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Week van de 

burgemeester

Afgelopen week was ik op bezoek bij de vrijwilligers 

van het inloophuis. Een mooi en open gesprek waarin 

we hebben stilgestaan bij de inzet van deze vrijwilligers 

en de betekenis van het inloophuis voor inwoners die 

een beperkt netwerk om zich heen hebben. Eerder 

heb ik met verschillende bezoeker van het inloophuis 

gesproken. We deden dat dan in de vorm van een 

lunch. Een mooie manier om met elkaar in gesprek te 

komen. Tijdens de lunches met de bezoekers bleek 

al hoe belangrijk het voor hen is om elkaar in het 

inloophuis te ontmoeten. Er ontstaan vriendschappen 

en door de contacten die ontstaan, kijken mensen ook 

naar elkaar om. Mensen zorgen dan ook een beetje 

voor elkaar. 

De aandacht die de vrijwilligers geven aan de 

bezoekers is ook een vorm van zorgen voor elkaar. 

Juist in deze periode, waarin de zorgen groter lijken 

te worden, is het belangrijk dat deze aandacht er is. 

Er kwamen een aantal mooie voorbeelden voorbij 

in het gesprek, dat ik had. Het zegt ook iets over de 

onderlinge betrokkenheid die we in Ommen kennen. Ik 

vind dat een belangrijke waarde in onze gemeenschap. 

Het past ook in de regio waarin wij wonen. 

Juist in deze periode waarin mensen zich zorgen 

maken over hoe het met hen gaat, hoe het met de 

mensen om ons heen gaat, hoe het met de grote 

wereld buiten Ommen gaat, is het belangrijk open te 

staan voor elkaar. Om 

aandacht te hebben voor 

elkaar en elkaar ruimte 

te geven. De inzet van 

de vrijwilligers voor het 

Inloophuis is daarbij een 

mooie inspiratiebron. 

Hans Vroomen,

Burgemeester

De week van het college
Crisisnoodopvang in gemeentehuis Ommen

De gemeente Ommen gaat vanaf 1 oktober 2022 

opvangcapaciteit beschikbaar stellen voor asielzoekers 

in het gemeentehuis Ommen. De crisisnoodopvang 

biedt plaats aan circa 40 personen voor de duur van 3 

maanden.

Landelijk is er behoefte aan extra locaties voor 

crisisnoodopvang.  Bij het opvangcentrum in Ter Apel zijn 

de afgelopen maanden bij herhaling ontoelaatbare situaties 

ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en 

maatschappelijke onrust. Burgemeester Hans Vroomen: “De 

gemeente Ommen wil opvang bieden aan hen die huis en 

haard hebben achter gelaten, omdat het onveilig voor hen is 

in eigen land. Ommen heeft een groot hart. In het verleden 

hebben we al vaker (crisis-)noodopvang geboden. Onze 

ervaringen daarmee zijn goed. En we hebben gezien hoe 

groot de betrokkenheid is van de Ommer samenleving. We 

nemen als gemeenschap onze verantwoordelijkheid en tonen 

onze menselijke kant.  Met deze crisisnoodopvang dragen we 

bij aan sociale en humane opvang van asielzoekers.”

Het gemeentehuis

Een separate vleugel van het gemeentehuis wordt ingericht 

als crisisopvanglocatie. Voor de begeleiding van de 

vluchtelingen zijn in het gemeentehuis 24 uur per dag 

mensen aanwezig. Er is ook 24 uur per dag beveiliging 

aanwezig in en rondom de opvanglocatie. 

Informatie

Op www.ommen.nl/crisisnoodopvang is meer informatie 

te vinden over de opvang. Deze pagina wordt regelmatig 

bijgewerkt. De gemeente is van maandag tot en met 

vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 

telefoonnummer 14 0529.

Militaire oefening 27 september 2022

Defensie oefent op 27 september in o.a. de gemeente 

Ommen. De eenheid van circa 30 deelnemers oefent met 

pantservoertuigen, VW Amarokvoertuigen en Apache 

gevechtshelikopters. De helikopterbemanningen worden 

getraind in het opsporen van doelen. Hierbij wordt ook laag 

gevolgen. De grondtroepen bestaande uit o.a. voertuigen 

dienen als doelvoorstelling. Op het zweefvliegterrein van 

Aero Club Galland (gemeente Dalfsen) wordt een Forward 

Arming and Refuelling Point (FARP) ingericht. De helikopters 

worden hiervan brandstof voorzien. De oefeningen vinden 

plaats tussen 06:00 en 22:30 uur. 

De militairen zijn bewapend voor de oefening, maar zullen 

geen gebruik maken van munitie of oefenmunitie. Gedurende 

de oefening wisselen ze voortdurend van locatie. In principe 

wordt hierbij alleen gebruik gemaakt van openbare wegen, 

paden en terreinen, waarbij ze de bebouwde kom vermijden.

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op 

www.defensie.nl/onderwerpen/vliegbewegingen of op NOS 

teletekst pagina 766.

Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.

nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele 

geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 

0800 - 0226033 bereikbaar.

Schaderegeling

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door 

de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding 

van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid kenteken 

voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. meiden 

aan: Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims 

Postbus 90004 3509 AA Utrecht Telefoon 030 - 2180420 

3dvclaims@mindef.nl

Meld u aan voor de mantelzorgwaardering 2022 

Tot uiterlijk 21 oktober kunt u een mantelzorgwaardering 

aanvragen. Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. 

Dankzij mantelzorg kunnen mensen vaak langer thuis blijven 

wonen en contacten met hun eigen omgeving blijven 

onderhouden. Als mantelzorger komt er veel op u af. Het kost 

tijd en energie om de zorg en ondersteuning af te stemmen, 

praktische zaken te regelen en zelf in balans te blijven. De 

gemeente Ommen vindt het belangrijk dat mantelzorgers 

gewaardeerd worden voor hun inzet. 

De gemeente Ommen heeft grote waardering voor het werk 

van de vele mantelzorgers. Daarom biedt de gemeente 

mantelzorgers graag een Ommer cadeaubon aan t.w.v. 

€50,-. Dit jaar ontvangt u naast de cadeaubon ook 2 

toegangskaartjes voor de voorstelling ‘Liedjes die niet 

mochten’ die plaatsvindt op zaterdag 26 november, aanvang 

om 20.15 uur. Deze kaarten worden u aangeboden door 

Theater de Carrousel. U kunt de waardering aanvragen via op 

www.ommen.nl/mantelzorg. 

Wat is mantelzorg?

Een mantelzorger is een familielid, partner, vriend of 

kennis die langdurig en intensief voor zijn naaste zorgt. 

Mantelzorg is de extra zorg die iemand nodig heeft. Het 

gaat niet om de normale, dagelijkse zorg die partners, 

ouders, kinderen of andere huisgenoten aan elkaar 

geven. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor 

de cadeaubon is dat de mantelzorger 18 jaar of ouder 

is, in Ommen woont en langer dan 3 maanden minimaal 

8 uur per week zorg verleent aan een naaste. Per adres 

verstrekken wij één cadeaubon.

Aanmelden

Bent u een mantelzorger? Meldt u dan aan voor de 

Mantelzorgwaardering 2022. Dit kan via het digitale 

aanmeldformulier op www.ommen.nl/mantelzorg. 

Aanmelden kan tot vrijdag 21 oktober 2021. Vult u het 

formulier liever op papier in? Dan is het ook mogelijk om 

het aanmeldformulier in te vullen of op te halen op het 

gemeentehuis. Als u zich heeft aangemeld voor 21 oktober 

2022, ontvangt u voor 6 november bericht waarin staat 

wanneer u de waardering kunt ophalen

Heeft u vragen over de mantelzorgwaardering? 

Neem dan contact met ons op. Stuur een e-mail naar 

mantelzorgwaardering@ommen.nl of bel 14 0529. 
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J ongerenc entrum (WijZ) | info:  ommen@ wijz.nu | 0529-712500

30 s ept. 

30 s ept. 

05 okt.    

05 okt.     

Open inloop voor jeugd van 12 t/m 17 jaar

Open inloop voor jeugd van 16 jaar en ouder

tienermiddag, voor tieners  uit groep 7 en 8

J eugdinloop voor jongeren van 12 t/m 17 jaar

15.00 - 17.00 uur

19.00 - 22.30 uur 

14.00 - 16.00 uur 

19.00 - 21.30 uur  

03 okt.  

03 okt.     

03 okt.   

04 okt. 

05 okt

06 okt

06 okt.

WijZ welzijn   |   info:  ommen@ wijz.nu   |   0529-712500

09.15 -10.00 uur  

09.30 - 11.30 uur 

14: 30 - 15.15 uur 

10.00 - 11.00 uur 

13.30 - 14.30 uur

09.30 - 10.15 uur

10.30 - 11.15 uur

 

G ym voor ouderen - Ommerkanaal (open les )

Houts nijc lub (open les  voor s enioren en volwas s enen) 

G ymles  voor ouderen - L emele (open les )

G ezond Natuur | Wandelen voor alle inwoners

Internationaal dans en (open les ) voor s enioren

Dans  mee met vers c hillende s oorten volks dans en

G ymles  voor ouderen B eerzerveld (open les )

G ymles  voor ouderen - Oldenhaghen (open les )

J ongerenc entrum (WijZ)

G ebouw P unt 

C hevalleraus traat 18 Ommen

B uurthuis  Ommerkanaal 

Ommerkanaal Wes t 22

De C arrous el, zaal 1  

V an R eeuwijks traat 5 in Ommen

G ebouw De S c hakel 

L emelerweg 74 in L emele

S portpark Wes tbroek 

S portlaan 2 in Ommen

De B azuin 

Haven Noord 1a Ommen

G ymlokaal De S pring

V an A lewijks traat B eerzerveld

Wijks teunpunt Oldenhaghen

Hes s el Mulerts traat 22 Ommen

Ouderens oos  Hoogengraven |  info:  ommen@ wijz.nu | 0529-712500

29 s ept.      F ilmmiddag over de R egge14.00 - 16.00 uur B uurthuis  Ommerkanaal 

Ommerkanaal Wes t 22

V es tiging Ommen

C hevalleraus traat 6

K inderboerderij 

Het L aar 2c   Ommen

S axenburgh - Oldenhaghen | w.reurink@ s xb.nl | 0529-469003

05 okt.     15.00 - 16.30 uur  B orrelmiddag

G ezellig s amen een borreltje drinken. 

De eers te borrel wordt u aangeboden.

Wijks teunpunt Oldenhaghen

Hes s el Mulerts traat 22

Ommen

04 okt. 14.00 - 16.00 uur B ingo voor ouderen en mantelzorgers Hervorm C entrum

P rins es  J ulianas traat 8

29 s ept. 

29 s ept.

30 s ept.

30 s ept.

01 okt.

02 okt.

03 okt.

03 okt.

04 okt.

04 okt.

05 okt.

06 okt.

10: 00 - 11.30 uur

14.30 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

10.00 - 11.30 uur

14.30 - 16.00 uur

10.00 - 11.30 uur

19.30 - 21.00 uur

10.00 - 11.30 uur

10.30 - 11.30 uur

K offietijd | S c huif gezellig aan

Hobbymiddag | S amen c reatief bezig zijn ( 2 euro) 

K offietijd | S c huif gezellig aan

S pelmiddag  (4 euro) | G raag vooraf aanmelden 

K offietijd | S c huif gezellig aan

K offietijd | S c huif gezellig aan

K offietijd | S c huif gezellig aan

S joelen | G ezellig s joelen met een kopje koffie of thee (2 euro)  

K offietijd | S c huif gezellig aan

K oor " A nders  dan normaal"  brengt indrukwekkend repertoire ten gehore  (4 euro) 

K offietijd | S c huif gezellig aan

Zangmorgen | o.l.v. een pianis t kunt u liederen meezingen (4 euro)

Wijks teunpunt Nijenhaghen

P atrijs s traat 2 Ommen

B ij betaalde ac tiviteiten graag 

vooraf aanmelden. 

(Niet nodig bij 'K offietijd')

S axenburgh - Nijenhaghen | a.veneman@ s xb.nl | 06-22872693

B uurtzorg Ommen R eggedal | ommen@ buurtzorgnederland.c om | 06-51449227

05 okt. 10.00 - 12.00 uur K offie inloopoc htend Het B aken

T romps traat 2 Ommen

G eref. K erk V rijgemaakt | wes s elrozema@ gmail.c om | 06-29236250

05 okt.  

Ouderens oos  L emele |   info:  ommen@ wijz.nu   |   0529-712500

14: 00 - 16.00 uur K offiemiddag en rummikub G ebouw De S c hakel 

L emelerweg 74 in L emele

G ebouw P unt 

C hevalleraus traat 18 Ommen

E etc afé De P araplu | eetc afedeparaplu@ gmail.c om | 06-45392889

03 okt.    17.30 - 20.00 uur  G ezamenlijke maaltijd | K os ten:  5 euro p.p.  

S amen genieten van een 3 gangen maaltijd

De B ree

Weegbrees traat 1  Ommen

V rijwilligers punt | vrijwilligers puntommen@ wijz.nu | 0529-712500

 | 
04 okt.     13.30 - 15.00 uur  Inloops preekuur V rijwilligers punt 

V oor alle vragen over vrijwilligers werk

G ebouw P unt 

C hevalleraus traat 18 Ommen

G ereformeerde K erk | dekern@ pkn-ommen.nl | 0529-451206  

 29 s ept.     14.00 - 16.30 uur  K ernac tief

G ezellige s pelletjes middag

Zalenc entrum De K ern 

B ouws traat 23 Ommen

S oc iaal Ontmoetings c entrum Ommen |  inloophuis ommen@ gmail.c om | 06-18307984

29 s ept.

30 s ept

03 okt.

03 okt. 

05 okt.

05 okt.

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur

10.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur

10.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur

Inloopoc htend of -middag 

J e bent van harte welkom voor een kop koffie 

en een gezellig praatje 

Inloophuis

Haven Oos t 21

Ommen

Graag vooraf aanmelden  

K inderboerderij 

Het L aar 2c   Ommen

T ennis c lub Ommen | rblls mits @ gmail.c om | 06-53339548

30 s ept.

05 okt.     

09.00 - 11.00 uur T ennis  voor s enioren | G raag vooraf aanmelden

T ennis  voor s enioren | G raag vooraf aanmelden

S amen met andere s enioren (55+) een balletje s laan 

met een gezellige nazit. 

T ennis  P ark Ommen

S portlaan 4 Ommen

30 s ept.

03 okt.

 

04 okt.

 

05 okt.

 

11: 00 - 11.45 uur

15.00 - 15.30 uur

09.45 - 10.30 uur

10.30 - 11.15 uur

A qua+ s enioren | B ewegen in ondiep water. 

U bent welkom voor een gratis  proefles

F ifty F it A quajoggen (50+)

A quajoggen. U bent welkom voor een gratis  proefles !  

A qua+ s enioren | B ewegen in ondiep water. 

U bent welkom voor een gratis  proefles

A qua+ s enioren | B ewegen in ondiep water. 

U bent welkom voor een gratis  proefles

De C arrous el

V an R eeuwijks traat 5

Ommen

Zwembad De C arrous el | rene.s ligter@ ommen.nl | 0529-452047

09.00 - 11.00 uur

F ys iotherapie De C arrous el | g.boer@ fys io-ommen.nl | 0529-451853

03 okt.

06 okt.

 

10: 45 - 11.45 uur

15.30 - 16.30 uur

G roeps les  s amen indoor bewegen o.l.v. een geriatrie-fys iotherapeut

G roeps les  s amen indoor bewegen o.l.v. een geriatrie-fys iotherapeut

F ys iotherapie 

C arrous elplein 8

R ooms -K atholieke kerk S t. B rigitta | rpillen@ planet.nl | 06-24359734

04 okt.

 

10: 00 - 12.00 uur K om gezellig koffie drinken, de kerk is  open R ooms -K atholieke K erk 

Nering B ogels traat 1 | Ommen

 

ACTIVITEITENOVERZICHT

29 september t/m 6 oktober

Week van de Ontmoeting

OMMEN
04 okt.  

B ibliotheek S alland | Diny.Otten@ bibliotheeks alland.nl | 0529-452158

10: 00 - 12.00 uur Digitaal C afé | U bent welkom voor leuke handige tips  

m.b.t. s martphone, tablet, c omputer en  internet.

V es tiging Ommen

C hevalleraus traat 6

G ebouw P unt 

C hevalleraus traat 18 Ommen

C arinova en E venmens  Ommen | hmartens @ c arinova.nl | 06-83868846

03 okt.    10.00 - 12.00 uur Ontmoetings c entrum Ommen

V oor mantelzorgers  en naas ten met c ognitieve problemen

Zalenc entrum De K ern 

B ouws traat 23 Ommen

K inderboerderij Ommen | jeannet.kragt@ kinderboerderijommen.nl | 06-14300301 

03 okt.     12.00 - 13.30 uur K om lunc hen op de kinderboerderij!

G eniet van een aangeboden lunc h op de kinderboerderij 

K inderboerderij 

Het L aar 2c   Ommen

S tic hting V ec htgenoten | info@ vec htgenoten.nl | 06-39032263

06 okt.     14.00 - 16.00 uur  K om jij op de koffie?  - S amen koffiedrinken en ontmoeten

V oor mens en die met kanker te maken hebben.

V ec htgenotenhuis

B eerzerweg 5D Ommen  

B eit E moenah  |   info@ beit-emoenah.nl | 06-36270361

03 okt. 10.00 - 17.00 uur Open s ynagoge  |  G raag vooraf aanmelden 

Onder genot van een kopje koffie, thee met lekkere

vers napering kennis  maken met de s ynagoge, het 

rec htzinnig J oods -mes s iaans e geloof en onze 

gemeens c hap

S ynagoge B eit E moenah

Driehoekweg 18

S tegeren

G raag vooraf aanmelden 
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BASISREGISTRATIE PERSONEN

Besluit tot opname gegevens over een vertrek naar een 

onbekend land

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend 

dat voor onderstaande personen vanuit artikel 2.22 van de 

wet BRP gegevens zijn opgenomen over een vertrek uit 

Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres 

wonen waarop zij in de basisregistratie personen staan 

ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, 

de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een 

rijbewijs of paspoort.

Het betreft de volgende perso(o)n(en):

Naam en geboortedatum: Datum uitschrijving

H.M. Osmandzhak  05-02-1975 27-07-2022

D.M. Goławski   29-09-1993 03-08-2022

Bezwaarschrift 

U kunt tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes 

weken na publicatie een bezwaarschift indienen. In het 

bezwaarschrift vermeld u:

� Uw naam

� Uw adres

� Het onderwerp en de motivatie van uw bezwaar

� De dagtekening

� Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college van 

burgemeester en wethouders van Ommen, Postbus 100, 

7730 AC Ommen

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.

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 plaatsen van een dakkapel op het perceel Putter 

13, ontvangen 11 september 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.

Buiten behandeling laten aanvraag

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 

van de Algemene wet bestuursrecht is besloten om de 

volgende aanvraag buiten behandeling te laten:

Lemele

�  het splitsen van een woning op het perceel 

Zonnebloemweg 8a

Dit besluit is 13 september 2022 verzonden

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

�  het realiseren van een dakkapel op het perceel Baron 

van Fridaghstraat 36

Dit besluit is 9 september 2022 verzonden

�  het bouwen van een woning op het perceel Bijenhof 

19

Dit besluit is 13 september 2022 verzonden

Lemele

�  het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 

De Belte 3a (wijziging van het primaire besluit van de 

vergunning die op 3 maart 2022 is verleend)

Dit besluit is 13 september 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.

Kennisgeving verkoop gronden

Burgemeester en wethouders van Ommen delen mee dat 

zij het voornemen hebben tot verkoop van het perceel 

grond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, 

sectie A, nummer 5730, ter grootte van 2.941 m2, aan 

de eigenaar van de woning gelegen aan de Bossteeg 2. 

Op dit perceel is de Bossteeg te Ommen gelegen die de 

woning Bossteeg 2 ontsluit op de Hessenweg West.

De gemeente Ommen hanteert als uitgangspunt om 

gronden middels een biedprocedure openbaar te 

verkopen. Een uitzondering wordt gemaakt als slechts één 

gegadigde in aanmerking komt voor verkoop.  

Aangezien middels de Bossteeg alleen de woning aan 

de Bossteeg 2 wordt ontsloten en de Bossteeg geen 

openbaar karakter hoeft te houden komt de eigenaar 

van de woning als enige gegadigde voor verkoop van 

het perceel in aanmerking. Om deze reden wordt geen 

biedprocedure gehanteerd.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot 

verkoop na afl oop van een termijn van 20 dagen gerekend 
vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 

<datum>, als binnen die termijn geen kort geding is 

aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 21 september 2022.

Burgemeester en wethouders van Ommen delen mee dat 

zij het voornemen hebben tot verkoop van het perceel 

grond kadastraal bekend als gemeente Ambt-Ommen, 

sectie A, nummer 5826, ter grootte van 1.799 m2, aan 

de provincie Overijssel. Dit perceel is gelegen nabij de 

Bossteeg te Ommen. Dit perceel is tijdens de onlangs 

afgeronde herinrichting van de provinciale weg N340 

zodanig ingericht dat het fysiek onderdeel is geworden 

van de N340, die voor het overige in eigendom is van de 

provincie. 

De gemeente Ommen hanteert als uitgangspunt om 

gronden middels een biedprocedure openbaar te 

verkopen. Een uitzondering wordt gemaakt als slechts één 

gegadigde in aanmerking komt voor verkoop.  

In verband met de wenselijkheid van ongesplitste 

eigendom van de  N340 komt de provincie Overijssel 

als enige gegadigde voor verkoop van het perceel in 

aanmerking. Om deze reden wordt geen biedprocedure 

gehanteerd.

Wij zullen uitvoering geven aan ons voornemen tot 

verkoop na afl oop van een termijn van 20 dagen gerekend 
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vanaf de eerste dag van deze publicatie, oftewel na 

<datum>, als binnen die termijn geen kort geding is 

aangespannen.

Datum eerste dag van deze publicatie: 21 september 2022.

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 de volgende openlucht 

Kerkdienst op 2 oktober 2022 van 10.30 uur tot 15.00 

uur aan de Beerzerweg 36 in Beerze.

�  voor het organiseren van Larp Evenement ‘Terra X’ op 

11 november 2022 vanaf 10.00 uur tot 13 november 

2022 17.00 uur bij Ada’s Hoeve (Zwolseweg 17 in 

Ommen).

Standplaatsvergunning

Ommen

�  Voor de mobiele unit van Bevolkingsonderzoek 

Nederland op de parkeerplaats aan de Voormars in 

Ommen van 1 december 2022 t/m 28 februari 2023.

Vervoer gevaarlijke stoffen

Ommen

•  Verlenging van de ontheffi ng voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen in Ommen voor “Schenk 

Papendrecht B.V.” tot 31 december 2024.

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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