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De week van het college

Nieuwjaar 2023: elkaar vasthouden

In het begin van de middag van 30 december werd ik gebeld 

met de mededeling, dat er een stal in brand stond bij een 

boerderij in Vilsteren. Er waren gelukkig geen slachtoffers, 
maar de impact op het boerengezin was groot werd mij 

verteld.

Toen ik een halfuurtje later aankwam was de brandweer 

inmiddels aan het nablussen. De stal en de machines waren 

verloren. 12 stuks jongvee hadden de brand niet overleefd. In 

de ogen van de jonge boer en zijn vader zag ik verdriet en 

ontreddering. De brand was een grote schrik, maar vooral het 

feit dat de helft van zijn jongvee niet kon worden gered deed 

pijn. 

Wat ik in Vilsteren aantrof was voor mij 2022 in een notendop. 

Verdriet om het verlies en onzekerheid over de toekomst. Het 

signaal: “wij zijn in nood” hing aan de gevel. Maar ik zag meer. 

Vrijwilligers die als brandweerlieden aan de slag zijn om de 

brand te blussen en de schade zoveel mogelijk te beperken. 

Een buurman die het geredde vee opvangt. En buren die hun 

steun laten blijken door het getroffen gezin een hart onder de 
riem te steken. Als ik het plat sla zie ik een samenleving van 

mensen die elkaar helpen en nabij zijn als het er op aan komt. 

Het beeld van deze brand in de middag van 30 december laat 

zien hoe krachtig onze samenleving is. 

De inzet van onze samenleving beperkt zich overigens niet tot 

hulp aan mensen die onze directe buren zijn. De verschrikke-

lijke oorlog die op 24 februari van het afgelopen jaar is 

begonnen, laat ook Ommen niet onberoerd. Al veertien dagen 

na het begin van de oorlog worden in Lemele bijna 200 

Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Ik zie en waardeer de 

inzet en betrokkenheid van iedereen die bij deze opvang 

betrokken is. Ommenaren voelen zich niet alleen betrokken 

bij de naaste buur. Ook heb ik er bewondering voor, dat we in 

Ommen afspraken kunnen maken met omwonenden over hoe 

we kinderen opvangen die asiel zoeken. En natuurlijk begrijp 

ik de zorgen en de boosheid als de mededeling komt: “we 

gaan in dit hotel asielzoekers opvangen”. Ik vind het van 

klasse getuigen, dat de jonge asielzoekers in de beleving van 

veel inwoners inmiddels kinderen zijn geworden, waar we ons 

voor inzetten. Ik zie daarin een samenleving waar de menselij-

ke maat voorop staat. Een samenleving waarin we elkaar 

vasthouden.

Maar ook ik sta met beide benen op grond. Ik weet dat niet 

alles “halleluja” is. Ook in onze Ommer gemeenschap heeft 

corona scheidslijnen tussen mensen laten zien. De breuken 

zijn nog niet geheeld. Ook bij ons maken inwoners zich zorgen 

maken over stijgende energielasten. En over de gevolgen van 

een inflatie die we in 40 jaar niet hebben gekend. Zijn er 
voldoende huizen voor woningzoekenden? Krijgen agrarische 

ondernemers perspectief in een toekomstbestendig landelijk 

gebied? Waarschijnlijk kunt u dit lijstje moeiteloos verder 

aanvullen. Er is veel zorg en onzekerheid bij het begin van dit 

nieuwe jaar.

Maar als we ergens in staat zijn om met elkaar de weerbaar-

heid, de flexibiliteit en de creativiteit te laten zien om deze 
zorgen en onzekerheden het hoofd te bieden, dan is het in 

Ommen: in onze stad en in onze buurtschappen. Daar staat de 

inzet van de vrijwillige brandweer en de betrokkenheid van de 

buren bij de brand op 30 december wat mij betreft symbool 

voor. Dat we het kunnen laten ook de ervaringen uit de 

corona-tijd zien. Ook in deze jaren hebben we laten zien, dat 

we met elkaar met onzekerheden en zorgen kunnen omgaan. 

Een corona-tijd waarvan ik overigens hoop, dat die achter ons 

licht. De betrokkenheid vanuit onze samenleving bij de 

opvang van vluchtelingen in het afgelopen jaar, is er een 

voorbeeld van wat we met elkaar in Ommen aankunnen.  

 

Ik wens u en de mensen die u lief zijn een voorspoedig en 

saamhorig 2023 toe. Laten we elkaar ook dit jaar in Ommen 

vasthouden, hoewel dat misschien soms moeilijk is. Hier 

kunnen we dat met elkaar.

Tot slot spreek ik de wens uit, dat de vrede die - sinds 24 

februari van het afgelopen jaar - niet meer vanzelfsprekend is 

in de Oekraïne en Europa, dit jaar terugkeert op dit oude 

continent.

Hans Vroomen,

Burgemeester

Meer informatie zie: 
www.ommen.nl

Inventarisatie energieverbruik 
sportverenigingen en culturele  
instellingen

De gevolgen van de stijgende energieprijzen op de financiën 
van sportverenigingen en culturele instellingen kunnen 
groot zijn. Om die reden willen wij inventariseren wat de 
gevolgen zijn van de (eventuele) hogere energiekosten voor 
uw vereniging of instelling.

Wij verzoeken u uiterlijk 20 januari 2023  de online vragen-

lijst in te vullen via www.hetroerommen.nl/energieverbruik. 

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van 

uw tijd in beslag.

Uw reactie is voor ons waardevol want het geeft ons inzicht in 

de eventuele problemen die zijn ontstaan als gevolg van de 

stijgende energieprijzen. Op basis van de ontvangen reacties 

kunnen wij beoordelen of en welke aanvullende maatregelen 

noodzakelijk zijn. Wij houden u op de hoogte van de ontvan-

gen reacties en de verwerking daarvan.

Is het voortbestaan van uw vereniging of instelling erg 

onzeker als gevolg van de stijgende energieprijzen en heeft u 

acute betalingsproblemen? Neem dan direct contact op met 

de gemeente via gemeente@ommen.nl

Voorbereidende activiteiten  
Haven Oost

Bouwrijp maken
Voordat de bouw in Haven Oost kan beginnen moet het 

gebied bouwrijp gemaakt worden. Gestart wordt met de 

aanleg van de riolering en vervolgens de leidingen voor water, 

elektriciteit en bekabeling voor de telecommunicatie. De 

woningen en gebouwen worden gasloos gebouwd. Ook wordt 

de fundatie voor de bouwwegen aangelegd. De werkzaamhe-

den zijn gestart op maandag 9 januari 2023. 

Route bouwverkeer
Het bouwverkeer zal via de Strangeweg het terrein oprijden 

en via de Ommeresstraat het terrein verlaten. Om e.e.a. veilig 

te laten verlopen komt er een parkeerverbod aan de Omme-

resstraat ter hoogte van de huisnummers 18 t/m 28. Dit 

parkeerverbod geldt van maandag t/m vrijdag, vanaf 7.00u 

t/m 17.00u. 

Tijdelijke wegversperringen worden met borden aangegeven. 

De aankondiging is inmiddels ook in de buurt huis-aan-huis 

verspreid. De werkzaamheden worden – in opdracht van de 

gemeente Ommen – geleid door Timmerhuis Groep BV. Voor 

vragen of klachten: havenoost@timmerhuisgroep.nl. Meer 

weten over nieuwbouw in Ommen? www.woneninommen.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:

OMMEN
•   Het kappen van zes eikenbomen op het perceel Hardenberger-

weg 88, ontvangen 19 november 2022

•   Het kappen van een moeras eik op de hoek van het parkeerter-

rein naast het perceel Nering Bogelstraat 3a, ontvangen op 22 

december 2022

•   Het verbouwen van een de woning op het perceel Hardenberger-

weg 25, ontvangen op 3 januari 2023

•   Het vellen en rooien van drie dennenbomen op het perceel 

Balkerweg 20c, ontvangen op 15 december 2022

•   Het kappen van vijf bomen i.v.m. dunning van een houtopstand 

op het perceel Wolfskuillaan 21, ontvangen op 29 december 

2022

•   Het bouwen van een trekkershut t.b.v. de Wolfskuil op het 

perceel Wolfskuil 15, ontvangen op 29 december 2022

•   Het plaatsen van zonnepanelen op het terrein Weth. Petterweg, 

ontvangen op 29 december 2022

•   Het bouwen van de woning op het perceel de Schammelte 2, 

ontvangen op 3 januari 2023

DALMSHOLTE
•   Het uitbreiden van een werktuigenberging op het perceel 

Langsweg 16, ontvangen op 23 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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend, dat de volgende aanvraag is ingetrokken op verzoek van 

de aanvrager:

OMMEN
•   Het kappen van een eikenboom op het perceel Emslandweg 1-28

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen maken 

bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben 

verleend:

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

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

•   het aanpassen van de gevel op het perceel Bermerstraat 13

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

•   het bouwen van twee appartementen in voormalige winkelruim-

te op het perceel Gasthuisstraat 44a

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

•   het wijzigen van de functie van het pand op het perceel Bouw-

straat 25a

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

•   het kappen van vier bomen op  het perceel Haarsweg 115

Dit besluit is 30 december 2022 verzonden

GIETHMEN
•   het verplaatsen van de voordeur op het perceel Giethemer 

Kerkpad 6

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

•   het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26-R279

Dit besluit is 22 december 2022 verzonden

BEERZERVELD
•   het kappen van twee knotlinden op het perceel westerweg 43a

Dit besluit is 30 december 2022 verzonden

ARRIËN
•   het splitsen van een woning op het perceel Arrierveldsweg 1

Dit besluit is 23 december 2022 verzonden

•   het splitsen van een woning op het perceel Arrierveldsweg 1a

Dit besluit is 23 december 2022 verzonden 

LEMELE
•   het bouwen van zonnepanelen op de grond op het perceel 

Lemelerweg 53

Dit besluit is 22 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.

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

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


