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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 5 oktober 2022, week 40

De week van het college
Inboeringsdag
De afdeling Vechtdal van de Land- en
Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) organiseerde
traditiegetrouw een inboeringsdag voor nieuwe
gemeentebestuurders. Afgelopen week mocht ik te
gast zijn bij twee families: wat heb ik ervan genoten!
Eerst even ‘achter kijken’ en een rondje over het bedrijf
maken, daarna aan de keukentafel na praten. Veel
aspecten van het leven komen dan aan de orde: de
verschillende generaties die op deze locatie hebben
geboerd (waarbij elke nieuwe generatie het net weer
even anders doet dan de vorige), de kunst van het
loslaten en van het samenwonen en samenwerken, de
gewoonten in de buurt, enzovoort, enzovoort.
Wat een rijkdom lekker ongedwongen met elkaar
kunnen spreken. Samen genieten van het mooie vee,
van een net verbouwde schuur of van een nieuwe
trekker. En tussen de regels door leer je elkaar kennen
en begin je door te krijgen hoe en waarom dingen zijn
zoals ze zijn.
Ik ben blij dat de gemeenteraad in de omgevingsvisie
duidelijk heeft uitgesproken dat Ommen een
agrarische gemeente is en dat landbouw erg belangrijk
is. We kunnen en wìllen
ons geen Ommen
voorstellen zonder
landbouw!

Besluiten van de gemeenteraad
In de raadsvergadering van
29 september 2022 heeft de
gemeenteraad de volgende
besluiten genomen:
* Herbenoeming leden raad van
toezicht OOZ
In de stemmen met de bindende
voordracht van de Raad van
Toezicht van Stichting Openbaar
Onderwijs Zwolle en Regio en
Stichting orthopedagogisch
Centrum De Ambelt om mevrouw
mr. M.F. Harrigan, de heer drs. M.
Zandvoort RA en de heer prof. dr.
M.J. Flikkema te herbenoemen tot
lid van de raad van toezicht.
* Vaststelling bestemmingsplan
Waaijerinkweg 1a
1. het bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening
Waaijerinkweg 1a’ gewijzigd
vast te stellen, e.e.a. conform de
digitale versie NL.IMRO.0175.
buiten2012bp0070-vg01;
2. geen exploitatieplan vast te
stellen.

* Ontwikkelstrategie Ommen
centrum ‘Vitaal hart van het
Vechtdal’.
1. De Ontwikkelstrategie Ommen
centrum ‘Vitaal hart van het
Vechtdal’ als richtinggevend
kader vast te stellen.
2. Vooruitlopend op de
formele aanpassing van
het bestemmingsplan
en parkeernormen
de ontwikkelstrategie
als toetsingskader en
afwijkingsgrond, voor
uitsluitend het centrum zoals
beschreven in de genoemde
ontwikkelstrategie, te gebruiken
bij het toetsen van aanvragen.
De gemeenteraad uiterlijk 1e
kwartaal 2024 een overzicht
te doen toekomen van de
projecten waarin er gebruik is
gemaakt van deze afwijking.
3. Samen met het
Ondernemersfonds,
eigenaren en ondernemers
een uitvoeringsstrategie en
-programma op te stellen.

Bestuurders van LTO
Noord en gastgezinnen:
hartelijk bedankt voor
de inboeringsdag! Vol
goede moed gaan we
samen verder om er het
beste van te maken!

Verdienmodel en landbouwsysteem

De Agro-Carrousel was begin september op bezoek bij
Roland Velema, onderzoekend akkerbouwer in de Krim.
Op een deel van zijn grond werkt Velema volgens de
principes van regeneratieve Landbouw. Hoe werkt dat?
Gastheer Velema en Bert Muller (betrokken bij VKO
Overijssel) namen de bezoekers mee in deze manier
van werken.
Toenemende ziektedruk, nieuwe ziekten, wateroverlast
en droogte hielden Velema al enkele jaren bezig. De
bodem op zijn bedrijf vertoonde steeds meer tekenen
van achteruitgang. De vitaliteit van de bodem op

* Vaststelling parapluplan kleine
windmolens
1. In te stemmen met de notitie
zienswijzen;
2. het parapluplan ‘kleine
windmolens’ en notitie
zienswijzen gewijzigd vast
te stellen, e.e.a. conform de
digitale versie NL.IMRO.0175.
windmolensBP001-vg01
De betreffende stukken incl. evt.
ingediende amendementen en
moties kunt u inzien via de website
ommen.raadsinformatie.nl. Voor
meer informatie kunt u contact
opnemen met de Grifﬁe, via
grifﬁe@ommen.nl

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Bart Jaspers Faijer
wethouder

Een nieuw landbouwsysteem en een nieuw
verdienmodel. Hier wordt volop over gesproken,
maar waar moet u dan aan denken en waar
begint u?

4. In de uitvoeringsstrategie en
-programma wordt een extra
hoofdpunt opgenomen dat er
een hoge prioriteit gegeven
zal worden aan dat historische
bebouwing en -kwaliteiten
worden beschermd, behouden,
zichtbaar gemaakt en/of
hersteld.

zijn bedrijf stond onder druk. Reden voor hem om te
starten met regeneratieve landbouw.
Minimale grondbewerking, minimaal gebruik van
bestrijdingsmiddelen en stimuleren van biodiversiteit
door meer diversiteit van gewassen. De combinatie van
deze principes levert een gesloten systeem op waarbij
u de natuur zoveel mogelijk zijn gang laat gaan, ook
wel regeneratieve landbouw genoemd.
Rustgewassen lijken een positieve uitwerking te hebben
op vervolgteelten, de ziektedruk lijkt in enkele stroken
te verminderen en de beworteling van de gewassen is
verbeterd. Maar het gaat niet vanzelf zo geeft Velema
aan. Van nature waren we gewend om direct in te
grijpen als ziektedruk te groot werd of als de groei
tegenvalt. Regeneratieve landbouw vraagt daarentegen
om geduld en vertrouwen in het natuurlijke proces.
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Heb jij jouw projectplan al ingediend?

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. Er zit
op dit moment nog € 22.858, - in de subsidiepot!

We willen dit jaar extra aandacht besteden aan de
thema's 'Kinderen in de gemeente Ommen zijn
ﬁt, vaardig en sociaal' , ‘In Ommen kan iedereen

meedoen met sport en bewegen’ , ‘Een gezonde
leefstijl’ , de verbetering van de samenwerking tussen
sport en onderwijs’ en het toegankelijker maken van
speeltuinen.
Dus heb je een goed idee die aansluit bij de ambities
van Samen Fitter Verder!? Stuur dan je plan op!
Je kunt je projectplan tot 15 oktober 2022 opsturen
naar samenﬁtterverder@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-ﬁtter-verder.
Als je vragen hebt stuur een mail naar
samenﬁtterverder@ommen.nl of neem contact op met
Nienke Weijdeman, telefoonnummer 0523 – 788850.

Aart Geurkink is van alle markten thuis

Hij is sportief, muzikaal en sociaal. Naast zijn baan bij
Larcom is de 55-jarige Aart Geurkink actief binnen het
verenigingsleven. Al met al heeft hij een druk bestaan.
“Ik heb een beperking, maar daar merk ik niet veel van”,
zegt hij. “Sommige buitenstaanders kijken er misschien
anders tegenaan, maar ik heb een heel gezellig leven en
ik doe precies hetzelfde wat iedereen doet.”

Aart woont in een appartement van de Baalderborg Groep.
In zijn woongroep is begeleiding, maar hij kan gaan en
staan waar hij wil. “Alleen als je later thuiskomt dan 11 uur
moet je even bellen naar de nachtzorg”, vertelt hij zittend
aan de eettafel in zijn appartement. In zijn woonkamer staat
een muziekstandaard met bladmuziek en op een plank aan
de muur staan de tientallen gouden en zilveren bekers die
hij in de loop der jaren gewonnen heeft met tafeltennis.

voor de tafeltennisclub. Dat vond ik heel mooi, want ik keek
vaak naar tafeltennis op de televisie. In het begin was het
wel heel moeilijk, dus het duurde even voordat ik het onder
de knie kreeg, maar nu kan ik het wel aardig.” Hij wijst naar
zijn prijzenkast. “We spelen ook competitie. Elk jaar met de
feestavond worden de prijzen uitgereikt. Ik heb inmiddels
al heel wat bokalen.” Naast de bokalen hangen ook talrijke
medailles. “Van de Wandelvierdaagse. Daar deed ik ook
altijd aan mee. Maar door corona was dat er de laatste jaren
jammer genoeg niet meer.”

Aart groeide op in Den Ham. Omdat het leren hem niet zo
gemakkelijk afging, bezocht hij de Johan Seckelschool in
Ommen. Daarna ging hij aan het werk bij Larcom en woont
inmiddels alweer jarenlang in De Esrand. “Het is hier heel
gezellig. Ik zit in een leuke groep en we hebben veel lol met
elkaar. We doen eigenlijk alles zelf. We hoeven alleen niet
zelf te koken, we eten samen met elkaar in de tv-kamer.”

Aart is lid van de cliëntencommissie van de Baalderborg
Groep. “We vergaderen eenmaal per maand. We
hebben het dan over alles wat hier speelt. Soms komt
er ook iemand die tekst en uitleg geeft over bepaalde
onderwerpen. Laatst kwam er bijvoorbeeld iemand iets
vertellen over de Wet Dwang en Zorg. Als je hier woont is
het toch wel goed om daar iets van af te weten.” Vanuit de
cliëntencommissie zit hij ook in de sollicitatiecommissie.
“We hebben gesprekken met sollicitanten. Laatst zijn we
nog bezig geweest voor een begeleider voor Kind en
Jeugd. Het is mooi dat wij mee mogen praten, want dan
weten we wie er komt werken. En of diegene hier een
beetje past.”

Hij is al 42 jaar lang lid van Muziekvereniging Juliana
in Den Ham. “Ik speel klarinet in het B-orkest. Iedere
donderdagavond rij ik met mijn eigen auto naar Den Ham
voor de repetities. Dat is heel gezellig en hoewel ik doof
ben, gaat het goed. Dat komt ook doordat de jongen die
naast mij zit, mij een beetje helpt.” Op de maandagavonden
gaat hij naar de tafeltennisvereniging in Hellendoorn. “In
1976 kwam Riet Knol uit Den Ham op het idee om G-sport
op te zetten”, vertelt hij. “Ze hebben mij toen gevraagd

Via de gemeente Ommen kreeg hij de kans om tijdens de
verkiezingen samen met een buddy mee te draaien op het
stembureau. “Dat was echt geweldig”, blikt hij terug. “Ik
moest eerst de serienummers en de volgnummers oplezen.
Ik Op een gegeven moment heb ik ook stembiljetten
aan moeten geven. Heel gezellig werk en als er geen
mensen waren, dan kletsten we gezellig met elkaar. Ik doe
zeker weer mee als de provinciale verkiezingen worden
gehouden.”

Inclusieve samenleving
Een inclusieve samenleving is een open samenleving
waar iedereen ertoe doet en van waarde is ongeacht
verschillen. Ieder mens draagt op zijn of haar manier
bij aan de samenleving en juist dankzij de verschillen
tussen mensen, zo waardevol en betekenisvol. Dat
betekent dat iedereen die dat wil volwaardig deel
uit kan maken van die samenleving en erbij hoort. In
een inclusieve samenleving heeft iedereen dezelfde
rechten en dezelfde kansen om zelfstandig mee te
doen op alle terreinen van het leven. Dat kan alleen
als men rekening met elkaar houdt en geen drempels
opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen.
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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

OMGEVINGSVERGUNNING
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 bouwtoezicht@odijsselland.nl of
via 06-20573409.

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:
Giethmen
•
het bouwen van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26, ontvangen 22 september 2022
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Lemele
•
het verbouwen van het woonhuis op het perceel
Marsweg 1, ontvangen 21 september 2022
Witharen
•
het bouwen van een dubbele woning op het perceel
Balkerweg 55a, ontvangen 22 september 2022
•
het bouwen van een dubbele woning op het perceel
Balkerweg 55b, ontvangen 22 september 2022
Ommen
•
het wijzigen van de functie van het pand op het
perceel Bouwstraat 25a, ontvangen 23 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.

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
•
het bouwen van een appartementengebouw met
negen appartementen op het perceel Ommeresstraat
53

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Lemele
•
het bouwen van een nieuwe garage op het perceel de
Belte 3
Dit besluit is 22 september 2022 verzonden
Ommen
•
het bouwen van een schuurwoning op het perceel
Balkerweg 41b
Dit besluit is 23 september 2022 verzonden
•
het maken van een uitsparing in de bestaande
verdiepingsvloer en plaatsen van een goederenlift op
het perceel Carrouselplein 10
Dit besluit is 26 september 2022 verzonden
•
het bouwen van een woning op het perceel Bijenhof
(voorlopig) 1, Ambt-Ommen O1090
Dit besluit is 27 september 2022 verzonden
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Stegeren
•
het uitbreiden van het zwembad de Kleine Wolf op
het perceel Coevorderweg 25
Dit besluit is 26 september 2022 verzonden
Giethmen
•
het bouwen van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26
Dit besluit is 26 september 2022 verzonden
Beerzerveld
•
het bouwen van een woning (vervangende
nieuwbouw) op het perceel Westerweg 52
Dit besluit is 27 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
grifﬁerecht verschuldigd.

RUIMTELIJKE ORDENING
Ruimtelijke ordening
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 Ommen, Postbus 100,
7730 AC Ommen. Voor het naar voren brengen van een

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken bij de
Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088 525 10
50.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het
uiteindelijke besluit kan wor-den ingediend als men
belanghebbende is.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525
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:
Melding loterij
Giethmen
•
Ommer Konijnen en Pluimveefokkers vereniging, voor
het houden van een loterij op 16 november 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
Melding vergunning loterij
Vilsteren
•
Stichting Sportclub Lemele , voor het houden van
een loterij 16 december 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
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 40 - 2022 vervolg
•

•

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

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

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

