446) 

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: 

�  Pieter Bruegelstraat 21 in Ommen, voor het starten van 

een productiebedrijf voor machineonderdelen.

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: 088 5525 1050. Houd het 

zaaknummer bij de hand.

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Lemele

�  voor het organiseren van Pigstock Festival op het 

Zandeinde 1 in Lemele op 22 juli 2022 van 19.00 uur tot 

02.00 uur en op 23 juli 2022 van 15.00 uur tot 02.00 uur.

Ontheffi ng geluidshinder
Ommen

�  Voor een bruiloft op 16 september 2022 van 14.00 uur 

tot 23.20 uur op de Steenoever 1 in Ommen (hiervoor 

is ook een ontheffi ng van artikel 35 van de Alcoholwet 
verleend).

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 28 - 2022

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.

Hectometerpaaltjes

Een ongeluk of een andere noodsituatie op de snelweg 

is natuurlijk erg vervelend. Maar hoe kunt u de 

hulpdiensten naar de juiste locatie sturen? Daarvoor zijn 

de hectometerpaaltjes. Dit zijn de groene bordjes die 

elke 100 meter naast de snelweg staan en bevatten alle 

informatie die een 112-centralist nodig heeft. 

Zo leest u het hectometerpaaltje op de juiste manier:

1:  het nummer van de snelweg waar u op rijdt.

2:  de rijrichting (links of rechts) waarop het incident is 

gebeurd. Let hierop als u het incident vanaf de andere 

rijrichting meldt.

3:  de exacte locatie op de rijrichting van de betreffende 

snelweg.

4:  de zwarte letter op het gele vlak is alleen toegevoegd 

bij op- en afritten en lussen bij knooppunten. Dat 

maakt het doorgeven van die letter extra belangrijk. 
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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 28 - 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


