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De week van het college

Actie regenton

Bij de herinrichting van de wijk De Laarakkers in 

Ommen, is gaandeweg de uitvoering van  werkzaamhe-

den gekeken naar het meepakken van kansen. Een hele 

mooie kans dwie zich voordeed was het stimuleren van 

de opvang van regenwater door particulieren in plaats 

van het water centraal te laten afvoeren.

‘Actie regenton’ is een succes! Er was in het project 

ruimte voor 80 regentonnen, en er is animo voor 200! 

Daarmee hebben we een nieuwe vraag op te lossen: hoe 

regelen we de fi nanciering hiervan? Op het moment van 
schrijven van deze column weet ik het antwoord nog 

niet, maar dat gaan we oplossen.

Ik ben heel blij met deze actie. Op kleine schaal werken 

we op deze manier mee aan het oplossen van grote 

vraagstukken. We weten het inmiddels allemaal: 

regenbuien zijn heviger geworden en de pieken van 

natte en droge tijden worden extremer. Wanneer we als 

samenleving het regenwater ter plaatse weten op te 

vangen en ook nog te benutten, dan zijn we goed bezig.

Bij dezen spreek ik mijn waardering uit voor allen die 

hebben meegewerkt aan deze actie, inclusief de 

inwoners van de Laarakkers. Laten we doorgaan met dit 

soort acties in de hele gemeente, want daar wordt onze 

directe leefomgeving alleen maar beter van!

Bart Jaspers 

Faijer

Wethouder

Meer informatie zie: www.ommen.nl

Kom naar de nieuwjaarsontmoeting op 10 januari!

De gemeente Ommen, Koninklijke Horeca Nederland afd. 

Ommen, de Ondernemersvereniging Ommen, Zelfstandig 

Professionals 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!



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! 
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Dit jaar knallen
alleen de kurken
Check de

Een samenwerking van:
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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:

GIETHMEN

�  het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26 (Ambt-Ommen M1541), ontvangen 12 

december 2022

�  het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26, ontvangen 12 december 2022

OMMEN

�  het renoveren van het hoofdgebouw op het perceel Stations-

weg 31, ontvangen 15 december 2022

�  het kappen van vier bomen op het perceel Wolfskuillaan 21, 

ontvangen 19 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 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 toepassing 

is, wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter inzage gelegd. 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid 

BOUW- EN WONINGTOEZICHT
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tot het indienen van zienswijzen gegeven. Van het ontwerpbe-

sluit 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

GIETHMEN

�  het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Oude 

Hammerweg 4

Dit besluit is 19 december 2022 verzonden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben 

verleend:

OMMEN

�  het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 

Bloesemhof 19

Dit besluit is 14 december 2022 verzonden

BEERZERVELD

�  het verbouwen van de bestaande woning op het perceel 

Schuurmanstraat 26

Dit besluit is 16 december 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 

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 spoedeisen-

de 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.

MELDING IN HET KADER VAN HET BESLUIT MOBIEL BREKEN 

BOUW- EN SLOOPAFVAL, WITHARENWEG 22 TE WITHAREN 
(ZAAKNUMMER: Z2022-00012477) 
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 ontvangen in het 

kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: 

�  Witharenweg 22 te Witharen, voor het mobiel breken van ca. 

850 ton gemengd puin. Het breken vindt gedurende drie 

dagen plaats in de periode van 2 tot en met 4 januari 2023.

Tegen deze kennisgeving kan geen bezwaar worden ingediend. 

Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte 

bekendmaking.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij 

de hand.

MELDING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER, 

 BALKERWEG 45 IN WITHAREN 
(ZAAKNUMMER: Z2022-00011528) 
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 ontvangen in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

�  Balkerweg 45 in Witharen, voor het vervangen van een 

gasdrukregelstation.

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: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij 

de hand.

MELDING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER, 

 BEERZERHAAR 12 C IN BEERZERVELD 

(ZAAKNUMMER: Z2022-00011342) 
Ter voldoening aan het bepaalde in de artikel 8.41 van de Wet 

milieubeheer maken Burgemeester en wethouders van 

Ommenbekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen 

in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

�  Beerzerhaar 12 C in Beerzerveld, voor het vervangen van een 

gasdrukregelstation.

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: 088 5525 1050. Houd het zaaknummer bij 

de hand.

MELDING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER, 

 BALKERWEG 48 IN WITHAREN 
(ZAAKNUMMER: Z2022-00011890) 

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 ontvangen in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

�  Balkerweg 48 in Witharen, voor het melden van het regenere-

ren van putnummer 25 

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.

MELDING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER, 

IN OMMEN (ZAAKNUMMER: Z2022-00011030) 

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 ontvangen in het 

kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

�   Plaatsen gasdistrictstation ter hoogte van Emslandweg 1a. 

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-

5251050. Houd het zaaknummer bij de hand.

MILIEUBEHEER

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


