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De week van het college

De eerste sneeuw is gevallen, Sinterklaas is Ommen 

binnen gevaren en in de tuinen zie je de sfeerverlich

tingen stralen. Begin van een traditioneel feestelijk 

seizoen en we naderen het einde van het jaar. Dit is ook 

de periode waarin plannen voor komend jaar gereed 

komen; de jaarplannen voor 2023. Een van de onder

werpen die hoog op mijn actielijst zal staan is de 

aandacht op mentale gezondheid en dan zeker voor 

jongeren. 

Het mooiste is wanneer we kunnen voorkomen dat 

mensen lang met hun zorgen rondlopen. Soms moet je 

wachten op een gesprek of behandeling omdat er een 

wachtlijst is. Die periode van wachten moet zo kort 

mogelijk zijn. Daarvoor moeten verschillende partijen 

goed samenwerken, zoals intern begeleiders op scholen, 

welzijnswerk, SamenDoen, gemeente, ggz-aanbieders, 

huisartsen, zorgverzekeraars en ook partners binnen 

wonen en veiligheid. 

Op 15 november hebben we daarom als gemeenten in 

de regio, met deze partijen een samenwerkingsovereen-

komst getekend. Concreet gaan we: 1 centraal aanmeld-

punt opzetten voor mensen met mentale klachten in de 

regio, samen bekijken hoe vraag en aanbod beter bij 

elkaar gebracht kunnen worden en actie om de zorg 

tijdens een acute zorg te verbeteren. 

Tijdens het maken van het jaarplan voor de GGD heb ik 

als input de rap van Daisy Veenstra voorgedragen. Deze 

psycholoog zet zich onder meer in voor Letz Talk en 

jongeren suïcide preventiecentrum. Deze periode van 

het jaar kan ook voor depressie zorgen, het is niet 

allemaal gezellig. Onze batterij raakt wat leeg, het weer 

is van invloed op je stemming. Praat erover! Wellicht 

mogelijkheden voor online-ondersteuning en inloop-

functies, wat zo dicht mogelijk in de leefwereld van 

jongeren past. Dat onderzoeken we de komende tijd. 

Voor nu, laten we goed naar elkaar omkijken, daar gaat 

deze tijd van het jaar ook om.

Alice van den 

Nieuwboer

Agenda

Raadsvergadering 

Datum: donderdag 24 november 2022

Tijdstip: 19.30 uur  

Locatie: Raadzaal gemeentehuis

Agendapunten
•	 Aanwijzing	nieuwe	griffier	per	1	januari	2023
• Benoeming leden agendacommissie

Raadsvergaderingen kunt u live beluisteren via ommen.

raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande 

vergaderingen. De raadsvergadering is ook onder voorbehoud 

te beluisteren via Radio Vechtdal FM, frequentie 106.3 FM in 

de ether en 104.1 FM op de kabel.

De raadstukken kunt u vanaf een week van tevoren inzien via 

ommen.raadsinformatie.nl.

Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de 

gemeentelijke website en de eerstvolgende gemeentepagina 

in het huis-aan-huisblad in de gaten.

Reizende tentoonstelling GGD nog 

tot 22 december te zien

In 2021 overleden 1.859 mensen door zelfdoding. Als je 
bedenkt dat elke zelfdoding zo’n 135 mensen raakt, betekent 
dat dus dat in 2021 meer dan 250.000 mensen geraakt zijn 
door het immense verdriet dat gepaard gaat met een zelf
doding. Maar praten over (gedachten aan) zelfdoding is vaak 
moeilijk. 

Sinds september 2022 reist GGD IJsselland door IJsselland 

met een reizende fototentoonstelling. Met deze roadtrip wil 

de GGD samen met de gemeenten en netwerkpartners het 

taboe op zelfdoding te doorbreken en mensen aansporen om 

te vragen naar gedachten aan zelfdoding. Op maandag 31 

oktober stond de GGD IJsselland in Ommen met deze reizende 

fototentoonstelling. 

Wat veel mensen niet weten, is dat er in bepaalde groepen 

een groter risico is op zelfdoding. Zo is het aantal zelf-

dodingen onder Nederlandse mannen al jaren veel hoger als 

bij vrouwen. Tussen 2017 en 2021 werd 70% van de zelf-

dodingen in IJsselland door een man gepleegd. Maar ook de 

nabestaanden van iemand die door zelfdoding is overleden 

hebben vaker gedachten over zelfdoding, net als jongeren, 

boeren en LHBTQI+ mensen. Daarom zie je juist deze groepen 

terug op de foto’s in deze tentoonstelling. De foto’s zijn 

gemaakt door fotografe Marit Otte. Voor de foto’s is gebruik 

gemaakt van modellen.

Iedere foto, iedere serie, ieder mens heeft een verhaal. Met 

deze tentoonstelling nodigen we je uit om naar deze verhalen 

te vragen én om het jouw te delen. Met iemand die je dierbaar 

is, met je buurman of -vrouw, je collega, een leerkracht, ouder 

en/of een professional. 

Voor wie de tentoonstelling heeft gemist is er de mogelijkheid 

om een deel hiervan nog te bekijken. Van 29 november tot 4 

december staat de tentoonstelling in jongerencentrum Punt in 

Ommen. Van 5 t/m 22 december staat de tentoonstelling op 

de eerste etage van de bibliotheek in Ommen. 

Inloopspreekuur OV-reisadvies 
 

De OV-ambassadeurs helpen u graag op weg!   
 

Tijdens de maandelijkse inloopspreekuren op locatie geven 

OV-ambassadeurs advies en tips aan 55-plussers over het 

reizen met trein of bus. Zo helpen zij hun leeftijdsgenoten 

langer zelfstandig te reizen en kan men zelf ervaren dat reizen 

met het openbaar vervoer niet moeilijk is. Voor sommige 

mensen is het al even geleden dat ze gebruik gemaakt hebben 

van het openbaar vervoer.  Door de OV-ambassadeurs te 

bevragen en door te doen, blijkt het allemaal mee te vallen! 

Een uitje naar familie of een bekende, een bezoek aan het 

museum of een controle in het ziekenhuis is dan geen 

 probleem meer.  

  

Wanneer: donderdag 1 december 2022                                                                                                            
Hoe laat: 10.00 – 11.30 uur
Waar:  Bibliotheek Ommen/1e verdieping,  

Chevalleraustraat 6, Ommen              

Telefonische spreekuren  
Neemt u liever telefonisch contact op, dan kunt u bellen met 

een van de OV-ambassadeurs tijdens het telefonisch spreek-

uur. Dagelijks zitten zij klaar om telefonisch of via beeldbellen 

OV-vragen te beantwoorden. Zij zijn bereikbaar op:  

038 – 303 70 10.   

  

Maandag- t/m vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur   

Dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur   

Maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur   

Voor meer informatie en alle activiteiten: www.ervaarhetov.nl/

ov-ambassadeur.   

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland vinden dat 

het openbaar vervoer voor iedereen makkelijk en toegankelijk 

moet zijn.  Reizen met het openbaar vervoer biedt veel 

voordelen, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend. 

OV-ambassadeurs, vrijwilligers met veel kennis van het OV, 

bieden hierbij de helpende hand.  

  
Contactinformatie                                
OV-ambassadeurs                                      

p/a YMCA (uitvoerder project)                         

Peterskampweg 12   

8031 LK Zwolle       

tel. 038-454 01 30      



Bellen met de politie:

Politie - spoed: 112
voor doven en 
slechthoorenden: 
0900-8112

Geen spoed, 
wel politie:
0900 - 8844

voor doven en 
slechthoorenden: 
0900-1844

Informatie en 
aangifte doen:
0900 - 8844

voor doven en 
slechthoorenden: 
0900-1844

Melden misdaad
anoniem:

0800 - 7000

Hulp en informatie via internet:

www.politie.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nl
www.politiekeurmerk.nl

Zorg dat het lijkt alsof u thuis bent

Een inbreker staat niet graag in het zicht. Door lampen bij de buitendeur te plaatsen is uw huis goed verlicht en daardoor veiliger. 
Daarnaast is het goed om enkele lampen in uw huis aan te laten als u weggaat. Door middel van bijvoorbeeld een tijdschakelaar 
voor verlichting is het mogelijk dat deze lamp op willekeurige momenten aangaan. Ook gevulde glazen op tafel geeft het idee dat 
er bewoners aanwezig zijn.

1-1-2, daar pak je ook 

woninginbrekers mee

Ziet u verdachte personen die veel aandacht hebben voor 
woningen in de buurt? Bel dan direct de politie via 1-1-2. 
Let erop hoe ze eruitzien en in welke richting ze vertrekken, 
zodat u dit aan de politie kunt doorgeven. Bel bij verdacht 
situaties altij de politie! “Liever tien keer voor niets gebeld, 
dan één keer te weinig!”

Een voordeur die niet op slot gedraaid is, maak je het 
eenvoudig open zonder sleutel. Doe daarom altijd de deur 
op slot en sluit uw ramen, ook al gaat u maar even weg. 
Hang- en sluitwerk met het Politiemerk Veilig Wonen 
vermindert de kans op een inbraak met maar liefst 90%!

Doe altijd uw ramen dicht en de 

deuren op slot als u weggaat
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1

3

De combinatie van zicht, verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk 

maakt de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.

Wilt u meer tips over hoe u het inbreken zo moeilijk 

mogelijk maakt? Bekijk dan deze website van het Politie-

merk Veilig Wonen: www.politiekeurmerk.nl of bekijk 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk

Lichtje aan Ramen dicht Deur op slotLichtje aan

Tips voor inbraakvrije wintermaanden

In de donkere wintermaanden wordt er veel ingebroken. 

Tijd voor extra maatregelen!

Belangrijke telefoonnummers en websties

4
Sluit je aan bij Ommen Alert

Sluit u aan bij Ommen Alert en wees altijd 
op de hoogte van wat er speelt in Ommen. 
Ga naar ommenalert.nl en volg Ommen 
Alert op Facebook en Instagram.



Vrijwilligerswerk in Ommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature top drie!  
 
1. Houdt u van koken en organiseren?  
Sociaal eetcafé De Paraplu organiseert maaltijden waarbij iedereen van 
harte welkom is. Zij zijn op zoek naar vrijwilligers die hulp kunnen 
bieden bij het maken en organiseren van maaltijden. Geïnteresseerd? 
Reageer dan op deze vacature via telefoonnummer 06-81269434.   
  
2. Chauffeur / begeleider dagtochten  
De stichting Uit Bus Vechtdal organiseert mooie dagtochten en ritten 
door de omgeving. Houdt u van rijden (rijbewijs B) en het begeleiden 
van deelnemers? Dan is dit echt iets voor u! Reageer op deze vacature 
via secretaris@bbvechtdal.nl of bel 0529-453981. 
  
3. Winkelmedewerker Wereldwinkel 
De Wereldwinkel is op zoek naar medewerkers die het enthousiaste 
team willen versterken. Houdt u van mooie cadeau artikelen die met de 
hand gemaakt zijn? Reageer dan op deze vacature via de website van 
het Vrijwilligerspunt of mail naar famelburg@hotmail.com 
 
 

Kijk op onze website voor  
alle actuele vacatures! 

www.vrijwilligerspuntommen.nl 

 
Informatie: 
Gebouw Punt - Chevalleraustraat 18, Ommen  
Inloopspreekuur: dinsdag 13.30 tot 15.00 uur 
0529 - 71 25 00 / vrijwilligerspuntommen@wijz.nu 

Ommen  Een medische keuring voor het 
verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer 
u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. 
groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieu
wen, of wanneer u om medische reden een 
arts moet bezoeken van het CBR.

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg 

Rijbewijskeuringen in Zalencentrum De Kern 

op dinsdag 29 november en dinsdag 27 

december medisch laten keuren voor de 

verlenging van hun rijbewijs.

Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen 

€ 55,00.

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is 

de prijs €65,00.

Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u 

uitsluitend maken via RegelZorg:

Gemakkelijk en snel via onze website: www.

regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 

afsprakenlijn: 088-23 23 300.

Voor het laten invullen van een rapport 

oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts 

of belt u ons.

De Procedure
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in 

de gaten en begin 4 maanden voor deze 

datum met het verlengen van uw rijbewijs, 

indien u ook medisch gekeurd moet worden.

De eerste stap is het kopen en invullen van 

een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op 

mijn	cbr.nl,	via	DigiD	met	SMS-	of	App-verifi	-
catie. Een papieren Gezondheidsverklaring 

kunt u kopen bij de meeste gemeenten of via 

RegelZorg.

Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid 

moet u eerst zelf invullen en opsturen naar 

het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR het 

Verslag (soms meer dan één), die de keurings-

arts moet invullen. Op dát moment kunt u pas 

een afspraak maken voor de keuring.

De artsen waar Regelzorg mee samenwerkt, 

zijn aangesloten bij ZorgDomein. Zij vullen de 

formulieren digitaal voor u in en versturen 

deze direct naar het CBR. Meer informatie 

over de procedure leest u op de website van 

RegelZorg.

Op dinsdag 29 november 2022 organiseert 
de gemeente Ommen een informatieavond 
over het fi etspad Westerweg in Beerzerveld. 
De informatieavond is bedoeld voor omwo
nenden en gebruikers van het fi etspad.

Gemeente Ommen wil een verkeersveilig 

fi	etspad	langs	de	Westerweg.	In	het	fi	etsver-
bindingenplan Ommen is de uitvoering van de 

aanleg	van	een	vrijliggend	fi	etspad	langs	de	
Westerweg opgenomen. Dit betreft het 

gedeelte tussen de Kloosterdijk en de 

aansluiting van sportpark Westerpark. Uit 

onderzoek over verkeersveiligheid komt dit 

gedeelte	van	het	fi	etspad	langs	de	Westerweg	

naar voren als onveilig. Daarom is het opgeno-

men in het maatregelenplan van het project 

fi	etsverbindingen	Ommen.	Kijk	voor	meer	
informatie op www.ommen.nl/projecten.

Tijdens de informatieavond presenteert de 

gemeente Ommen het ontwerp en wil 

omwonenden hierover nader informeren. De 

bijeenkomst vindt plaats op: 

Datum:  Dinsdag 29 november 2022 

Tijd:   19:00 tot 20:00 uur 

Locatie:  Kantine sportpark Westerpark 

(Westerweg 8A Beerzerveld)
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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.

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 realiseren van een parkeerplaats bij eigen woning op 

het perceel Torenvalk 43, ontvangen 10 november 2022

• Het kappen van een eik op het perceel Emslandweg 1-028, 

ontvangen op 8 november 2022

• het kappen van drie dennenbomen op het perceel Balker-

weg 20c, ontvangen op 6 november 2022

• het kappen van een eikenboom op het perceel Emslandweg 

1-28, ontvangen op8 november 2022

• het kappen van vier bomen op het perceel Haarsweg 115, 

ontvangen op 8 november 2022

ARRIËN
• het verbouwen van een monumentale boerderij op het 

perceel Ridderinkweg 4, ontvangen op 10 november 2022

• het splitsen van een woning op het perceel Arrierveldsweg 

1, ontvangen op 3 november 2022

• het splitsen van een woning op het perceel Arrierveldsweg 

1a, ontvangen op 3 november 2022

BEERZERVELD
• het bouwen van tijdelijke opslagloodsen op het perceel 

Kloosterdijk 64a, ontvangen op 14 november 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefoni-

sche contact met de Publieksdienst, telefoon 14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of uitge-

breide voorbereidingsprocedure. Op het moment van de 

indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk met welke 

voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt voorbereid.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Rijbewijskeuringen CBR in Ommen

Informatieavond vrijliggend fietspad Westerweg 

(Beerzerveld)

Meer informatie zie:

www.ommen.nl



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 toepas-

sing 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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

OMMEN
• het vervangen van bijgebouwen op het perceel Bossteeg 2

Dit besluit is 14 november 2022 verzonden

Giethmen

• het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26

Dit besluit is 14 november 2022 verzonden

Het	betreff	en	omgevingsvergunningen	die	zijn	voorbereid	met	
de reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergun-

ningen 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 belangheb-

benden 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 dagteke-

ning, 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 spoed-

eisende gevallen een voorlopige voorziening worden ge-

vraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te 

Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te 

Zwolle.	Voor	deze	procedure	is	griffi		erecht	verschuldigd.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat zij hebben besloten: verwijdering van het 

bord E6 met evt. bijbehorend onderbord met daarop het 

kenteken, de volgende locatie in te trekken als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats: 

• Nabij perceel: Witte de Withstraat 8, Ommen

Zie voor het volledige besluit de site van de digitale Staats-

courant	https://zoek.offi		cielebekendmakingen.nl/,	

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belangheb-

benden 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 spoed-

eisende gevallen een voorlopige voorziening worden ge-

vraagd bij de voorzieningsrechter van de Arrondissements-

rechtbank Zwolle, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 

GB, Zwolle.

VOORGENOMEN VERKOOP SNIPPERGROEN 
De gemeente voert de beleidsnota Snippergroen uit. Bij de 

verkoop van stukjes snippergroen moet iedereen de kans 

krijgen om snippergroen te kopen. Bij de verkoop van stukjes 

snippergroen wordt rekening gehouden met het volgende 

uitgangspunt: 

•   uitsluitend eigenaren van aanliggende percelen kunnen 

stroken in eigendom, respectievelijk huur krijgen 

Het bieden van de gelegenheid om ‘mee te dingen’ hoeft niet 

als vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat er 

maar één serieuze gegadigde is. Alleen het perceel van 

betreff	ende	eigenaar	grenst	aan	het	te	verkopen	snipper-
groen. De gemeente meent daarom dat er bij onderstaande 

verkoop slechts één serieuze gegadigde is. 

Voorgenomen verkoop perceel snippergroen 
Naastgelegen perceel  Den Oordt 6 

Kadastraal perceel  OMN0, B, 8659 

Publicatiedatum   z.s.m.

  

Bent u van mening dat u óók een serieuze gegadigde bent? 

Reageert u dan binnen veertien dagen na deze publicatie. Dat 

kan door een brief te sturen naar: gemeente Hardenberg, 

Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Mailen mag ook: 

gemeente@hardenberg.nl.   

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: 

R. Benjamins      29-03-1990    

   

Datum uitschrijving:

03-10-2022

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

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
Email: 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

Gemeentehuis 
Chevalleraustraat 2 te Ommen 
Correspondentieadres
 Postbus 100, 7730 AC Ommen

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKING WEEK 47 VERVOLG - Gemeente Ommen

Archem - Arriën - Beerze - Beerzerveld - Besthmen - Dalmsholte - Eerde - Giethmen - Hoogengraven - Junne - Lemele - Nieuwebrug - Ommen - Ommerschans - Stegeren - Varsen - Vilsteren - Vinkenbuurt - Witharen - Ommerkanaal

VERKEERSMAATREGELEN

BASISREGISTRATIE PERSONEN

RUIMTELIJKE ORDENING


