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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 19 oktober 2022, week 42

Beste ondernemer
in Ommen,

De gemeente Ommen en de Ondernemersvereniging
Ommen (OVO) vinden het belangrijk dat er in de
toekomst voldoende ruimte beschikbaar blijft voor
doorontwikkeling en vestiging van bedrijven. Daarom
wordt er een behoefte onderzoek uitgevoerd door
Bureau BUITEN.

Het is wenselijk om voldoende respons te krijgen van de
bedrijven in Ommen. We nodigen u daarom van harte
uit om deel te nemen aan een enquête. Met het invullen
van de enquête helpt u om een betere inschatting te
maken van de behoefte aan bedrijventerreinen. De
enquêteresultaten worden anoniem verwerkt.

Hoe doet u mee ?
1. Ga naar de volgende link: https://chkmkt.com/
bedrijventerreinenommen
2. U kunt ook de QR code (rechts) scannen. Dan start
de vragenlijst direct.
3. Het invullen van de enquête duurt circa 5 minuten.

Goed om te weten
•
Bureau BUITEN voert dit onderzoek voor ons uit. Als
u vragen heeft dan kunt u een e-mail sturen naar
Mick Visser mick.visser@bureaubuiten.nl.
•
Wilt u te zijner tijd de conclusies van het onderzoek
ontvangen? Dat kan. In de enquête kunt u dit
aangeven.

Eind oktober militaire oefening in Ommen
Op 27, 28 en 29 oktober vindt in Ommen een
militaire oefening plaats van het Korps Nationale
Reserve (Natres) van de Koninklijke Landmacht. De
oefening wordt gehouden in en rondom het centrum
van Ommen. Regelmatig oefenen is belangrijk. Zo
blijven militairen zo goed mogelijk voorbereid op
dreigende situaties met een verhoogd risico.
Bewaken en beveiligen
Het Korps Nationale Reserve gaat oefeningen doen
met betrekking tot het bewaken en beveiligen.
Hiervoor gebruiken zij verschillende objecten in onze
gemeente, waaronder theater Carrousel, een school, een
rioolwaterzuiveringsinstallatie en een energiecentrale.
Daarnaast oefenen de militairen met het verlenen van
onder militaire bijstand en steunverlening in de openbare
ruimte.
Reservisten
Militairen van het Korps Nationale Reserve (Natres) zijn
reservisten. Dat betekent dat zij een militaire functie
naast hun studie of baan in de burgermaatschappij
verrichten. De kerntaak van de Natres is het bewaken
en beveiligen van het Nederlands grondgebied. Natresmilitairen worden daarnaast regelmatig ingezet bij
rampenbestrijding en ceremoniële taken. Ze trainen en
oefenen periodiek voor onze nationale veiligheid.

Terrorisme in Nederland
Sinds eind 2018 worden militairen van het Korps
Nationale Reserve opgeleid om inzetbaar te zijn voor
speciﬁeke ondersteuning van de Nationale Politie bij
Terrorisme in Nederland (TIN). Natres-militairen volgend
hiervoor de zgn. BB-TIN opleiding. Deze is nauw
afgestemd met DOPS en de Nationale Politie, die hieraan
strenge eisen stellen. Na een succesvolle afronding is de
reservist gekwaliﬁceerd en kan deze worden ingezet voor
bewakings- en beveiligingsopdrachten onder leiding
van en samen met de Nationale Politie of de Koninklijke
Marechaussee.
Schade?
Er worden voorzorgsmaatregelen genomen om zoveel
mogelijk overlast en hinder door deze oefening te
voorkomen. Mocht er ondanks deze maatregelen schade
door deze oefening ontstaan dan kunt u dit melden
bij het ministerie van Defensie. Vermeld daarbij zoveel
mogelijk gegevens zoals: eenheid, kenteken voertuig,
datum en tijd, plaats, soort schade.
Ministerie van Defensie,
CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon 030 – 2180420
Jdvclaims@mindef.nl

Gratis uw verkeerskennis opfrissen?

Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking!
Met vriendelijke groet,

Ondernemersvereniging Ommen
Gemeente Ommen

Inzet Veegauto herfst 2022

In de periode 17 oktober t/m 9 december worden de
veegauto’s van de gemeente Ommen vaker ingezet.

In de maanden oktober en november vallen de meeste
bladeren van de bomen. Daarom wordt de veegauto 1x
per week of 1x per twee weken ingezet in de kernen en
wijken van Ommen. Dit is afhankelijk van de hoeveelheid
blad.

Even weken:
Oneven weken:
Ommen: - Wolfskuil
Ommen: - Wolfskuil
- Schammelte
- Schammelte
- Zeeheldenbuurt
- Zeeheldenbuurt
- Strangen
- Alteveer
- Dante Noord
- Dante Noord
- Dante Zuid
- Dante Zuid
- Laarakkers
- Laarakkers

Lemele
Beerzerveld

Vin nbuurt

Lemele
Witharen
Vilsteren

Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een auto
opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van
de gemeente Ommen. In de afgelopen jaren is het
weggebruik ﬂink veranderd. Zo maken nieuwe typen
vervoersmiddelen zoals de e-bike gebruik van de
weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn
verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij
aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken, nieuwe
belijningen enz. In 2 bijeenkomsten van 2 uur worden
senioren onder leiding van een gecertiﬁceerde voorlichter
van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen,
waardoor senioren langer mobiel blijven en ook in de
toekomst veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. Er is
alle ruimte om vragen te stellen en eigen er-varingen in te
brengen. De cursus wordt uitgevoerd op verzoek van de
gemeente Ommen.
- 1e bijeenkomst: Woensdag 9 november 2022
van 10.00 tot 12.00 uur
- 2e bijeenkomst: Woensdag 16 november 2022
van 10.00 tot 12.00 uur

De cursus heeft een informatief karakter en is dus geen
examen. Deelname is gratis. Neem gerust uw buurman/
buurvrouw, een familielid of kennis mee.
VVN biedt u daarnaast een individuele praktijkrit aan
in uw eigen auto. Met een ritbegeleider maakt u een
rijvaardigheidsrit van ca. 40 minuten. De praktijkrit is
er om u tips en adviezen te geven ten aanzien van uw
rijvaardigheid. U kunt door deelname uw rijbewijs niet
verliezen. Verdere informatie hierover ontvangt u na
aanmelding.
Aanmelden
Vanwege de grote belangstelling en beperkte capa-citeit
adviseert VVN u direct aan te melden via de website
www.vvn.nl/agenda of door een e-mail te sturen naar
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN
Opfriscursus Ommen. Vermeld in de e-mail uw naam,
adresgegevens, geboortejaar en telefoon-nummer.
Bel voor meer informatie naar: 088 – 524 89 20
U ontvangt 1 week voor aanvang van de cursus een
bevestigingsbrief

Locatie: Hervormd Centrum Ommen,
Julianastraat 8, 7731 GH Ommen.
U wordt op beide dagen verwacht

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Ommen
Arriën

Giethmen

Beerze

Stegere
n

Junne

Vinkenbuurt

GEMEENTENIEUWS

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 42 - 2022
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:
Giethmen
het bouwen van een recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26, ontvangen 1 oktober 2022
Ommen
het uitbreiden van de bestaande manege op het
perceel Hasselerweg 5, ontvangen 4 oktober 2022
het splitsen van woningen op het perceel Tussenweg
1 en 1i, ontvangen 7 oktober 022
het kappen van een dennenboom op het perceel
Hammerweg 3, ontvangen 5 oktober 2022
Lemele
het bouwen van zonnepanelen op de grond op het
perceel Lemelerweg 53, ontvangen 3 oktober 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.
Besluit buiten behandeling stellen aanvraag
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend dat zij de volgende vergunningsaanvraag
buiten behandeling hebben gesteld:
Witharen
een vleesvarkenshouderij met truckcooker op het
perceel De Haar 21
Dit besluit is 10 oktober 2022 verzonden

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:
Stegeren
- het verbouwen van de woning op het perceel
Coevorderweg 27b

Gemeentehuis
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

APV-vergunningen
Verleende onthefﬁngen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende onthefﬁngen zijn verleend:
Standplaatsvergunning
Ommen
•
Het innemen van een standplaats door Sanquin aan
de Balkerweg 17a in Ommen op 4 januari 2023, 22
maart 2023, 31 mei 2023, 23 augustus 2023 en 1
november 2023.
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;

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

•

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 BASISREGISTRATIE
Zwolle

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.

VERGUNNINGEN

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

•

Internet
E-mail
Telefoon

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:
K.V. Nesinova, 06-06-1995
14-09-2022
V. Lovíšek, 25-02-1977
14-09-2022
I. Lovíšková, 16-12-1968
14-09-2022
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

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

