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De week van het college

Opvang gemeentehuis verlengd
 

Sinds begin oktober vangen we in het gemeentehuis 40 

asielzoekers op. Hoewel er bij de start van de opvang 

zorgen waren bij enkele inwoners, verloopt de opvang 

eigenlijk heel erg goed. De mensen die in het gemeente-

huis verblijven voelen zich op hun plek en het is mooi 

om te zien dat veel inwoners zich om hen bekommeren. 

Zo is de lokale horeca actief met het leveren van 

maaltijden, zijn er inwoners van Ommen die actief zijn in 

het geven van taalles en ook op andere manieren 

worden activiteiten aangeboden aan de mensen die in 

het gemeentehuis verblijven.

Overigens wachten veel asielzoekers in het gemeente-

huis nog steeds op duidelijkheid over de vervolgproce-

dure die zij moeten doorlopen. Het is voor iedereen 

moeilijk om te leven met onzekerheid over de toekomst. 

Zeker als je alleen bent in een vreemd land. Helaas kan 

de gemeente daar niets in betekenen.

Inmiddels heeft het COA, de organisatie die verantwoor-

delijk is voor de opvang van asielzoekers, aan het 

college van B&W gevraagd of de asielzoekers langer in 

het gemeentehuis kunnen blijven. De aanvankelijke 

planning om asielzoekers elders op te vangen is helaas 

niet gehaald. Dit omdat de instroom van asielzoekers 

blijft aanhouden en bovendien blijkt het voor het COA 

moeilijk om op dit moment nieuwe opvangplekken te 

vinden.

Het college heeft dan ook besloten de opvang eenmalig 

te verlengen tot 1 april aanstaande. Met deze drie 

maanden extra opvang in het gemeentehuis, hopen wij 

de mensen die nu in het gemeentehuis verblijven iets 

van zekerheid te kunnen bieden. Bovendien geeft het de 

COA-organisatie de tijd een opvangplek te vinden waar 

mensen gedurende hun asielprocedure kunnen 

verblijven. Het gemeentehuis is uiteindelijk niet echt 

geschikt om mensen langere tijd op te vangen. Het blijft 

noodopvang in het gemeentehuis.

  Met vriendelijke groet,

   Hans Vroomen

   Burgemeester

Ook in 2023 komt ROVA weer langs in uw gemeente om uw 

containers voor afval en grondstoffen te legen. De inzamelda-

gen van 2023 zijn inmiddels bekend. U vindt de inzameldagen 

voor uw adres in de ROVA-app of op www.rova.nl/inzamelka-

lender.  

Uw inzameldagen bekijken

Op de inzamelkalender van ROVA ziet u snel en eenvoudig 

wanneer wij uw containers komen legen in 2023. U kunt de 

inzamelkalender op verschillende manieren bekijken:

- ROVA app

Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u de gratis 

ROVA-app downloaden via de App Store en Google Play Store. 

In de app stelt u éénmalig uw adres in, daarna heeft u altijd 

alle informatie over inzameling van afval en grondstoffen bij 
de hand. In de app kunt u ook een herinnering instellen, zodat 

u bijvoorbeeld de avond voor de inzameldag een melding 

krijgt. Zo vergeet u nooit meer de container op tijd aan de 

straat te zetten.

ROVA website

Heeft u geen smartphone of tablet? Dan kunt u uw postcode 

en huisnummer invoeren op https://inzamelkalender.rova.nl. 

U krijgt dan direct de volledige jaarkalender met inzameldagen 

in beeld.

Uw inzameldagen van 2023 zijn bekend

Meer informatie zie: 
www.ommen.nl
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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:

DALMSHOLTE

• Het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Deventerweg 

11, ontvangen op 30 november 2022

GIETHMEN 

• het bouwen van een recreatiewoning op het perceel Hoge-

veldsweg 26, ontvangen op 5 december 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 kappen van een spar, staande in de strook tussen het 

spoor en de openbare weg De Kamp,

Dit besluit is 2 december 2022 verzonden

• het kappen van een berk op het perceel Rietzangerstraat 3,

Dit besluit is 2 december 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.

Verleende vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maakt bekend dat de volgende vergunningen zijn ver-

leend:

Loterijvergunning

BEERZERVELD

• Voetbalvereniging Mariënberg , voor het houden van een 

loterij op locatie Westerweg 8a op 1 april 2023

Dit besluit is 2 december 2022 verzonden

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

BOUW- EN WONINGTOEZICHT APV-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

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


