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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 12 oktober 2022, week 41

Secretaris adviesraad Besluiten van de gemeenteraad
Raadscommissie
sociaal domein
Datum: donderdag 13 oktober 20
22

De Adviesraad Sociaal Domein Ommen is
onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd,
het college van B&W over de totstandkoming en
de uitwerking van het beleid gericht op het sociaal
domein in de Ommer samenleving.
Dit beleid is een afgeleide van de WMO (wet
maatschappelijke ondersteuning), de participatiewet,
de jeugdwet en de WSW (wet sociale werkvoorziening).
Onze adviezen sluiten aan op belangrijke thema’s
binnen het sociale domein: zorg, welzijn en wonen, werk
en inkomen, jeugd, sociale cohesie en leefbaarheid.
De Adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente
Ommen en vergadert maximaal tien keer per jaar.
Het Dagelijks Bestuur (voorzitter, vicevoorzitter en
secretaris) van de adviesraad bereidt de vergaderingen
voor en heeft regelmatig bestuurlijk overleg met de
betrokken wethouders.

Vanwege het vertrek van de huidige secretaris is de
adviesraad op zoek naar een:

SECRETARIS (m/v)
Meer informatie over de functie vindt u op www.
ommen.nl/gemeente/organisatie/werken-bij/secretarisadviesraad-sociaal-domein.
Heeft u nog vragen, dan kunt u zich wenden tot Richard
van den Berg, voorzitter van de Adviesraad Sociaal
Domein Ommen, tel: 06-53420468 of e-mail rvdb91@
xs4all.nl of de huidige secretaris Susan van Harten tel:
06-34540966 of e-mail adviesraad.ommen@gmail.com.

Tijdstip:
Locatie:

19.30 uur
Raadzaal gemeentehuis

Agendapunten:
•
Startnotitie participatiekader en -verordening
Ommen
•
Bijdrage/subsidie Stichting Marketing Ommen
Spreekrecht
Graag van tevoren per mail aanmelden bij de grifﬁe,
uiterlijk woensdag 12 oktober 17.00 uur: grifﬁe@
ommen.nl
De vergadering wordt live uitgezonden via
internet. Als u gebruik maakt van het spreekrecht

weest u zich er dan van bewust, dat openbare
raadscommissievergaderingen live worden
uitgezonden op internet. De video-opnamen van de
vergaderingen worden na aﬂoop opgeslagen op de
website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder
toegankelijk. Wij zijn op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht u
hierop te wijzen.
Commissievergaderingen kunt u live beluisteren via
ommen.raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van
voorgaande vergaderingen. De commissiestukken kunt
u inzien via de website ommen.raadsinformatie.nl.
Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de
website en de eerstvolgende gemeentepagina in het
huis-aan-huisblad in de gaten.

Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen opgericht
In 2023 is het 775 jaar geleden dat Ommen
stadrechten kreeg, een jubileum dat niet ongemerkt
voorbij zal gaan. Op donderdag 6 oktober is de
Stichting 775 jaar stadsrechten Ommen opgericht.
Deze stichting zal de festiviteiten rondom 775 jaar
Ommen coördineren.
Enkele maanden geleden is er een brainstormavond
georganiseerd voor alle verenigingen en organisaties
uit Ommen. Tijdens deze brainstorm is gekeken welke
ideeën en bijdrage verenigingen en organisaties
kunnen leveren aan het jubileumjaar. Op de
brainstormavond werd duidelijk dat er meer dan
genoeg enthousiasme is om inhoud te geven aan 775
jaar stadsrechten.
Burgemeester Hans Vroomen: “Het is fantastisch als we
samen met en voor inwoners een jaar vol evenementen

neer kunnen zetten. Dat Ommen al zo lang geleden
erkend is als stad en nog steeds bekend staat om
haar groene omgeving, prachtige Vecht en bruisende
centrum, is zeker een groot feest waard!”
Hans Kersbergen: “Je beleeft en viert samen! Dat is het
doel van de viering van 775 jaar stadsrechten. Het is
mooi dat we met de stichting hier een coördinerende
rol in kunnen spelen. Maar we hebben de Ommenaren
nodig om de activiteiten te organiseren. Hier is al
een mooie start mee gemaakt tijdens de brainstorm
avond. Hopelijk zien we het enthousiasme van deze
avond terug in de activiteiten die door de Ommenaren
georganiseerd gaan worden.”
De Stichting roept iedereen die concrete plannen of
goede ideeën heeft om iets te organiseren om het
feestjaar 2023 te vieren dit kenbaar te maken via
775jaarOmmen@gmail.com.

Marktpartij gezocht voor de realisatie van
woningbouw op twee ontwikkelvelden in
plangebied de Vlierlanden te Ommen
Gemeente Ommen zoekt een marktpartij die in een
groene nieuwbouwwijk op de grens van stad en land
van Ommen 33 woningen wil ontwikkelen dat past
bij de woonwensen van de Ommenaar.

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Verkoopprocedure
De gemeente Ommen zet de ontwikkelopdracht in de
markt en wil hiervoor via een meervoudig onderhandse
selectie een marktpartij selecteren. Voor deze
meervoudig onderhandse selectie nodigt de gemeente
vijf partijen uit die zich via een voorselectie dienen te
kwaliﬁceren. De voorselectie bestaat uit het indienen van
maximaal twee projectreferenties en een motivatiebrief.
Planning
Marktpartijen kunnen hun interesse voor de openbare

voorselectie bij de gemeente kenbaar maken van 14
oktober 2022 tot en met 25 november 2022 (tot 17.00).
Vragen over de voorselectie kunnen worden gesteld
tot uiterlijk 28 oktober (17.00 uur), waarna uiterlijk
4 november de antwoorden op alle vragen wordt
gepubliceerd.
Na de voorselectie start de meervoudig onderhandse
selectieprocedure met maximaal vijf partijen die als
meest geschikte kandidaat naar voren zijn gekomen
tijdens de voorselectie.
Wilt u meer weten over het project, de
verkoopprocedure of wilt u zich aanmelden
voor de voorselectie? Kijk dan ommen.nl/
lopendeaanbestedingen
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Heeft u zich al aangemeld 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 2022. 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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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 bouwtoezicht@odijsselland.nl of
via 06-20573409.

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 bouwen van een doorgang tussen 2 bestaande
hallen op het perceel Pieter Bruegelstraat 5,
ontvangen 28 september 2022
•
het veranderen van het bestaande winkelpand op het
perceel Carrouselplein 10, ontvangen 3 oktober 2022
•
het kappen van een Acer Platonoid-es op het perceel
Patrijsstraat 2, ontvangen 3 oktober 2022
•
het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel
Brink 12, ontvangen 3 oktober 2022
•
het kappen van een wilg op het perceel Groenling 2,
ontvangen 28 september 2022
•
het kappen van in totaal 33 bomen op diverse
adressen in de Gemeente Ommen, Nachtegaalstraat,
Dwarsdijk, Hammerweg, de Schammelte, dr. A.C. van
Raaltestraat, Nicolaas Maesstraat, Vilsteren: Vilsterse
Allee, Vinkenbuurt: Marsmanweg, Woestendijk,
Witharen: Witharenweg, de Leiding, Marsmanweg,

de Haar, Woestendijk, ontvangen 29 september 2022
Witharen
•
het kappen van dertien bomen op het perceel de
Leiding 24, ontvangen 30 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 verbouwen van 12 appartementen op het perceel
Varsenerstraat 2a

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend
dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen

omgevingsrecht de volgende aanvraag is ingetrokken:
Ommen
•
het plaatsen van een dakkapel op het perceel Jan
Houtmanstraat 5

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Dalmsholte
•
het bouwen van een tijdelijke bedrijfswoning op het
perceel Lovènseweg 2
Dit besluit is 29 september 2022 verzonden
Ommen
•
het vestigen van een brood en banketbakkerij op het
perceel Markt 46
Dit besluit is 30 september 2022 verzonden
•
het tijdelijk plaatsen van een mobiele chalet op het
perceel Varsenerdijk 10a
Dit besluit is 4 oktober 2022 verzonden
Lemele
•
het aanbrengen dakoversteek woonhuis en
veranderen bestemming berging naar wonen op het
perceel Zandeinde 1
Dit besluit is 30 september 2022 verzonden
•
het verbouwen van een woning op het perceel
Lemelerweg 52
Dit besluit is 29 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
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 41 - 2022 vervolg
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
Milieubeheer
Ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure,
Aanvraag revisie vergunning Schuurman,
Witharenweg 13 te Witharen, Witharenweg 13 in
Witharen (zaaknummer: Z2021-00008619)
Burgemeester en wethouders van Ommen
hebben het voornemen de omgevingsvergunning te
verlenen voor revisie en het verrichten van handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden van
pluimveebedrijf op het perceel Witharenweg 13 in
Witharen.
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 Z2021-00008619.
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.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
Verleende onthefﬁngen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende onthefﬁngen zijn verleend:
Evenementenvergunning
Ommen
•
voor het organiseren van de Lemelerbergloop op 5
november 2022 van 12.00 uur tot 17.00 uur op de
Lemelerberg in Ommen.
Vilsteren
voor het organiseren van de Boerenmarkt Vilsteren;
Op de volgende data in 2023: 21 januari, 18 februari, 18
maart, 15 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 19 augustus, 16
september, 21 oktober, 18 november en 16 december.
Op de volgende data in 2024: 20 januari, 17 februari, 16
maart, 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21
september, 19 oktober, 16 november en 21 december.
Van 09.00 uur tot 16.30 uur op Landgoed Vilsteren (nabij
Vilsterseweg 17 in Vilsteren).
Onthefﬁng Stookverbod
Vilsteren
•
Landgoed Vilsteren , een onthefﬁng van het
stookverbod voor het houden van een kampvuur op
het perceel Vilsterse Allee 6 op 20 oktober 2022
Dit besluit is op 30 september 2022 verzonden
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.

Schriftelijke zienswijzen stuurt u aan het burgemeester en
wethouders van Ommen. Voor het naar voren brengen
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken
bij de Omgevingsdienst IJsselland, telefoonnummer 088
5251050.

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:

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen
het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als
men belanghebbende is en een zienswijze tegen het
ontwerpbesluit heeft ingediend.

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de
sector bestuursrecht
Postbus 10067
8000 GB Zwolle

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088
5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.

VERKEERSMAATREGELEN
Verkeersmaatregelen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen

maken bekend dat zij hebben besloten: door plaatsing
van het bord E6, ten behoeve van de houder van een
gehandicaptenparkeerkaart, de volgende locaties aan te
wijzen als algemene gehandicaptenparkeerplaats:
•

Nabij het parkeerterrein van de sporthal t.h.v. Nering
Bögelstraat 3 te Ommen;

Zie voor de volledige besluiten de site van de digitale
Gemeenteblad
https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100,
7730 AC, Ommen.
Het bezwaar moet zijn ondertekend en 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.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een
bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt
ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij hebben besloten:
1. het plaatsen van een openbare laadvoorziening en
het reserveren van een parkeervak, ten behoeve
van het opladen van elektrische voertuigen, op de
volgende locaties:
a. nabij Vlierendreef 37, Ommen
b. nabij Wilgenstraat 1, Ommen
c. nabij Scholekster 29, Ommen

Zie voor het volledige besluit de site van de digitale
Staatscourant https://zoek.ofﬁcielebekendmakingen.nl/,
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen
belanghebbenden binnen 6 weken na de dag
van bekendmaking van dit besluit hiertegen een
bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100,
7730 AC, Ommen.
Het bezwaar moet zijn ondertekend en 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.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een
bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt
ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige
voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter
van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.
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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

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

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.
Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl

