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Hart voor de zaak - 

geloof in je werk

Hoe verbind je christelijk geloof en professioneel 

handelen? Enkele jaren achtereen heeft Woord & Daad 

dit onderzocht samen met een zorgaanbieder en een 

hogeschool in Nederland. Hierbij is  gebruik gemaakt 

van netwerken uit bijvoorbeeld Bangladesh, Burkina 

Faso, Columbia en Peru.  

Verleden week heb ik hierover een bijeenkomst 

bijgewoond. Sinds een aantal jaren ben ik lid van 

de Raad van Toezicht van Woord & Daad. Als 

toezichthouder van deze organisatie voor noodhulp- 

en ontwikkelingswerk leer ik veel wat ik weer kan 

toepassen in mijn werk als wethouder èn andersom.

De titel ‘hart voor de zaak – geloof in je werk’ sprak 

me erg aan. Een hoofdspreker uit Colombia vroeg 

aandacht voor de visie die wij hebben op de mens, 

omdat deze visie bepalend is voor hoe wij denken en 

hoe wij doen. In Latijns Amerika is nog steeds de visie 

aanwezig van Griekse denkers uit de oudheid die werk 

beneden de waardigheid vinden van vrije mensen: 

werken is voor tweederangs mensen en werken is 

eigenlijk een straf. Je zou daar als bestuurder ‘werk en 

inkomen’ maar in je portefeuille hebben…

Gelukkig is het voor de meesten in Ommen - en ook 

voor mijzelf - geweldig mooi dat je werken kunt en dat 

je werk hebt. En daar wil ik me als wethouder graag 

voor inzetten!           

Wethouder

Bart Jaspers Faijer

De week van het college
Nieuwe subsidie, nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Voor 2022 is er wederom een budget beschikbaar 

voor de uitvoering van de plannen die aansluiten bij 

de ambities van het lokaal sport- en preventieakkoord 

“Samen Fitter Verder!”. Dit jaar is er een extra budget 

beschikbaar gesteld. Het totale budget is € 28.858,-. 

Eerder dit jaar is aan een 2-tal projecten al € 6000,- 

toegekend. Dit betekent dat er op dit moment nog € 

22.858, - in de subsidiepot zit!  

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de thema's 

'Kinderen in de gemeente Ommen zijn fi t, vaardig en 
sociaal' , ‘In Ommen kan iedereen meedoen met sport en 

bewegen’ , ‘Een gezonde leefstijl’ en de verbetering van 

de samenwerking tussen sport en onderwijs’.

Dus heeft u een goed idee om door middel van bewegen 

bijv. de eenzaamheid onder ouderen terug te dringen of 

om een online applicatie (app) te ontwikkelen om (nog) 

meer kinderen en jongeren in beweging te krijgen of een 

bijdrage te leveren aan een gezondere leefstijl of heeft 

u andere ideeën die aansluiten bij Samen Fitter Verder!? 

Stuur dan uw plan op!

Je kunt je projectplan tot 15 oktober 2022 opsturen naar 

samenfi tterverder@ommen.nl. Om het zo eenvoudig 
mogelijk te houden, hebben we een standaard format 

ontwikkeld waar je gebruik van kunt maken. Meer 

informatie over het lokaal sport- en preventieakkoord en 

het format vind je op de website; www.vitaalommen.nl/

samen-fi tter-verder. 

Als u vragen hebt stuur een mail naar  samenfi tterverder@
ommen.nl of neem contact op met Nienke Weijdeman, 

telefoonnummer 0523 – 788850.

Gezonde bodem & gezonde koe

Bent u agrarisch ondernemer en wilt u vrijblijvend 

kennis opdoen over toekomstgerichte onderwerpen? 

Kom dan naar de gratis Agro-Carrouselbijeenkomsten 

bij collega-ondernemers in de buurt. 

Op woensdagmiddag 7 september om 13.30 uur is de 

bijeenkomst ‘Hoe werkt regeneratieve landbouw?’, bij 

akkerbouwbedrijf Velema in De Krim. En op dinsdagavond 

14 september om 19.30 uur is de bijeenkomst ‘Verlengen 

levensduur koe; wat levert dat op?’, bij melkveebedrijf 

Vetker-Grevelman in Lutten.

Te gast bij collega-ondernemer

De Agro-Carrouselbijeenkomst hebben een vaste opzet. We 

zijn te gast bij een agrarische ondernemer in de buurt die 

vertelt over zijn ervaringen en waarom hij bepaalde keuzes 

heeft gemaakt. Vervolgens deelt een expert meer informatie 

en inzichten over het betreffende onderwerp. We sluiten de 

bijeenkomst af met een hapje en een drankje en er is ruimte 

om ervaringen uit te wisselen. 

Regeneratieve landbouw

Is regeneratieve landbouw een goede manier om minder 

chemische gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te 

gebruiken? Wat zijn de mogelijkheden en wat levert het op? 

Roland Velema pioniert met regeneratieve landbouw en hij 

deelt zijn ervaringen. Daarnaast geeft Bert Muller van Agro 

Accént inzicht in hoe je met regeneratieve landbouw zou 

kunnen starten en wat de ontwikkelingen zijn. 

Levensduurverlenging koe

Over levensduurverlenging van de koe is momenteel 

veel te doen. Wat is de impact hiervan op de koe en op 

uw bedrijf? En wat levert het op? Hans en Herma Vetker-

Grevelman vertellen over hun bedrijfsvoering in relatie tot 

de levensduur en gezondheid van hun koeien. Aansluitend 

deelt Hans Dirksen van DMS zijn kennis hierover, op basis 

van zijn ervaring in het begeleiden van studiegroepen en 

individuele ondernemers. 

U bent welkom!

De Agro-Carrouselbijeenkomsten worden georganiseerd 

door het Ondernemershuis Vechtdal, in samenwerking met 

de erfcoaches, en u bent van harte welkom. Meldt u aan bij 

Diane Stap, Agro & Foodadviseur van het Ondernemershuis; 

diane@ondernemershuisvechtdal.nl of 06 83525116. Wilt 
u sparren over onderwerpen die betrekking hebben op de 

toekomst van uw erf?  Ga voor contactgegevens van de 

erfcoaches en meer inzicht in alle mogelijkheden voor een 

toekomstbestendig erf naar: www.digitaleerfcoach.nl 
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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.

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 

van maximaal zes weken:

Ommen

�  voor het verbouwen van 12 appartementen op het 

perceel Varsenerstraat 6
�  het vervangen van bijgebouwen op het perceel 

Bossteeg 2

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

�  het vervangen van oude schuren voor nieuwe schuren 

op het perceel Nieuwe Hammerweg 6
Dit besluit is 29 augustus 2022 verzonden

�  het verbouwen en uitbreiden van de woning op het 

perceel Zeesserweg 1

Dit besluit is 30 augustus 2022 verzonden

Beerzerveld

�  het bouwen van een tijdelijke woonunit op het 

perceel Knolsdijk 1

Dit besluit is 31 augustus 2022 verzonden

Dalmsholte

�  het bouwen van een werktuigenberging op het 

perceel Dalmsholterweg 33a

Dit besluit is 30 augustus 2022 verzonden

Lemele

�  het kappen van een kastanjeboom op het perceel 

Lemelerweg 51

Dit besluit is 25 augustus 2022 verzonden

Witharen

�  het verbouwen van woningeenheden op het perceel 

Bakkersweg 5

Dit besluit is 30 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 
griffi erecht verschuldigd.

WET MILIEUBEHEER

Milieubeheer

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Haven 

Noord 1 in Ommen (zaaknummer: Z2022-00007888) 

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: 

�  Haven Noord 1 in Ommen, voor de verkoop van 

oliebollen vanuit een verkoopkraam van 2 oktober 

2022 tot en met 3 januari 2023.

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.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Markt 46 
in Ommen (zaaknummer: Z2022-00006644) 

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: 
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Veilig stoken kan schoorsteenbrand voorkomen

Ook al schijnt de zon overdag nog volop, 's avonds 

gaat de openhaard of kachel al weer regelmatig 

aan. Ook in deze periode ontstaan er daarom 

schoorsteenbranden. 

Bijvoorbeeld doordat het rookkanaal van de schoorsteen 

nog vol zit met een teerachtige laag ontstaan door 

roetaanslag aan de binnenwand van de schoorsteen 

(creosoot). Schoorsteenbrand staat op nummer twee 

van de plekken waar een brand in huis ontstaat. Reden 

genoeg om nu al extra aandacht te vragen voor veilig 

stoken.

Schoorsteenbrand voorkomen

Met simpele tips kunt u een schoorsteenbrand 

voorkomen:

�  Tip 1: Laat uw schoorsteen minimaal 2x per jaar vegen 

door een erkende veger.

�  Tip 2: Zorg voor een goede vonkenvanger op uw 

schoorsteen.

�  Tip 3: Stook volgens de Zwitserse stookmethode (een 

manier waarbij de houtkachel van boven naar onder 

wordt aangestoken).

Wat te doen bij een schoorsteenbrand?

Hoort u een loeiend geluid vanuit het rookkanaal? Kom 

dan meteen in actie!

�  Doof snel het vuur in de kachel of haard met zand of 

zout om rook in huis te voorkomen (blus nooit met 

water!)

� Sluit direct hierna de schoorsteenklep

� Sluit de luchttoevoer van de kachel 

� Bel 1-1-2

�  Ventileer de ruimte na het doven van het vuur; er kan 

koolmonoxidevorming plaatsvinden

Twee bonustips: plaats een emmer zand bij de 

kachel of open haard en zorg sowieso voor een 

koolmonoxidemelder in de buurt van de kachel of open 

haard!

Wilt u meer informatie over een schoorsteenbrand en hoe 

u deze kunt voorkomen: www.brandweer.nl/onderwerpen/

schoorsteenbrand
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•  Markt 46 in Ommen, voor de oprichting van een 
bakkerij met een winkel en horeca gedeelte.

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.

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

Verleende vergunningen

Het College van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Ommen maakt bekend dat de volgende 

vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

Ommen

�  voor het organiseren van het Cigaarbox Festival op 10 

 september 2022 van 14.00 uur tot 21.00 uur aan de 

Stouweweg 5 in Ommen.

�  voor het organiseren van de Amerikaanse Dag op 25 

september 2022 van 11.00 uur tot 23.00 uur aan de 

Stouweweg 5 in Ommen.

�  voor het organiseren van de “Pineapple Party” op 3 

september 2022 van 16.00 uur tot 00.00 uur aan de 
Langsweg 8 in Damsholte.

Standplaatsvergunning

Ommen

�  Voor het verkopen van oliebollen op het 

parkeerterrein van de Albert Heijn Ommen (Haven 

Noord 1) op maandag t/m zaterdag vanaf 09.00- 

18.00 op koopavonden tot 21.00 uur  vanaf 2 oktober 

2022 t/m 3 januari 2023

�  Voor het verkopen van herenkleding op de 

weekmarkt in Ommen aan JP Shirts CV.

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

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
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