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Dé website van Ommen 
om inwoners te helpen 
bij een vitaler en 
gezond leven.

Met lokale organisaties 
en verenigingen uit 
Ommen.
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Sport & Bewegen | Ontmoeten & Meedoen | Hulp nodig? | Zorgprofessionals

Voor inwoners van jong tot oud

Wie is de BOCK?

1. Bereid je goed voor 
Informeer op tijd bij je gemeente naar de 
voorwaarden, vergunningen en eventuele 
coronamaatregelen.

2. Bescherm jezelf en anderen
Een echte BOCK heeft doppen op! Gebruik 
gehoorbescherming en draag een veiligheidsbril 
om jezelf te beschermen. Dit geldt ook voor de 
andere aanwezigen.

3. Zorg voor EHBO
Zorg voor een verbanddoos. Zorg ook dat er 
voldoende blusmiddelen aanwezig zijn zoals 
zand om te doven, water om te koelen en een 
blusdeken. Zo kun je snel handelen als er toch 
iets verkeerd gaat.

5 tips
4. Gebruik goed materiaal
Een echte BOCK heeft ballen! Gebruik 
alleen een melkbus in goede staat met 
een stevige bodem. Schiet met een plastic 
bal in plaats van een melkbusdeksel en zorg 
dat de bus na het ontsteken niet achteruit 
kan schieten.

5. Ontsteek het carbid veilig
Ontsteek de bus met een fakkel op een 
stok terwijl je aan de zijkant van de 
melkbus staat. Kom niet voor de opening 
van de bus en ga nooit op de bus zitten. 
Zorg dat iedereen op veilige afstand van de 
melkbus staat. 

Wie is de BOCK? De Bewust Oplettende Carbid Knaller. Een campagne van: Brandwondencentrum Groningen Martini 

Ziekenhuis, hét brandwondencentrum voor Noord- en Oost Nederland, Stichting Carbidschieten Drenthe, Veiligheidsregio’s 

Drenthe, Groningen, Fryslân, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland en wordt ondersteund door de Nederlandse 

Brandwonden Stichting en door vele gemeenten, GGD’s en particuliere initiatieven in Nederland.

Kijk voor meer informatie op wieisdebock.nl of volg ons op
Instagram, Facebook of Twitter #WieisdeBOCK

#WieisdeBOCK

Carbidschieten is een prachtige traditie tijdens 
de jaarwisseling. Maar je moet wel weten wat je 
doet. Veel ongelukken bij het carbidschieten zijn 
te voorkomen door een BOCK. Zorg daarom dat er 
altijd een BOCK aanwezig is. 

De BOCK is een ervaren carbidschieter 
die toekijkt op de uitvoering van het 
carbidschieten aan de hand van 
5 veiligheidstips.

De Bewust Oplettende Carbid-Knaller

Carbidschieten, samen met een BOCK die schieten kan! 

Kom naar de nieuwjaarsontmoeting op 10 januari!

De gemeente Ommen, Koninklijke Horeca 

Nederland afd. Ommen, de Ondernemers-

vereniging Ommen, Zelfstandig Professio-

nals Ommen en het Ondernemersfonds 

Ommen organiseren gezamenlijk de 

 nieuwjaarsontmoeting 2023!

Na twee coronajaren luiden we graag met u 

op 10 januari 2023 het nieuwe jaar in tijdens 

de nieuwjaarsontmoeting. U bent vanaf 19.30 

uur van harte welkom in het Vechtdal College. 

Het programma start om 20.00 uur.

Wanneer:  donderdag 10 januari 2023, 
vanaf 19.30 uur

Waar:        Het Vechtdal College, 
 Balkerweg 2 in Ommen

Tijdens deze avond is er vermaak, blikken we 

terug op 2022 en kijken we samen met u naar 

wat het jaar 2023 te brengen heeft. We 

sluiten het programma af met een borrel.

Graag tot ziens op 10 januari!



In 2023 vieren we met elkaar dat het precies 775 jaar geleden 

is dat Ommen uit handen van de bisschop van Utrecht haar 

stadsrechten ontving. Een dergelijk lustrumjaar laat je niet 

ongemerkt voorbijgaan. De afgelopen weken is het bestuur 

van de Stichting Ommen 775 jaar stadsrechten druk bezig 

geweest om plannen te verzamelen, organisaties te benade-

ren en een agenda op te stellen. Een hele puzzel want we 

willen niet alleen recht doen aan het historische feit, maar 

we willen ook de hele Ommer bevolking en zoveel mogelijk 

Ommer organisaties bij dit festijn betrekken. 

Inmiddels is er een eerste voorlopige agenda opgesteld. Een 

feestelijk weekend in mei, een muziekuitvoering in juni, de 

viering van de ontvangst van de stadsrechten op 25 augustus 

en een historisch festijn in september. Is dit alles en lijkt alles 

beklonken? Nee, zeker niet. Er is nog ruimte genoeg voor 

aanvullende activiteiten en nieuwe initiatieven vanuit de 

Ommer bevolking. 

Heb je een goed idee, denk je dat je een creatieve bijdrage 

kunt leveren of wil je om een andere reden in contact komen 

met het stichtingsbestuur? Neem dan contact op via 

775jaarommen@gmail.com of spreek een van de bestuurs-

leden Hans Kersbergen, Alice Makkinga, Jan Doedens of Ria 

Kroon persoonlijk aan.  Samen gaan we er een feestelijk jaar 

van maken! 

Inzet veegauto na bladvalperiode 

Om in te kunnen springen op seizoensinvloeden zoals bijvoor-

beeld bladval heeft de gemeente in de maanden oktober t/m 

december de routes van de veegauto aangepast. 

Dit was nodig omdat de veegauto in deze maanden meer afval 

te verwerken krijgt.

Vanaf maandag 2 januari wordt het ‘oude’ veegschema weer 

gehanteerd.

Hieronder volgt een overzicht in welke weken u de veegauto 

kunt verwachten in de periode

van januari t/m september.

Even weken vegen
Strangen, Zeeheldenbuurt, Laarakkers  te Ommen

Oneven weken vegen
Alteveer, Dante Noord, Dante Zuid.

Vilsteren, Witharen, Wolfskuil/Schammelte, Lemele, Beerze en 

Beerzerveld.
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Lustrumjaar 2023
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Zitting van de stadsbouwmeester 

De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in de 

even weken op woensdagmorgen zitting in het gemeente-

huis 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:

LEMELE

�   het bouwen van negen trekkershutten op het perceel 

Lemelerweg 35, ontvangen 8 december 2022

OMMEN

�   het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Ambt-Ommen, sectie M-1539, ontvangen 12 december 

2022

�   het kappen van een conifeer op het perceel Wielewaal-

straat 7, ontvangen 7 december 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na telefo-

nisch 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 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 

omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aan-

vraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 

maximaal zes weken:

OMMEN

�   het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel Brink 

12

Aanvraag buiten behandeling laten omgevingsvergunning

Het college maakt bekend dat op grond van artikel 4:5 van 

de Algemene wet bestuursrecht is besloten om de volgende 

aanvraag buiten behandeling te laten:

OMMEN

�   het plaatsen van een dakkapel op het perceel Putter 13

Dit besluit is 12 december 2022 verzonden

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

GIETHMEN

�   het plaatsen van zonnepanelen op het perceel Oude 

Hammerweg 12

Dit besluit is 8 december 2022 verzonden

OMMEN

�   het bouwen van een erker op het perceel Hardenberger-

weg 55a

Dit besluit is 8 december 2022 verzonden

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

vergunningen 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 bezwaar-

schrift 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 Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te 

Zwolle. Voor deze procedure is griffi  erecht verschuldigd.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
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Verkeersbesluiten

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij hebben besloten: 

�   het plaatsen van een openbare laadvoorziening en het reserve-

ren van een parkeervak, ten behoeve van het opladen van elektri-

sche voertuigen, op de volgende locaties:

a.  nabij Korenbloemstraat 41, 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.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED, WIJZIGING 

 BOSPLANTSOENEN N340-N48
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Bosplant-

soenen N340-N48’ ligt vanaf donderdag 22 december 2022 tot en 
met woensdag 1 februari 2023 ter inzage.  

In het kader van de Vechtdalverbinding (aanpassing van de N340, 

N48 en N377) zijn de Landschapsvisie en het Landschapsplan 

Vechtdalverbinding N340, N48, N377 opgesteld. Deze documenten 

zijn opgesteld door en in opdracht van de provincie Overijssel en 

bevatten een plan voor de aanleg van diverse bosplantsoenen en 

bomen langs (of in de nabijheid van) de N340, N48 en N377. In 

aanvulling op het plan zijn ook nog enkele andere percelen 

geselecteerd om te worden beplant met bomen. Uit de toetsing 

van het landschapsplan is gebleken dat niet alle bosplantsoenen 

passen binnen de regels van de geldende bestemmingsplannen. 

Dit geldt ook voor enkele percelen langs de N340.

In het bestemmingsplan Buitengebied zit een wijzigingsbevoegd-

heid om percelen met een agrarische bestemming om te zetten 

naar de bestemming “landschapselement”. Hiermee wordt een 

passende bestemming aan de percelen gegeven en kan het 

landschapsplan zoals vastgesteld uitgevoerd worden. Het ontwerp-

wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Bosplantsoenen N340-N48

 betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Ommen, sectie A, 

nummer 4091 gelegen ten noorden van de N340 nabij de aanslui-

ting van de Varsenerweg op de Hessenweg West en de percelen 

kadastraal bekend gemeente Ommen, sectie A, nummers 2928, 

2930 en 2931 gelegen ten noorden van de N340 nabij de aanslui-

ting met rotonde Balkerweg en N48. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 22 december 2022 op 

de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

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

via plancode: NL.IMRO.0175.buiten2012wp0076-On01 

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

inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in 

het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen

Vanaf donderdag 22 december 2022 kan gedurende een termijn 

van 6 weken door belanghebbenden een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren 

met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswij-

ze-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 Buitengebied, wijziging 

Bosplantsoenen N340-N48”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 

0529.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN BUITENGEBIED, WIJZIGING GROTE 

HAARBOS N48
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Grote 

Haarbos N48’ ligt vanaf donderdag 22 december 2022 tot en met 
woensdag 1 februari 2023 ter inzage.  

In het kader van de Vechtdalverbinding (aanpassing van de N340, 

N48 en N377) zijn de Landschapsvisie en het Landschapsplan 

Vechtdalverbinding N340, N48, N377 opgesteld. Deze documenten 

zijn opgesteld door en in opdracht van de provincie Overijssel en 

bevatten een plan voor de aanleg van diverse bosplantsoenen en 

bomen langs (of in de nabijheid van) de N340, N48 en N377. In 

aanvulling op het plan zijn ook nog enkele andere percelen 

geselecteerd om te worden beplant met bomen. Uit de toetsing 

van het landschapsplan is gebleken dat niet alle bosplantsoenen 

passen binnen de regels van de geldende bestemmingsplannen. 

Dit geldt ook voor enkele percelen langs de N340.

In het bestemmingsplan Buitengebied zit een wijzigingsbevoegd-

heid om percelen met een agrarische bestemming om te zetten 

naar de bestemming “landschapselement”. Hiermee wordt een 

passende bestemming aan de percelen gegeven en kan het 

landschapsplan zoals vastgesteld uitgevoerd worden. Het ontwerp-

wijzigingsplan Buitengebied, wijziging Grote Haarbos betreft het 

perceel gemeente Ommen, sectie A, nummer 4405 gelegen ten 

zuiden van de N340 tussen de N340 en de Hessenweg West. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 22 december 2022 op 

de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

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

via plancode: NL.IMRO.0175.buiten2012wp0075-On01 

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

inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen.html

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieksdienst in 

het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen

Vanaf donderdag 22 december 2022 kan gedurende een termijn 

van 6 weken door belanghebbenden een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp wijzigingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende manieren 

met een zienswijze reageren:

via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.nl/zienswij-

ze-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 Buitengebied, wijziging Grote 

Haarbos N48”

mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, telefoon 14 

0529.

Verleende vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maakt bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

VILSTEREN

�   voor het organiseren van Sneeuwpop 2022 (met Carbidschieten) 

op 31 december 2022 van 14.00 uur tot 02.00 uur op het 

Stuwepad in Vilsteren.

OMMEN

�   voor het organiseren van “Run Forest Run” op 11 februari 2023 

van 09.30 uur tot 16.00 uur op de Besthemerberg 1 in 

OMMEN

�  voor het organiseren van een kerstevent op 23 december 2022 

van 15.00 uur tot 21.00 uur in het centrum van Ommen waarbij er 

onder andere een treintje rijdt (voor de route zie bijlage), er 

muziek is en er oud-hollandse spelletjes zijn.

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

VERKEER

RUIMTELIJKE ORDENING

Verleende vergunningen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

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


