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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 31 augustus 2022, week 35

De week van het college
Just do it!
Dit is een van de bekendste slogans, u heeft m vast wel
eens gezien bij een bekend sportmerk. Op meerdere
manieren moest ik hier afgelopen weekend aan
denken. Wat werd er veel georganiseerd en genoten
in Ommen in sport en cultuur. Dit zijn allebei mooie
onderwerpen in mijn portefeuille als wethouder.
En ze raken op verrassende manieren ook andere
onderwerpen. Zo was er de Wielerronde Ommen.
Natuurlijk een mooie race voor wielerliefhebbers.
Maar het doet meer. Bijvoorbeeld de wedstrijdjes
voor de jeugd, daar gebeurde het meeste. Natuurlijk
het sportief rondje rijden; goed voor de gezondheid.
Je zag ook kinderen hun eigen spanning overwinnen
door toch mee te doen en elkaar te helpen door elkaar
enthousiast toe te roepen. En aan de kant zag je bijna
net zoveel toeschouwers als bij de ‘grote’ race doordat
ouders, familie en vrienden allemaal kwamen kijken en
aanmoedigen. Een enorme warme betrokkenheid die
de jeugd vertrouwen en plezier geeft.
Onze mentale gezondheid werd gevoed door het
Ommer Kunstweekend en Festival De Vecht. Ook hier
voor oud en jong van alles te zien en doen. Ook dit
wordt door enthousiaste Ommenaren neergezet. Het
vraagt veel voorbereiding maar het komt voor elkaar.
Met als resultaat dat zoveel mensen dit weekend
hebben kunnen genieten en in verbinding kwamen
met elkaar. Onverwachte gesprekken die je voert.
Onbekende muziek die je hoort. Geraakt worden
door een kunstwerk, wat je niet had verwacht. De
organisaties en vrijwilligers doen het gewoon! Wel
hoor ik de vraag naar ondersteuning. Misschien vind u
het leuk om uw hulp in
te zetten bij een van de
evenementen. Zo krijgen
we het allemaal voor
elkaar; gewoon doen!
Alice van den Nieuwboer

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Afvaardiging uit Recke bezoekt Ommer Bissingh
Op woensdag 10 augustus bracht een gezelschap uit
Recke, Duitsland een bezoek aan de internationale
Bissinghdag. Met dit bezoek werd het jarenlange
partnerschap tussen de gemeentes Ommen en Recke
nieuw leven in geblazen.
In 1989 hebben Ommen en Recke een Partnerschap
afgesproken, waarbij de inzet is: elkaar beter leren
kennen, zowel de beide gemeentebesturen als ook
de beide gemeenschappen op het gebied van o.a.
economie, cultuur en sport. Sinds 2010 zijn er echter
weinig activiteiten over en weer geweest. In 2021
hebben de beide burgemeesters, Hans Vroomen en
Peter Vos, met elkaar gesproken. Begin dit jaar is
hebben vertegenwoordigers van enkele verenigingen
uit Ommen en Recke gesproken over een hernieuwing
van het parternerschap. De uitkomst was er positief,
wat ervoor heeft gezorgd dat vertegenwoordigers uit
Recke op woensdag 10 augustus (Bissinghdag Duitsland)
naar Ommen zijn gekomen. De groep werd enthousiast
ontvangen door de burgemeester Hans Vroomen en de
Ommense vertegenwoordigers. Deze dag is daarnaast ook
mogelijk gemaakt door Peter Kok, namens het bestuur
van de Ommer Bissingh.
Circa 45 personen van verschillende verenigingen,
waaronder vertegenwoordigers van muziek, zangkoren,
Heimatverein en Verkehrsverein, actieve hobbyisten over
onder andere imkers, spinnen en kantklossen waren de
hele dag in Ommen aanwezig.. Rondom de Nederlandse
Hervormde Kerk hebben ze hun marktplaatsen

ingenomen. Er was een veel belangstelling van de
inwoners van Ommen en toeristen. In de kerk werd
muziek gemaakt en een ﬁlm gedraaid over de vroegere
steenkoolmijn in Recke, waar tot 2020 24 uur per dag
werd gewerkt.
Samen met actieve Ommenaren en een groep uit Recke
is gesproken over het hernieuwen van het partnerschap
onder leiding van de burgemeester en de ‘kartrekkers’
(Pieter Horinga, Harry Löwik en Jan Mulder). Doel is
om in 2023 (Ommen 775 jaar stadrechten) een aantal
gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen. Recke zal hierbij
te gast zijn en de gastvrijheid van Ommen ervaren. De
dag is afgesloten in het Historisch Museum Ommen. De
dag heeft een geweldige impuls gegeven en vraagt om
een vervolg van het hernieuwde partnerschap.

Inloopbijeenkomst verkeersstructuur centrum Ommen
Gemeente Ommen werkt aan de ambitie van een
groen, gastvrij en geïnspireerd Ommen. Diverse
maatregelen moeten zorgen voor een leefbaar,
verkeersveilig en bereikbaar centrum
Het autoverkeer op de Vechtkade vormt een
verkeersonveilige hindernis voor ﬁetsers en voetgangers
tussen het centrum/Markt en het “Vechtpodium”
langs de rivier. Ook op de Prinses Julianastraat en de
Schurinkstraat wordt hinder ondervonden van het
doorgaand verkeer. Door een ‘knip’ op de Vechtkade en
in de Prinses Julianastraat, wordt doorgaand verkeer via
een beweegbare afsluiting geweerd.
Uitwerking verkeersstructuur centrum
Gemeente Ommen is in samenwerking met
adviesbureau Movares bezig met de uitwerking van
het raadsbesluit van 1 juli 2021 om de geplande
beweegbare afsluitingen op de Vechtkade en in de
Prinses Julianastraat, voor het weren van doorgaand
verkeer, te onderzoeken en te ontwerpen. Daarnaast
onderzoekt Movares ook enkele andere maatregelen
om te komen tot een samenhangend pakket voor een
verbeterde verkeersstructuur in het centrum. De eerste
ontwerpverkenningen geven intussen een eerste globale
beeld, waarover de gemeente in gesprek gaat tijdens de
eerste participatieronde met inwoners, ondernemers en
andere betrokken partijen in Ommen.
Inloopbijeenkomst op 5 september
Op maandag 5 september 2022 tussen 16.00 en
20.30 uur organiseert gemeente Ommen een

inloopbijeenkomst als startmoment van de participatie
voor de verbetering van de verkeersstructuur in het
centrum van Ommen. U bent daarvoor van harte
uitgenodigd. Tijdens de inloopavond worden de
knelpunten in het centrum toegelicht en laat Movares
een indicatie zien van de uitwerking.
Participatie platform
De gedeelde informatie is na aﬂoop van de bijeenkomst
tevens in te zien via het participatieplatform
verkeerincentrumommen.movares.net. Via deze
site nodigt de gemeente Ommen inwoners en andere
geïnteresseerden uit om mee te praten over een leefbaar,
verkeersveilig en bereikbaar centrum. U kunt op het
platform alle informatie rondom dit project terug vinden,
uw reacties achterlaten en vragen stellen.
Vervolg
Na de inloopavond wordt de participatie vervolgd
met de eerste Werktafel op 12 september 2022.
Directe belanghebbenden (waaronder ondernemers
en aanwonenden) zijn door ons uitgenodigd om
samen in gesprek te gaan over de maatregelen en te
adviseren over de uitwerking van het raadsbesluit. Op
19 september 2022 is de Klankbordgroep aan zet waar
organisaties uit het maatschappelijk veld, scholen en
plaatselijke belangen plaatsnemen. Een terugkoppeling
hiervan wordt te zijner tijd gedeeld op het participatie
platform.
Nadere informatie kunt u vinden op het participatieplatform verkeerincentrumommen.movares.net.
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Na zomervakantie een gepaste snelheid rijden
Na een lange zomervakantie openen de eerste scholen
maandag 29 augustus weer hun deuren. In de praktijk
betekent dit meer verkeersdrukte en helaas in deze
periode een ongevalspiek onder ﬁetsende scholieren.
Om te helpen deze piek terug te dringen roept
gemeente Ommen automobilisten op om in de weken
na de zomervakantie extra op hun snelheid te letten.
Automobilisten en ouders aan zet
Gemeente Ommen werkt samen met Veilig Verkeer
Nederland door hun spandoeken en posters van de ‘Onze
scholen zijn weer begonnen’-campagne langs de weg op
te hangen. Op deze manier roepen we automobilisten
op om ﬁetsende scholieren te helpen veilig op school
te komen door vanaf maandag een gepaste snelheid te
rijden. Zo neemt de remweg af en heb je als automobilist
meer tijd om op onverwachte verkeerssituaties te
reageren. Ook helpt het wanneer automobilisten
schoolzones en de schoolomgeving mijden. Tips voor
scholieren en hun ouders zijn het repareren van eventuele
gebreken aan de ﬁets, het samen oefenen van de

eventuele nieuwe schoolroute en vaker te voet of op de
ﬁets naar school gaan.
Jonge ﬁetsers de dupe
Onder 12-jarige scholieren die ﬁetsend naar school gaan
vallen in de maanden augustus en september bijna twee
keer zoveel slachtoffers als in andere maanden. Volgens
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) is snelheidsreductie door gemotoriseerd verkeer
één van de effectiefste maatregelen om de veiligheid van
scholieren in het verkeer te vergroten. Naar schatting
wordt een derde van alle dodelijke ongevallen direct
of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid. Het
campagnebeeld bestaat daarom uit een snelheidsmeter
waar scholieren aan hangen. De boodschap: Onze scholen
zijn weer begonnen. Pas je snelheid aan.
Niet meer de standaard
Naast snelheidsreductie kan Nederland in het verkeer ook
nog winst behalen door vaker ongestoord en mobielvrij
te rijden (MONO). Volgens Veilig Verkeer Nederland

is het gebruik van een smartphone in het verkeer niet
langer de standaard in ons land, maar komt het nog wel
voor. Van alle automobilisten gebruikt een kwart (27%)
de smartphone nog in de auto. Van hen geeft 17% aan
tijdens het rijden berichtjes/appjes te lezen en typt 10%
zelfs letterlijk berichtjes terug. Zo'n 5% houdt de aandacht
minder bij het verkeer door tijdens het rijden met de
telefoon aan het oor te bellen. De sociale omgeving van
mensen keurt deze risicovolle handelingen volgens Veilig
Verkeer Nederland steeds vaker af.

Verduurzamen & verbouwen?
Doe mee aan het webinar Energieneutraal Verbouwen
Veel mensen willen hun huis verduurzamen en
isoleren. Maar waar te beginnen? Vaak zijn er in
de eigen woning veel mogelijkheden om energie
te besparen en energie te produceren. Om mensen
op weg te helpen, organiseren de gemeenten in
West-Overijssel een webinar over energieneutraal
verbouwen op 15 september.
Aanmelden
Energieneutraalcoach Jan Nieuwveld neemt je in een
uur tijd mee langs de mogelijkheden. “Ik geef tips, maar
vooral ook denkrichtingen. Een aanzet om gedachten te
ordenen en eerste stappen te zetten. Je hoeft niet in een

keer naar energieneutraal.” Het is via de chat mogelijk om
vragen te stellen. Het webinar start om 20:00 en duurt
ongeveer één uur. Deelnemers krijgen na aﬂoop een
uitnodiging voor een verdiepend tweede webinar. Meld
je aan: https://xement.webinargeek.com/energieneutraalverbouwen-15-9-22
Samenwerking gemeenten West-Overijssel
Het project Energieneutraal Verbouwen is opgezet door
zes gemeenten in West-Overijssel. Bekijk op http://
duurzaambouwloket.nl/env de Kieswijzer Energieneutraal
Verbouwen en lees de ervaringen van andere inwoners uit
Overijssel die hun woning energieneutraal maakten.

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 35 - 2022
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt
in de even weken op woensdagmorgen zitting in het
gemeentehuis te Ommen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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:

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.

Ommen
• het aanbrengen van reclame-uitingen op het
nieuwbouwpand op het perceel 11 April Plein 15,
ontvangen 16 augustus 2022
• het kappen van vier eiken op het perceel Balkerweg 33,
ontvangen 1 augustus 2022

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.

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.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 35 - 2022 vervolg
van maximaal zes weken:
Ommen
• voor het bouwen van een dubbele woning aan Haven
Oost
Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ommen
• het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Zonnebloemhof 15
Dit besluit is op 24 augustus 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
Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Veldsteeg 2
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Veldsteeg 2’ ligt vanaf donderdag 1
september 2022 tot en met woensdag 12 oktober 2022
ter inzage.
Op het perceel Veldsteeg 2 te Arriën is op dit
moment sprake van een agrarische bestemming met
bedrijfsbebouwing. Er is al sinds enkele jaren geen sprake
meer van een agrarisch bedrijf. Initiatiefnemers wensen
de rood-voor-rood regeling toe te passen, ten einde
de locatie te bestemmen naar ‘Wonen’ en de realisatie
van twee compensatiewoningen. Onderhavig ontwerp
bestemmingsplan ziet toe op deze planologische wijziging.

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

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 1
september 2022 op de volgende wijzen ter inzage gelegd:
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0051-on01
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.

Zienswijzen
Vanaf donderdag 1 september 2022 kan gedurende een
termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden
ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan.
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende
manieren met een zienswijze reageren:
via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.
nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale
reactieformulier of schriftelijk: via de post en richt uw
reactie aan ‘’ College van B&W Ommen, Postbus 100, 7730
AC Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp
bestemmingsplan Veldsteeg 2”
mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst,
telefoon 14 0529.
Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft
gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

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

