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Meer informatie zie:

www.ommen.nl

Besluiten van de Gemeenteraad

In de raadsvergadering van 27 oktober 2022 

heeft de gemeenteraad de volgende besluiten 

genomen:

*  Ontslag plaatsvervangend commissielid Van der Linde 

(PvdA) en benoeming nieuw plaatsvervangend 

 commissielid gemeente Ommen

1.  De heer Van der Linde op eigen initiatief ontslag te 

verlenen als plaatsvervangend commissielid;

2.  De heer Slagter te benoemen als plaatsvervangend 

commissielid voor de PvdA.  

*   Bijdrage/Subsidie Stichting Marketing Ommen

1.  voor de Stichting Marketing Ommen (in oprichting) voor 

een periode van vier jaren een jaarlijkse subsidie van 

€150.000,- beschikbaar te stellen;

2.  het bedrag van €150.000,- ten laste te brengen van het 

begrotingssaldo en te verantwoorden in de 1e bestuurs-

rapportage. 

De betreff ende stukken incl. evt. ingediende amendemen-
ten en moties kunt u inzien via de website ommen.

raadsinformatie.nl. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met de Griffi  e, via griffi  e@ommen.nl 

Vrijwilligerswerk in Ommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature top drie!  
 
1. Kom op de koffie! 

Saxenburgh is op zoek naar mensen die in het weekend koffie/thee 
willen schenken in het wijksteunpunt Nijenhaghen voor de 
bezoekers. Ben jij gastvrij en houd je van gezelligheid? Reageer 
dan op deze vacature via n.kolling@sxb.nl of 0529-469009. 
  

2. Ken jij de weg online?  
De Bibliotheek helpt mensen graag op weg in de digitale wereld. 
Ben jij handig in het werken met computers en vind je het leuk om 
anderen hier ook mee te helpen? Reageer dan op deze vacature 
via vrijwilligers@bibliotheeksalland.nl of 06-82047129.  

 
3. Extra handen voor Klussendienst Ommen 

Vind je het leuk om met je handen te werken? Kan je anderen 
helpen met klusjes in huis of onderhoud van de tuin?  
Interesse? Neem dan contact met het Vrijwilligerspunt via 
vrijwilligerspuntommen@wijz.nu of 0529-712500. 
 

 

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 

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.

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 erker op het perceel Hardenbergerweg 55 , 

ontvangen 31 oktober 2022
�  Het bouwen van zes levensloopbestendige woningen op het 

perceelnummer 747 Ambt-Ommen

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.   >
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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

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

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

MILIEUBEHEER

VERKEERSMAATREGELEN

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 ontwerp-

besluit 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:

LEMELE

�   het verbouwen van een woonhuis op het perceel Marsweg 1

Dit besluit is 28 oktober 2022 verzonden

�   het nieuw bouwen van een overkapping op het perceel Lemeler-

weg 38
Dit besluit is 31 oktober 2022 verzonden

OMMEN

�  Het bouwen van een vrijstaande woning het perceel Varseneres-

weg 7
Dit besluit is 31 oktober 2022 verzonden

GIETHMEN

•   het kappen van een eik op het perceel Hogeveldsweg 16a
Dit besluit is 31 oktober 2022 verzonden
�   het bouwen van een nieuwe recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26R-277
Dit besluit is 31 oktober 2022 verzonden 

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

kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens openings-

tijden 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 Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is 
griffi  erecht verschuldigd.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Koedijk 8 Gietmen 

(zaaknummer: Z2022-00010365)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieu-
beheer maken burgemeester en wethouders van Ommen bekend 

dat zij de volgende melding hebben ontvangen in het kader van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer:

Koedijk 8 Gietmen, voor het veranderen van een inrichting.

Het bedrijf gaat meer melkkoeien en vrouwelijk jongvee in bestaan-

de stallen houden.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of 

beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. 

Houd het zaaknummer bij de hand.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij hebben besloten: door plaatsing van het bord E6, de 
volgende locaties aan te wijzen als algemene gehandicaptenpar-

keerplaats: 

� Nabij de perceel: Nering Bögelstraat 50, Ommen

Zie voor de volledige besluiten de site van de digitale 
Gemeenteblad https://zoek.offi  cielebekendmakingen.nl/

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-

den binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit 
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-

meester 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 Kruiwerk 2, Ommen

b. nabij Havik 1, Ommen

Zie voor het volledige besluit de site van de digitale Staatscourant 
https://zoek.offi  cielebekendmakingen.nl/, 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-

den binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit 
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van Burge-

meester 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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