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Woensdag 20 juli2022, week 29

Word OV-ambassadeur!
OV-ambassadeurs geven uitleg over het openbaar
vervoer aan iedereen voor wie reizen met het
openbaar vervoer niet vanzelfsprekend is. En aan
mensen met vragen over speciﬁeke vragen over
het gebruik van het openbaar vervoer. Vragen over
de OV-chipkaart komen veel voor en ook over het
uitstippelen van een reis en het reizen met korting
wordt veel gevraagd. Mensen kunnen uitleg krijgen
over de kaartautomaat, een routeplanner en het inen uitchecken.
OV-ambassadeurs zijn er voor deze en andere vragen
en maken hiermee de mensen wegwijs in het reizen
met het openbaar vervoer. De OV-ambassadeurs zijn
werkzaam in de provincies Flevoland, Overijssel en
Gelderland.

Een stukje bevestiging, dat had ik net
even nodig! Samen met de alleraardigste
OV-ambassadeur de informatie die ik had
opgezocht doorgelopen. Marjan, 70 jaar
Naast informatieve activiteiten in groepsverband of
individueel, kunnen mensen ook ervaren hoe het is om

met het openbaar vervoer te reizen. Dit door in kleine
groepen samen met een OV-ambassadeur daadwerkelijk
te reizen en uitgebreid op het station te zien waar de
informatie te vinden is en hoe een kaartautomaat werkt.
Ongeveer 40 OV-ambassadeurs werken in kleine
regioteams met verschillende activiteiten. Deze
activiteiten worden samen met de projectmedewerkers
vorm gegeven.
Als OV-ambassadeur krijgt u training, ondersteuning
en begeleiding. We organiseren terugkomdagen waarin
alle OV-ambassadeurs hun kennis en ervaringen kunnen
delen en waar u op de hoogte wordt gehouden van
recente ontwikkelingen.
U kunt zelf aangeven hoeveel tijd u wilt besteden als
OV-ambassadeur. Als richtlijn geldt een minimum
tijdsbesteding van 2 dagdelen per maand. OVambassadeur is een vrijwilligersfunctie, uiteraard worden
reis- en overige kosten vergoed.
Mogen we u als nieuwe collega begroeten?
Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan
contact op via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of stel
uw vraag via telefoonnummer 038 – 45 40 130.
We staan u graag te woord.

Oude cd’s en kaarsenvet welkom bij Kringloopbedrijf Noggus&Noggus

Oude kaarsstompen en cd’s maken grote sociale en duurzame impact
materialen worden door een plasticrecyclebedrijf
weer geschikt gemaakt om nieuwe producten van te
maken. Bijvoorbeeld waxinelichthouders (van cd’s) of
tuinstoelen (van dvd-boxen) en plantenpotten (van
cd/dvd-hoesjes). Het demonteren en sorteren is een
mooie arbeidstraining voor de leerlingen. Ze leren in de
praktijk te werken, opdrachten aan te nemen en samen
te werken. Ondertussen maken ze kennis met het grote
belang van duurzaamheid.

Het lijkt niks: zo’n oud stukje kaarsenvet, die
ouderwetse cd of een dvd met een dikke kras. Maar
het maakt veel verschil of deze artikelen klakkeloos
bij het afval verdwijnen, of bij kringloopbedrijf
Noggus&Noggus worden ingeleverd. Deze
kaarsenstompjes en onverkoopbare dvd’s en cd’s
worden namelijk niet weggegooid, maar dienen
als grondstof voor nieuwe producten. Een proces
dat niet alleen duurzame impact maakt maar ook
kansen creëert voor mensen om te (leren) werken. De
kringloopstichting doet daarom een oproep aan alle
inwoners van Dalfsen, Ommen, Zwartewaterland en
Staphorst: lever je kaarsvet, cd’s en dvd’s bij ons in!
Kaarsen met een verhaal
De stukjes kaars die bij de kringloop worden ingeleverd,
gaan naar de Kaarsenmakerij van WerkKracht15
(Philadelphia) in Kampen. Mensen met een beperking
sorteren de kaarsen zorgvuldig op kleur, waarna ze er
de mooiste nieuwe kaarsen van maken. Met veel trots
en voldoening. Want wat is er leuker dan een echte
baan te hebben, iets moois te maken en ondertussen
ook nog eens bij te dragen aan het milieu? De kaarsen
zijn verkrijgbaar bij de winkels van Noggus&Noggus,
de Schatkamer in Ommen en in de webwinkel van de
Schatkamer.

Inleveren maar!
Kaarsvet, cd’s en dvd’s kunnen tijdens openingstijden
ingeleverd worden bij één van de vestigingen van
Noggus&Noggus in Ommen, Hasselt, Dalfsen en
Staphorst.

Duurzame arbeidstraining
En dan de dvd’s en cd’s. Als die worden ingebracht bij
Noggus&Noggus, gaan leerlingen van praktijkscholen
en van het speciaal onderwijs ermee aan de gang. Eerst
bekijken ze samen of er nog wat leuks tussen zit voor
bijvoorbeeld senioren in verzorgingshuizen. Maar het
overgrote deel van de cd’s en dvd’s wordt uit het hoesje
gehaald en apart gelegd. De hoesjes worden vervolgens
gedemonteerd. Deze gesorteerde en gedemonteerde

Circulair ambachtsnetwerk WaardeRing
Deze projecten zijn te realiseren dankzij de mooie
samenwerking tussen instellingen, bedrijven,
onderwijsorganisaties en gemeenten. Zij hebben
elkaar weten te vinden in Circulair Ambachtsnetwerk
WaardeRing. Samen initiëren de WaardeRing-partners
projecten om inclusiviteit en duurzaamheid in de regio
te bevorderen. WaardeRing draait om kansen voor
mensen en materialen.

Meer informatie over bovenstaande
nieuwsberichten zie: www.ommen.nl
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 29 - 2022
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 verbouwen en uitbreiden van een woning op het
perceel Zeesserweg 1, ontvangen 6 juli 2022
• het plaatsen van dakkapellen op de garage op het
perceel Havik 44, ontvangen 8 juli 2022
• het kappen van een boom op het perceel Baron van
Fridaghstraat 137, ontvangen 8 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:
Ommen
• het bouwen van een hoekerker op het perceel
Doormanstraat 1

Dit besluit is 7 juli 2022 verzonden
• het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Bergweg 30
Dit besluit is 7 juli 2022 verzonden
• het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Bergweg 30
Dit besluit is 7 juli 2022 verzonden
• het realiseren van een dakopbouw boven op de garage
op het perceel Govert Flinckstraat 2
Dit besluit is 8 juli 2022 verzonden
• het verbouwen van een pand op het perceel Brugstraat
28
Dit besluit is 8 juli 2022
• het plaatsen van een dakkapel op het perceel Wieken 1
Dit besluit is 11 juli 2022 verzonden
Lemele
• het verlengen van een reeds verleende vergunning voor
het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Lemelerweg 28
Dit besluit is 7 juli 2022 verzonden
• het vervangen van een district station nabij
Glinthaarweg t.h.v. nummer 2 (Ambt-Ommen R-238)
Dit besluit is 8 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 grifﬁerecht verschuldigd.

WET MILIEUBEHEER
Melding in het kader van de Wet milieubeheer,
Emslandweg 12 & 12a in Ommen (zaaknummer:
Z2021-00007390)
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:
• Emslandweg 12 & 12a in Ommen, voor het veranderen
van de varkens- annex rundveehouderij

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.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ontwerpbesluit Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht uitgebreide
voorbereidingsprocedure wijzigen veehouderij,
Emslandweg 12 & 12a Ommen (zaaknummer: Z202100007431)
Burgemeester en wethouders van Ommen
hebben het voornemen de omgevingsvergunning
te verlenen voor het wijzigen van de varkens- annex
rundveehouderij op het perceel Emslandweg 12 & 12a in
Ommen.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken liggen tot zes weken na publicatie ter inzage
in het gemeentehuis. Wanneer u de documenten in het
gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak te
maken via het telefoonnummer: 14 0529. Desgewenst
kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit
kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl
onder vermelding van zaaknummer Z2021-00007431.
U kunt binnen zes weken vanaf de dag van publicatie,
schriftelijk of mondeling inhoudelijke opmerkingen
en reacties tegen dit ontwerpbesluit indienen. In
de zienswijzen moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijzen
betrekking hebben.
Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan college van
burgemeester en wethouders van kies de partner. Voor
het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze
kunt u een afspraak maken bij de Omgevingsdienst
IJsselland, telefoonnummer 088 525 10 50.
Wij ma¬ken u erop at¬tent dat slechts be¬roep
te¬gen het uit¬ein¬de¬lij¬ke be¬sluit kan wor¬den
in¬ge¬diend als men be¬lang¬heb¬ben¬de is.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.
Vaststelling bestemmingsplan ‘Werken Ommen,
herziening Schurinkstraat/Nieuwelandstraat’
Op de hoeklocatie Schurinkstraat – Nieuwelandstraat
te Ommen bestaat het voornemen om een supermarkt
inclusief parkeervoorzieningen en ontsluiting te
realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplan en
omgevingsvergunning opgesteld.
Het bestemmingsplan ‘Werken Ommen, herziening
Schurinkstraat/Nieuwelandstraat’ heeft, parallel aan
de omgevingsvergunning, gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad besloten het
bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen.
Vaststelling van het bestemmingsplan wordt
gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor de
supermarkt gepubliceerd (op basis van afdeling 3.6
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 29 - 2022 vervolg
artikel 3.30 Wro). De coördinatie vindt plaats op basis van
het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2021. De
publicatie van vaststelling van het collegebesluit op de
omgevingsvergunning vindt separaat plaats.
Waar raadpleegbaar?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 21 juli 2022
op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
werken2012bp0004-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 21 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.
Vanwege toepassing van de coördinatieregeling
(afd. 3.6 artikel 3.30Wro) wordt beroep ingediend
tegen zowel de vaststelling van het bestemmingsplan
als de bijbehorende omgevingsvergunning. 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.
Vaststelling omgevingsvergunning nieuwe
supermarkt Schurinkstraat/Nieuwelandstraat
Op de hoeklocatie Schurinkstraat – Nieuwelandstraat
te Ommen bestaat het voornemen om een supermarkt
inclusief parkeervoorzieningen en ontsluiting te
realiseren. Hiertoe is een bestemmingsplan en
omgevingsvergunning opgesteld.

De omgevingsvergunning heeft, parallel aan het
bestemmingsplan, gedurende 6 weken ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De
omgevingsvergunning is ongewijzigd vastgesteld door
het college.
Vaststelling van de omgevingsvergunning wordt
gecoördineerd met het bestemmingsplan voor de
supermarkt gepubliceerd (op basis van afdeling 3.6
artikel 3.30 Wro). De coördinatie vindt plaats op basis van
het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2021. De
publicatie van het raadsbesluit voor vaststelling van het
bestemmingsplan vindt separaat plaats.
Waar raadpleegbaar?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van 21 juli 2022
op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.
werken2012ov0001-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 21 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.
Vanwege toepassing van de coördinatieregeling
(afd. 3.6 artikel 3.30 Wro) wordt beroep ingediend
tegen zowel de vaststelling van het bestemmingsplan
als de bijbehorende omgevingsvergunning. 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.

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

Internet
E-mail
Telefoon

APV - VERGUNNINGEN
Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Onthefﬁng stookverbod
Vilsteren
• Locatie Vilsterse Allee 6, Vilsteren , voor een onthefﬁng
stookverbod voor kampvuren van 9 tot en met 16 juli
2022.

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

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

