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Maandag

maandag

Bart Jaspers Faijer
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De gemeente Ommen biedt inwoners met een laag inkomen 

een zorgverzekering aan bij Zilveren Kruis. De gemeente 

betaalt in 2023 tot € 32 per maand mee aan de zorgpremie. 

Inwoners met een klein budget en hoge zorgkosten, kunnen 

hierdoor toch de zorg krijgen die zij nodig hebben. 

De voordelen van de zorgverzekering via de gemeente zijn: 

• De gemeente betaalt mee aan uw zorgpremie. U betaalt 

daardoor minder premie.

• Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

• Zilveren Kruis laat iedereen toe. Een medische keuring is 

niet nodig.

• Het eigen risico kunt u gespreid over 10 maanden betalen 

(tot € 385,- per jaar)

• U kiest zelf uit drie pakketten.

• Vergoeding van de eigen bijdrage voor een WLZ- en 

Wmo-voorziening als u kiest voor pakket 3.

De regels om mee te kunnen doen

• Een inkomen dat lager is dan 130% van het sociaal mini-

mum.

• Geen betaalachterstand bij de huidige zorgverzekeraar.

• We kijken ook naar de hoogte van het vermogen. 

Inkomensnorm per gezinssituatie

Inwoners met een inkomen dat lager is dan 130 procent van de 

bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de collectieve 

zorgverzekering van Zilveren Kruis. De inkomensnorm ver-

schilt per gezinssituatie en per leeftijd. 

• Alleenstaanden en alleenstaande ouders (jonger dan de 

AOW-leeftijd): het netto maandinkomen is € 1.361 of lager. 

• Samenwonenden en gehuwden (jonger dan de AOW-leef-

tijd): het netto maandinkomen is € 1.944 of lager.

• Inwoners vanaf de AOW-leeftijd: het netto maandinkomen is 

€ 1.514 of lager (voor alleenstaanden) en € 2.051 of lager 

(voor samenwonenden/gehuwden).

Vermogensgrens per situatie

Om mee te kunnen doen telt niet alleen het maandinkomen 

mee. Er wordt ook gekeken naar het vermogen. 

• Een alleenstaande (zonder kinderen) mag maximaal € 6.505 

aan vermogen hebben. 

• Voor een echtpaar of alleenstaande ouder (met kinderen 

jonger dan 18 jaar) geldt een maximaal vermogen van € 

13.010.

Inkomensgrens bij het delen van een woning met meer 

 volwassenen

Inwoners die hun woning delen met meer volwassenen van 27 

jaar of ouder kunnen te maken krijgen met de kostendelers-

norm. De hoogte van de inkomensgrens hangt dan af van het 

aantal medebewoners met wie zij de kosten kunnen delen. 

Hoe meer medebewoners met wie ze de kosten kunnen delen, 

hoe lager deze inkomensgrens wordt. Inwoners die denken dat 

dit voor hen geldt en die willen weten wat hun inkomensgrens 

is om mee te kunnen doen, kunnen contact opnemen met de 

gemeente .

Drie zorgpakketten 

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzeke-

ring, een tandverzekering en een aanvullende zorgverzekering. 

Inwoners kunnen kiezen uit drie zorgpakketten. Welk pakket 

het beste past, hangt af van de zorgkosten die iemand denkt te 

gaan maken. 

• Pakket 1: u verwacht in 2o23 niet veel zorg nodig te hebben.

• Pakket 2: u verwacht een gemiddelde hoeveelheid zorg 

nodig te hebben. U wilt ook graag extra vergoedingen.

• Pakket 3: u denkt in 2023 veel zorg nodig te hebben. 

Bijvoorbeeld door een chronische ziekte of een handicap. 

Dit pakket biedt de meeste vergoedingen. De eigen bijdrage 

voor een Wmo- en WLZ-voorziening wordt vergoed tot 

maximaal € 375 per jaar. 

De zorgpremie die u betaalt voor een pakket

In 2o23 stijgt de zorgpremie. Dat komt omdat de collectivi-

teitskorting niet meer geldt. En omdat de zorgkosten hoger 

worden. Daarom verhoogt het kabinet ook de zorgtoeslag. Zo 

blijft een goede zorgverzekering ook voor mensen met een 

laag inkomen betaalbaar.

• Pakket 1: u betaalt  € 138,95 per maand. 

• Pakket 2: u betaalt € 150,45 per maand. 

• Pakket 3: u betaalt € 164,70 per maand. 

Als u een volledig kunstgebit hebt, kunt u deze pakketten ook 

afsluiten zonder tandartsverzekering. U betaalt dan € 8,50 

minder premie bij pakket 1 en 2. Bij pakket 3 betaalt u € 15,25 

minder.

Aanmelden voor de zorgverzekering kan tot 28 december 

2022

Aanmelden kan op www.gezondverzekerd.nl/ommen. Daar 

leest u ook de vergoedingen per pakket.

Hulp bij aanvragen

Voor hulp bij het invullen van het digitale aanmeldformulier 

kunnen inwoners naar de inloopspreekuren van Raad en Recht, 

kijk op www.raadenrecht.nl. 

Hebt u nog vragen?

Meer informatie over de zorgverzekering staat op www.

ommen.nl. U kunt ook mailen naar gemeente@ommen.nl Of 

bellen met de gemeente op 14 0529.

Bericht | Collectieve zorgverzekering 2023

Meer informatie zie: www.ommen.nl

Gemeente betaalt mee aan zorgpremie voor inwoners met een laag inkomen
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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 bouwen van een nieuwe woning op het perceel Vlierhof 5, 

ontvangen 16 november 2022

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
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Vrijwilligerswerk in Ommen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vacature top drie!  
 
1. Kind met beperking zoekt vrolijke vrijwilliger  
Stichting Wielewaal organiseert vakanties voor kinderen en jongeren 

met een beperking. Voor de vakantie in Ommen van 28 december 2022 

t/m 02 januari 2023 worden nog vrijwilligers voor de begeleiding 

gezocht. Bel voor meer informatie naar 088-1224400.    
  
2. Vrijwilliger Stichting ’t Olde Managepeerd  
De stichting biedt een fijne oude dag aan ruim 30 bejaarde manege 

paarden. Zij zoeken versterking voor het voeren van de paarden en hulp 

bij stallen uitmesten. Neem voor meer informatie contact op via 

info@manegepeerd.nl of bel 06-12874764. 

 
3. Fietsvrijwilliger voor nieuwkomers 
Houd je van fietsen? Vrouwelijke statushouders in Ommen wachten op 

fietslessen. Aanmeldingen van vrouwen die fietsvrijwilliger willen worden 

zijn meer dan welkom! Voor meer informatie kun je bij Vluchtelingen 

Werk terecht via ommen@vluchtelingenwerk.nl of bel 06-82221638. 

 
 

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 

Melden defecte straatverlichting

Meldingen van defecte straatverlichting kunt u 

online doen via: https://nobra.nl/liteweb/

litemelding.cgi?Gemeente=ommen

Bent u niet in de gelegenheid de storing online 

te melden dan kunt een storing ook altijd telefo-

nisch doorgeven bij de gemeente op nummer 

14 0529 (kengetal niet nodig).

Wij hebben uw meldingen nodig!

Het is belangrijk dat u een melding maakt 

wanneer de openbare verlichting niet werkt. 

Wanneer een storing niet wordt gemeld dan is 

de gemeente niet op de hoogte en wordt er ook 

geen actie ondernomen.

Bij herhaling van een defect vragen wij u de 

melding opnieuw te doen. De gemeente is van u 

afhankelijk.

Is het defect volgens de statusupdate opgelost, 

maar werkt de verlichting nog steeds niet, meld 

het defect dan opnieuw? Pas bij een nieuwe 

melding kan dan worden nagegaan of het aan 

de lamp in de mast of de kabel in de grond ligt. 

Dit kan wederom via het online meldportaal of 

door te bellen naar 14 0529.

Bij uw melding geeft u de straatnaam en de 

omschrijving van uw melding op. Op de online 

kaart kunt u de lantaarnpaal zelf selecteren. U 

kunt ook gelijk zien of een defect op de 

storings-locatie al eerder is gemeld. Wanneer u 

van de status van het defect op de hoogte 

gehouden wilt worden, laat u dan uw naam, 

(email) adres en telefoonnummer achter in het 

meldpunt?  Alleen dan blijft u op de hoogte. 

U krijgt normaliter geen terugkoppeling via 

andere communicatiekanalen van de gemeente. 

In uitzonderlijke situaties of bij langdurige 

storingen, waarvan de oplostijd niet bekend is, 

wordt gecommuniceerd via de website, het 

Ommer Nieuws of via sociale media.

Verlichting langs de doorgaande wegen, met 

een belangrijke verkeersfunctie, worden 

regelmatig door ons gecontroleerd (ge-

schouwd). Schouwen is nodig omdat in de 

praktijk blijkt dat storingen langs dit soort 

wegen minder snel worden gemeld.

Wat gebeurt er met uw melding of vraag?

De melding of vraag wordt zo spoedig mogelijk 

opgepakt. Een melding wordt met prioriteit 

opgepakt afhankelijk van het veiligheidsrisico. 

Bijvoorbeeld wanneer een mast omver is 

gereden of dat er sprake is van loshangende 

bekabeling of wanneer een aantal lantaarns 

aaneengesloten niet branden.

De gemeente verricht zelf geen onderhouds-

werkzaamheden aan deze objecten, maar heeft 

het oplossen van storingen uitbesteed aan een 

aannemer. Wel volgen wij uw melding op 

afstand en zorgen dat de melding wordt 

afgehandeld.

Wij streven ernaar uw melding in de winterperi-

ode binnen 5 dagen en in de zomerperiode 

binnen 10 dagen op te lossen. 

Welke storingen kunnen er zijn?

Er zijn verschillende oorzaken mogelijk die er 

voorzorgen dat de verlichting het niet goed 

doet:

• Lamp brandt zwak

• Lamp knippert

• In de hele straat/wijk brandt de verlichting 

niet

• Lamp brandt niet

• Armatuur is los/stuk/weg

• Deurtje is los/weg

• Lichtmast staat scheef/los/gedraaid

• Lichtmast is aangereden

• Vandalisme

• Verlichting brandt overdag

• Verzoek aanpassing verlichting

Een storing aan de verlichting kan te maken 

hebben met een defecte lamp of met een 

storing in de kabel in de grond. De kabels in de 

grond, waarop de verlichting is aangesloten, zijn 

van de netbeheerder. De gemeente geeft een 

dergelijke storing door aan Enexis en zij 

proberen de netstoring binnen 2 weken op te 

lossen. 

Wanneer meerdere lichtpunten in de straat of 

de wijk niet branden is er waarschijnlijk iets mis 

met de kabel van de netbeheerder.

Netstoring in plaats van lampstoring

De aannemer van de gemeente kan overdag 

niet constateren of er een netwerkstoring is, 

omdat er ’s avonds pas spanning op de kabel 

Straatverlichting Ommen

komt. Wel wordt er met een aggregaat getest of 

de lamp werkt. Als de lamp werkt, dan wordt de 

melding als opgelost beschouwd. Als de 

oorzaak echter een netwerkstoring is, brandt de 

verlichting ’s avonds nog steeds niet. In dit 

geval vragen wij u een nieuwe melding te 

maken.

Alleen bij bepaalde omstandigheden treedt 

storing op in de verlichting. Bijvoorbeeld door 

graafwerkzaamheden ontstaat er een zwakke 

plek in een kabel waar vocht bij kan komen. Bij 

droog weer doet de verlichting het en bij nat 

weer niet. Wanneer de oorzaak in het onder-

grondse kabelnet niet duidelijk is kan het langer 

duren, voordat een storing opgelost is. De 

kabelstoring moet eerst gelokaliseerd worden 

met speciale meetapparatuur.

Deze metingen en reparaties wordt door de 

netbeheerder Enexis uitgevoerd.



• het verbouwen van een woonhuis op het perceel de Kamp 40, 

ontvangen 29 november 2022

• het bouwen van twee luxe B&B-kamers op het perceel 

Zonnebloemhof 15, ontvangen op 24 november 2022

• het bouwen van een sanitair gebouw op het perceel Zwolse-

weg 17, ontvangen op 11 november 2022

• het kappen van een beukenboom op het perceel Hooiweg 4, 

ontvangen op 23 november 2022

GIETHMEN

• het bouwen van een recreatiewoning op het perceel Hogevelds-

weg 26, ontvangen op 24 november 2022

LEMELE

• het bouwen van 8 nieuwe woningen op het perceel Lemelerweg 

53, ontvangen op 28 november 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 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.

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben 

verleend:

OMMEN

• Het splitsen van woningen Tussenweg 1 en 1i op het perceel 

Tussenweg 1i

Dit besluit is 28 november 2022 verzonden

LEMELE

• het bouwen van 6 levensloopbestendige woningen op het 

perceel Bulemansteeg 8a

Dit besluit is 23 november 2022 verzonden 

WITHAREN

• het bouwen van een dubbele woning op het perceel Balkerweg 

55a

Dit besluit is 24 november 2022 verzonden

• het bouwen van een dubbele woning op het perceel Balkerweg 

55b

Dit besluit is 24 november 2022 verzonden 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben 

verleend:

DALMSHOLTE

• het bouwen van een bijgebouw, te gebruiken als mantelzorgwo-

ning op het perceel Migaweg7a

Dit besluit is 23 november 2022 verzonden 

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

kunnen vanaf vandaag tot zes weken na publicatie tijdens ope-

ningstijden worden ingezien in het gemeentehuis na het maken 

van een 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 (motive-

ring) 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.

Ontwerp wijzigingsplan 1e Schansweg 17 Vinkenbuurt 

Het ontwerp wijzigingsplan ’1e Schansweg 17 Vinkenbuurt’ ligt 

vanaf donderdag 8 december 2022 tot en met woensdag 18 

januari 2023 ter inzage. 

Op de locatie 1e Schansweg 17 te Vinkenbuurt is sprake van een 

agrarische bedrijfsbestemming waar al enkele jaren geen agrarisch 

bedrijf meer wordt geëxploiteerd. Initiatiefnemers wensen om op 

deze locatie de rood voor rood regeling toe te passen, ten einde de 

agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een reguliere 

woonbestemming en een compensatiewoning te realiseren achter 

de bestaande woning. Op 29 november 2022 heeft het college hier 

reeds haar principe medewerking aan verleend. Onderhavig 

bestemmingsplan ziet toe op deze planologische wijziging. 

Waar ter inzage? 

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 8 december 2022 op 

de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt: 

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl 

via plancode: 

NL.IMRO.0175.buiten2012wp0078-on01 

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/

bekendmakingen/ 

Zienswijzen 

Vanaf donderdag 17 februari 2022 kan gedurende een termijn van 

6 weken door eenieder een zienswijze worden ingediend tegen het 

ontwerp bestemmingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren 

met een zienswijze reageren: 

via e-mail (bij voorkeur): ga naar https://www.ommen.nl/direct-re-

gelen/melding-klacht-compliment/klachten-en-bezwaren/

zienswijze-indienen/ en gebruik het digitale reactieformulier of 

schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College van B&W 

Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, onder vermelding van 

“zienswijze ontwerp wijzigingsplan 1ste Schansweg 17 Vinken-

buurt” 

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529. 

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft gevolgen 

voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuursrechter.

Verleende ontheffi  ngen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend dat de 

volgende ontheffi  ngen zijn verleend:

Evenementenvergunningen

OMMEN

• voor het organiseren van het kerst en oud en nieuw feest op de 

Voormars in Ommen op 24 december 2022 van 20.00 uur tot 

01.30 uur, op 26 december 2022 van 20.00 uur tot 01.00 uur en 

op 1 januari 2023 van 00.30 uur tot 05.00 uur.

• voor het organiseren van het carbidschieten op de Hardenber-

gerweg 92 in Ommen op 31 december 2022 van 11.00 uur tot 

21.30 uur.

Ontheffi  ng geluidshinder
OMMEN

• Voor een besloten feest op 4 februari 2023 van 20.00 uur tot 

00.30 uur aan het Ommer Kanaal West 1 in Ommen.

Standplaatsvergunning

LEMELE

• Voor Vishandel de Graaf op de donderdagen van 12.00 uur tot 

18.00 uur bij Zaal Dijk in Lemele.

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 be-

zwaarschrift 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.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de Voorzienin-

genrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een voorlopige 

voorziening te treff en, als er sprake is van zogenoemde ‘onverwijl-
de 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 Zwolle

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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