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De week van het college

Aandacht voor energie

Onlangs heeft de gemeenteraad de begroting voor 

volgend jaar vastgesteld. Dat is altijd een belangrijk 

moment: de belangrijke punten worden benoemd en 

het geld wordt door de raad beschikbaar gesteld om 

aan de slag te gaan.

Er was veel aandacht voor energie. Aandachtspunten 

waren het besparen van energie, stijgende energielas-

ten voor mensen met een smalle beurs en welke rol pak 

je als overheid? 

Ik ben blij met deze aandacht voor energie. We zijn ons 

allemaal goed bewust van het belang van een goede en 

duurzame energievoorziening. We beseff en al hoe meer 
dat we ons moeten bezinnen op het niet meer gebruiken 

van fossiele brandstoff en. Dat is en dat wordt wennen: 
dingen waaraan we gewoon zijn, zijn niet meer vanzelf-

sprekend.

Onze regering, en ook onze provincie en onze gemeente, 

heeft maatregelen getroff en voor het overstappen van 
fossiele energie op duurzame energie. Binnen de 

gemeente hanteren we over een ‘duurzaamheidsspoor’ 

en een ‘inkomensspoor’, twee routes om in de samenle-

ving over te gaan op duurzame energie en onze 

medemens met een smalle beurs niet te laten vallen.

De komende maanden gaan we hier in de lokale politiek 

verder mee aan de slag in het besef dat we de vanzelf-

sprekendheid en de vrijblijvendheid voorbij zijn. We 

hebben een grote verantwoordelijkheid. Op de schou-

ders van de gemeente rust de taak het gesprek hierover 

met u en met elkaar te voeren en de juiste besluiten te 

nemen.      

Bart Jaspers Faijer

wethouder

Besluiten van de gemeenteraad

In de raadsvergadering van 24 november 2022 

heeft de gemeenteraad de volgende besluiten 

genomen:

* Aanwijzen raadsgriffi  er per 1 januari 2023
1.  Mevrouw S.G.M. Dijk-Horenberg per 1 januari 2023 aan te 

wijzen als raadsgriffi  er van de gemeente Ommen;
2.  Hierbij uit te gaan van een arbeidsovereenkomst voor 

36 uur per week voor de duur van een jaar;
3.  Bij goed functioneren mevr. Dijk-Horenberg na één jaar een 

arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden;
4.  Per 1 januari 2023 eervol ontslag te verlenen aan dhr. D.M. 

van der Harst als interim griffi  er van de gemeente Ommen.

*  Benoeming leden agendacommissie

Gelezen het voorstel van het presidium 

d.d. 17 november 2022;  
Besluit de volgende personen te benoemen 

tot lid van de agendacommissie:  
  

1. Voorzitter: Marinus Dunnewind  
2. Lid: Henri Mors 
3. Lid: Richard Smits
4. Lid: Gerard Hemmink

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

tie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 

Griffi  e, via griffi  e@ommen.nl 

Agenda raadscommissie

Raadscommissie 

Datum: donderdag 8 december 2022
Tijdstip: 19.30 uur
Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

Agendapunten:

� Participatiekader en -verordening Ommen 

� Programma Water en Riolering 2023-2027
� Lokale Inclusie Agenda Ommen

� Normenkader 2022

� Inkoopbeleid gemeente Ommen 2022

� Belastingverordeningen 2023 + kwijtscheldings-

verordening

� Vaststelling bestemmingsplan Veldsteeg 2 rood-voor-

rood

Spreekrecht 

Graag van tevoren per mail aanmelden bij de griffi  e, uiterlijk 
woensdag 7 december 17.00 uur: griffi  e@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 afl oop opgeslagen op de website 
van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. 

Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (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.

Merkt u dat alles in het dagelijks leven extra moeite kost, omdat 

u steeds meer moeite hebt met bewegen, balans en goede 

voeding? Neem dan deel aan een gratis persoonlijke leefstijl-

scan. 

Tijdens deze leefstijlscan wordt er gekeken hoe vitaal u bent, hoe 

u functioneert in het dagelijks leven en krijgt u tips hoe u vitaler 

ouder kunt worden. De leefstijlscan wordt begin 2023 afgeno-

men door Fysiotherapie De Carrousel of FysioTotaal in Ommen.

Voor wie: 

� Inwoners uit de gemeente Ommen. 

� Leeftijd 70 tot 74 jaar.

� Mensen die in het dagelijks leven problemen ervaren met 

bewegen, het houden van balans en/of het eten van goede 

voeding. 

� Speciaal voor mensen die hier nog geen hulp bij krijgen.  

Wat kan het opleveren: 

� Persoonlijke (leefstijl)tips

� Een betere gezondheid  

� Meer energie 

� Kleinere kans op vallen

� Langer zelfstandig thuis blijven wonen

� Lagere zorgkosten

Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan de criteria? 

Meld u dan aan! 

Kent u iemand in uw directe omgeving die in aanmerking komt 

voor deze gratis leefstijlscan? Wilt u hem/haar dan op de hoogte 

brengen van dit initiatief?

  

Aanmelden:

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: samenfi tter-
verder@ommen.nl o.v.v. uw naam, e-mailadres, telefoonnummer 
en leeftijd. Telefonisch aanmelden kan ook via 06-29127956.
Let op: er zijn 50 plekken beschikbaar, hierbij geldt vol = vol

Meer informatie:

Ga voor meer informatie naar: www.vitaalommen.nl/leefstijlscan. 
De leefstijlscan wordt betaald vanuit het lokaal sport- en preven-

tieakkoord betaald.

Gratis leefstijlscan inclusief leefstijladvies 

Meer informatie zie:
www.ommen.nl
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Kom shoppen op de markt 

in Ommen

Elke week is er op dinsdagochtend markt in het centrum van 

Ommen. De markt bestaat uit 24 verschillende kramen met een 

uitgebreid aanbod kwaliteitsproducten. 

U vindt er veel vers specialiteiten zoals vis en vlees, kaas en 

noten, groente en fruit, snijbloemen en diverse streekproducten. 

Maar ook non-foodartikelen zoals kleding, tassen, ansichtkaarten 

en wenskaarten. En de sfeer is er altijd gezellig en ontspannen. 

Kom langs!

De markt is wekelijks op dinsdagochtend 

van 8.00 uur tot 13.00 uur op de Markt 
in het centrum van Ommen.  

Reminder Inloopbijeenkomst nieuwe kavels Vlierlanden

Heb jij interesse in een van de 43 nieuwe kavels die beschikbaar komen? Dan ben je van 

harte welkom bij de informatiebijeenkomst op donderdag 1 december. Je krijgt alle 

informatie die je nodig hebt én je verzamelt alvast punten voor de inschrijving!

Maak dan eerst een account aan op de website. We zien je graag op 1 december tussen 

16:00 tot 20:00 uur in de Carrousel in Ommen. 

Meer informatie https://woneninommen.nl/project/vlierlanden-fase-2/
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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 verbouwen van een woonhuis op het perceel De Kamp 

14 , ontvangen 8 november 2022
� het verbouwen van een bestaand pand op het perceel 

Kruisstraat 2 ontvangen op 16 november 2022

� het aanpassen van de gevel op het perceel Bermerstraat 13, 

ontvangen op 16 november 2022

� het plaatsen van een nieuwe energiezuinige pui op het 

perceel Kerkplein 8a, ontvangen op 17 november 2022
� het realiseren van een laagteparcours op het perceel 

Lemelerweg 13, ontvangen op 18 november 2022
� het bouwen van een houten boogbrug, Ambt-Ommen 

perceelnummer 7655 sectie H, ontvangen op 10 november 
2022

WITHAREN

� het plaatsen van een Vodafone antenne-installatie op het 

perceel Beltweg 2t, ontvangen op 3 novmeber 2022

� het realiseren van een truckcooker op het perceel De Haar 

21, ontvangen op 15 november 2022

BEERZEVELD

� het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Beerzerhaar 

37, ontvangen op 16 november 2022

VINKENBUURT

� het verplaatsen van de vergunde woning op het perceel 3e 

Schansweg 18, ontvangen op 21 november 2022

STEGEREN

� het bouwen van een recreatiewoning op het perceel de 

Hongerige Wolf 94, ontvangen op 21 novmeber 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefonisch 

contact met de Gemeente Ommen, 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.

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.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend dat 

zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-

recht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslis-

termijn te verlengen met een termijn van maximaal zes 

weken:

OMMEN

�  voor het vervangen van huidige gevelreclame op het 

perceel van Reeuwijkstraat 54

WITHAREN

� het bouwen van een dubbele woning op het perceel 

Balkerweg 55b

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

OMMEN

� het vervangen van huidige gevelreclame op het perceel van 

Reeuwijkstraat 54
Dit besluit is 22 november 2022 verzonden

� het bouwen van een doorgang tussen 2 bestaande hallen op 

het perceel Pieter Bruegelstraat 5
Dit besluit is 22 november 2022 verzonden

� het kappen van een Acer Platanoid-es op het perceel 

Patrijsstraat 2

Dit besluit is 18 november 2022 verzonden
� het kappen van een wilg op het perceel Groenling 2

Dit besluit is 10 november 2022 verzonden

GIETHMEN

� het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26

Dit besluit is 18 november 2022 verzonden

WITHAREN

� het kappen van in totaal dertien bomen, waarvan vijf stuks 

vergunningsvrij op het perceel de Leiding 24

Dit besluit is 10 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 in het gemeentehuis 

na het maken van een 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 
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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.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, 

Lemelerweg 14 in Lemele (zaaknummer: Z2022-00009614) 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken burgemeester en wethouders van 

Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben ontvan-

gen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

� Lemelerweg 14 in Lemele, voor het regenereren van 

drinkwaterwinput 19

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

Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indie-

nen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 
1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Zuiderweg 3 
in Vinkenbuurt (zaaknummer: Z2020-00014357) 
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet 
milieubeheer maken Burgemeester en wethouders van 

Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben ontvan-

gen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

� Zuiderweg 3, voor het oprichten van een dierenpension 

voor honden en katten.

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

Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indie-

nen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer 
bij de hand.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij hebben besloten; 
het plaatsen van een openbare laadvoorziening en het 

reserveren van een parkeervak, ten behoeve van het opladen 

van elektrische voertuigen, op de volgende locaties:

� nabij Gerard Doustraat 111, 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.

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:  Datum uitschrijving: 
L. Maggi   13-09-2000  20-10-2022
J. Cséfalvay 25-08-1969  24-10-2022

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
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
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MILIEUBEHEER

BASISREGISTRATIE PERSONEN

VERKEERSMAATREGELEN


