
18-01-2023 - week 03

Gemeente Nieuws

Archem - Arriën - Beerze - Beerzerveld - Besthmen - Dalmsholte - Eerde - Giethmen - Hoogengraven - Junne - Lemele - Nieuwebrug - Ommen - Ommerschans - Stegeren - Varsen - Vilsteren - Vinkenbuurt - Witharen - Ommerkanaal

Vrijwilligerswerk in Ommen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature top drie!  
 

1. Algemeen bestuurslid bij Humanitas  

Humanitas is op zoek naar maatschappelijk betrokken mensen die het 

lokale bestuur willen versterken. Naast je inbreng in het bestuur, houd 

je je bezig met een specifiek aandachtsveld of activiteit. Mail voor meer 

informatie naar hardenberg-ommen@humanitas.nl of bel 06-45735872. 

 

2. Gastheer/gastdame bij de kinderboerderij 

U zorgt voor een warm welkom op de kinderboerderij. Gezellig en 

ongedwongen bezig zijn met onze gasten, daar staan we voor. Helpt u 

mee onze mooie kinderboerderij te behouden? Bel voor meer informatie 

naar 06-13424587. 

 

3. Maatje voor sociaal contact en gezelligheid – WijZ welzijn 

Als maatje word je ingezet voor mensen die behoefte hebben aan 

sociaal contact. Zo kun je bijv. een kopje koffie drinken samen of 

gewoon luisteren. Ben je sociaal ingesteld en vind je het leuk om voor 

een ander iets te betekenen? Bel dan naar 0529-712500.  

 
 

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 

Agenda raadscommissie

Raadscommissie 

Datum: donderdag 19 januari 2023

Tijdstip: 19.30 uur

Locatie: Raadzaal gemeentehuis 

Agendapunten:

•	 Subsidieverordening	Gecertificeerde	Instellingen	2023
• Marktverordening gemeente Ommen 2023

•  Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, herziening 

Steenoever 1 Ommen

Spreekrecht 

Graag	van	tevoren	per	mail	aanmelden	bij	de	griffie,	uiterlijk	
woensdag	18	januari	17.00	uur:	griffie@ommen.nl

De vergadering wordt live uitgezonden via internet. Als u 

gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van 

bewust, dat openbare raadscommissievergaderingen live 

worden uitgezonden op internet. De video-opnamen van de 

vergaderingen	worden	na	afloop	opgeslagen	op	de	website	
van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. 

Wij zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG) verplicht u hierop te wijzen.

Commissievergaderingen kunt u live beluisteren via ommen.

raadsinformatie.nl, evenals audioverslagen van voorgaande 

vergaderingen. De commissiestukken kunt u inzien via de 

website ommen.raadsinformatie.nl.

Houdt u voor eventuele wijzigingen van de agenda de 

website en de eerstvolgende gemeentepagina in het 

huis-aan-huisblad in de gaten.

Op woensdag 1 februari organiseren 113 Zelfmoordpreventie, 

Gemeente Ommen en de Bibliotheek Salland een workshop 

suïcidepreventie. Over zelfmoord praten en op de juiste manier 

omgaan met mensen die over zelfmoord denken: daarmee kan 

je levens redden. De workshop is om 19.00 uur in de Bibliotheek 

in Ommen en is vrij toegankelijk.

Op het programma van de workshop staan onderwerpen als het 

bespreekbaar maken van het taboeonderwerp zelfmoord, ‘do’s en 

don’ts’ in gesprekken, het verwijzen naar hulp en informatie over 

113 Zelfmoordpreventie. De deelnemers gaan in de workshop 

zelf oefenen en er is alle gelegenheid om vragen te stellen. Aan 

belangstellenden wordt gevraagd om vooraf hun gedachten te 

vormen aan de hand van een aantal leidende vragen. Op vraag-

maar.113.nl staat een online test die hierbij helpt.

Aanmelden via www.bibliotheeksalland.nl/113. Er is plek voor 25 

deelnemers. Meer info ook op 113.nl en ommen.nl

Workshop suïcidepreventie in de bieb in Ommen

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:

OMMEN

•   Het kappen van elf bomen op het perceel D-369, Kievitstraat 

1(hoogspanningsstation), 

ontvangen op 30 december 2022

LEMELE

•  Het kappen van drie eiken aan de rand van het perceel Lage 

Esweg 2, grenzend aan de Reefhuisweg en het kappen van één eik 

grenzend aan het perceel aan de Lage Esweg 4, ontvangen op 30 

december 2022

GIETHMEN

•  Het kappen van drie bomen op het perceel Hogeveldsweg 

26-139, ontvangen 4 januari 2023

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 vellen en rooien van drie dennenbomen op het perceel 

Balkerweg 20c

Dit besluit is 4 januari 2023 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

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend dat de 

volgende vergunningen zijn verleend:

Evenementenvergunning

OMMEN

•  voor het organiseren van de Tuinfair op Landgoed het Laer op 7 

t/m 10 april 2023 van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Verkoopactie

LEMELE

•  het houden van een verkoopactie van potgrondzakken op 11, 12, 

18, 19, 25 en 26 maart 2023

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


