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De gemeente Ommen werkt verder aan een inclusieve samenleving

De meeste mensen kunnen gewoon meedoen in de samenleving. Maar voor sommige mensen is ‘meedoen’ een 

uitdaging. Op 22 december 2022 heeft de raad de Lokale Inclusie Agenda 2022-2026 vastgesteld. Met deze agenda 

wil de gemeente Ommen verder werken aan de Inclusieve Samenleving.  Een samenleving waar elke inwoner op zijn 

eigen manier zelf beslissingen maakt, het gevoel heeft erbij te horen en op een gelijkwaardige manier mee kan doen. 

Of het nu gaat om een handicap, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, geloof of culturele achtergrond; iedereen 

heeft recht op volwaardige deelname aan de samenleving op basis van gelijkwaardige behandeling. 

De week van het college

Zelfbewust

De provincie start in het Vechtdal met het maken van het 

‘gebiedsprogramma Vechtdal 1.0’. Voor de liefhebbers 

onder ons: het gaat hier om de uitwerking van de eerste 

versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied, 

het PPLG.

Persoonlijk ben ik blij met de insteek die de provincie 

heeft gekozen. Naast de verplichte doelen van het Rijk 

op het gebied van water / natuur / klimaat, voegt de 

provincie Overijssel ‘zelfbewust’ er twee doelen aan toe. 

Dat zijn de sociaal-economische versterking van het 

platteland en een perspectief voor de landbouw. 

De gemeente Ommen op zijn beurt is evenzo zelfbe-

wust. In onze omgevingsvisie hebben we aangegeven 

dat landbouw hóórt bij Ommen. En leefbaarheid op het 

platteland vinden we belangrijk. En hoe dat er in de 

praktijk uit ziet? Dat willen we graag in goed overleg 

inbrengen in het gebiedsprogramma. 

Mijn bestuurs-hart sprong op van vreugde toen een 

jonge agrariër aan de gemeente vroeg: “Wanneer ik alle 

opgaven voor de komende tijd overdenk, dan wil ik 

hiermee rekening houden met mijn bedrijf” en hij gaf in 

het gesprek feilloos aan hoe hij praktisch bezig was met 

thema’s als klimaat en duurzaamheid. Dat was zelfbe-

wust!

Met zelfbewuste agrariërs, een zelfbewuste provincie en 

een zelfbewuste gemeente heb ik het volste vertrouwen 

in een goede samenwerking!

Bart Jaspers Faijer

wethouder

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

Woon jij in de gemeente Ommen? En vind je het belangrijk 

dat inwoners en verenigingen de ruimte hebben om mee te 

denken en doen in Ommen, kom dan naar één van de bijeen-

komsten op 9 februari! 

De gemeente Ommen nodigt haar inwoners en verenigingen 

uit om mee te denken over hoe Ommen hen betrekt bij het 

maken van plannen voor de gemeente of het uitvoeren van 

projecten. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van nieuwe 

woningen of het inrichten van winkelcentra. Niet alleen de 

gemeente maakt plannen, inwoners en verenigingen hebben 

ook veel goede ideeën! De gemeente wil daarom tijdens deze 

bijeenkomsten in gesprek met jou over hoe de gemeente kan 

helpen bij het waarmaken van deze ideeën.  

Denk je hierover graag mee? Meld je dan aan voor de bijeen-

komst op 9 februari 2023 om 17:00 uur voor inwoners of de 

bijeenkomst op 9 februari 2023 om 15:00 uur voor verenigin-

gen. Aanmelden kan via www.ommen.nl/meedenkenparticipa-

tie.

Of het nu gaat om het koken van een maaltijd, het repare-

ren van een elektrisch apparaat, pianospelen, meubels 

maken of sporten, de 17-jarige Youri kan het allemaal. Hij 

is een echte duizendpoot en graag met zijn handen bezig. 

“Ik hou niet van niksdoen.”

Youri woont samen met acht anderen in een woongroep 

voor begeleid wonen in het centrum van Ommen. De 

woning is ruim en de tuin erachter verrassend groot. In de 

grote woonkamer en woonkeuken op de begane grond 

wordt net als in een gewoon gezin samen gegeten, televi-

siegekeken en spelletjes gedaan. Op de bovenliggende 

verdiepingen heeft elke bewoner zijn of haar eigen kamer. 

“Ik heb autisme en een hechtingsstoornis”, vertelt hij. 

“Omdat mijn echte ouders niet voor me konden zorgen, heb 

ik tot mijn vijftiende in een pleeggezin gewoond. En sinds 

twee jaar zit ik hier”, vertelt hij. “Het is hier gezellig. Het is 

anders dan een pleeggezin, maar doordat de begeleiders 

allemaal drie of vier keer per week een dienst draaien, heb 

je toch veel vaste gezichten. Daarnaast hebben we ook 

allemaal een persoonlijk begeleider met wie je over 

financiën praat en allerlei afspraken maakt.”

Overdag gaat hij naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs op 

de Boslustschool en loopt stage op het Arbeids Training 

Centrum (ATC) aan de Rotbrink. “Daar leer ik van alles. 

Werken met hout, rijden op de heftruck, straten leggen en 

tuinwerkzaamheden. Ik vind het daar echt leuk, want ik ben 

graag met mijn handen bezig. Dat doe ik thuis ook. Daar 

verzin ik altijd wel iets. 3D-tekenen, prutsen met bedrading 

en elektronica, of popupkaarten en kijkdozen maken. En ik 

heb voor mijn kamer ook mijn eigen meubels gemaakt.”

Via zijn opleiding wordt Youri goed voorbereid op de 

toekomst. Waar hij op het ATC bezig is met allerlei beroeps-

vaardigheden, leert hij tijdens zijn stagedagen in het 

Simulatie Huis hoe hij zijn eigen huishouden later kan laten 

draaien. “We leren daar van alles. Bedden opmaken, 

stofzuigen, schoonmaken, de was doen en eten koken. Ik 

vind dat echt heel leuk om te doen.”

Zijn vrije uurtjes vult hij met muziek maken, de badminton-

club en sporten bij Only Friends. “Only Friends is een 

sportclub voor mensen die van alles hebben”, legt hij uit. 

“Het is een soort atletiek, maar dan op een rustgevende 

manier. Ik ben erop gegaan om wat contacten op te doen en 

dat lukt aardig. Het is daar gezellig en ik kan met iedereen 

goed opschieten. Ik ga ook naar An de Stekke. Dat is een 

soort één-op-één-begeleiding, waar je bijvoorbeeld samen 

kan wandelen of shoppen. Ik ben blij dat ik hier allemaal 

aan mee kan doen, want ik vind het niet fijn om me te 
vervelen. Gelukkig komt dat niet zo vaak voor. Behalve 

soms op zondag, als het dan ook nog slecht weer is. Dan ga 

ik altijd pianospelen. Dan ben ik toch nog ergens mee 

bezig.”

Denk mee over inwonersbetrokkenheid in Ommen! 

Youri houdt niet van niksen
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Zitting van de stadsbouwmeester 

De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt in 

de even weken op woensdagmorgen zitting in het gemeen-

tehuis te Ommen van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk 

indien het bouwplan of schetsplan van voldoende bouw-

kundige 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 omgevingsvergun-

ning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande 

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

OMMEN

•  het bouwen van een schuur met overkapping op het 

perceel Zonnebloemhof 15, ontvangen 12 januari 2023

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 toepas-

sing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend gemaakt 

en kan na bekendmaking van het besluit door een belang-

hebbende 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.

Vergunningsvrije Omgevingsvergunning

OMMEN

•   het plaatsen van een tuinhuis-veranda op het perceel 

Jacob Marisstraat 1

Dit besluit is 11 januari 2023 verzonden

De aanvraag is digitaal in te zien na telefonisch contact met 

de Gemeente Ommen, telefoon 14 0529. Deze bekendma-

king is bedoeld als informatie.

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 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal zes weken:

OMMEN

 •   het bouwen van een sanitair gebouw op het perceel 

Zwolseweg 17

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

OMMEN

 •   het bouwen van een nieuwe woning op het perceel 

Vlierhof 5

Dit besluit is 13 januari 2023 verzonden

 •   het kappen van een beukenboom op het perceel Giethe-

mer hooiweg 4

Dit besluit is 17 januari 2023 verzonden

GIETHMEN

•  het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26

Dit besluit is 16 januari 2023 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 belang-

hebbenden 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 onderte-

kend 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 

(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 bezwaar-

schrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaar-

schrift 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.

Milieubeheer

TER INZAGE LEGGING ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 

‘BUITENGEBIED, HERZIENING HESSENWEG WEST 14A, 

OMMEN’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 

Hessenweg West 14a, Ommen’ wordt ter inzage gelegd. 

Vanaf donderdag 26 januari 2023 tot en met 8 maart 2023

kan eenieder een zienswijze indienen. 

Op het woonperceel Hessenweg West 14a te Ommen staat 

een verouderde woning. De woning voldoet niet meer aan 

de wensen en eisen van deze tijd en moet worden vervan-

gen. Nieuwbouw op dezelfde plek is, stedenbouwkundig 

gezien, niet wenselijk. Het perceel is erg klein en ook 

cultuurhistorisch gezien is de plek niet logisch. Tevens past 

de huidige verschijningsvorm van de woning aan de 

Hessenweg West 14a niet bij de herkenbare boerderijen in 

de omgeving. De woning zal daarom op een locatie 200 

meter in westelijke richting herbouwd worden. De nieuw te 

bouwen woning wordt daarbij landschappelijk ingepast. 

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de nieuwbouw van de 

woning mogelijk en waarborgt ook dat de bestaande 

woning niet kan worden teruggebouwd. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 26 januari 

2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Het plan wordt 

op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

digitaal op de landelijke website: http://www.ruimtelijke-

plannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0175.bui-

ten2012bp0075-ON01

op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de publieks-

dienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijze

Vanaf 26 januari 2023 is het gedurende 6 weken mogelijk 

een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te 

dienen. Dit kan:

•   Bij voorkeur digitaal via http://www.ommen.nl/zienswij-

ze-indienen en gebruik daarvoor het digitale reactiefor-

mulier of

•   Schriftelijk via de post en richt uw reactie aan: Gemeen-

teraad van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC 

Ommen, onder vermelding van “zienswijze bestem-

mingsplan Hessenweg West 14a te Ommen’ of

•   Mondeling door een afspraak bij de Publieksdienst te 

maken. Bel voor het maken van een afspraak naar 14 

0529.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, HERZIE-
NING VELDSTEEG 2 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Veld-

steeg 2’ is ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. 

Vanaf donderdag 26 januari 2023 tot en met woensdag 8 

februari geldt de beroepstermijn. 

Op het perceel Veldsteeg 2 te Arriën is op dit moment 

sprake van een agrarische bestemming met bedrijfsbebou-

wing. Er is al sinds enkele jaren geen sprake meer van een 

agrarisch bedrijf. Initiatiefnemers wensen de rood-voor-

rood regeling toe te passen, ten einde de locatie te be-

stemmen naar ‘Wonen’ en de realisatie van twee compen-

satiewoningen. Onderhavig bestemmingsplan ziet toe op 

deze planologische wijziging. 

Waar ter inzage? 

Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 26 

januari 2023 op de volgende wijzen ter inzage gelegd 

digitaal op de landelijke website http://www.ruimtelijke-

plannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.bui-

ten2012bp0051-vg01 

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 publieks-

dienst in het gemeentehuis te Ommen. 

Beroep 

Er is vanaf 26 januari 2023, gedurende 6 weken, beroep 

door belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. Dit 

kunt u indienen bij de Rechtbank Overijssel, Afdeling 

Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Voor 

overige informatie verwijzen wij naar de publicatie in het 

gemeenteblad (Ommer Nieuws). 

Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft gevolgen 

voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de bestuurs-

rechter.

Zie verder volgende pagina >

BOUW- EN WONINGTOEZICHT

RUIMTELIJKE ORDENING



Verleende vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend 

dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Ontheffi  ng geluidshinder

BEERZERVELD

•   Voor een trouwfeest op 2 juni 2023 van 11.00 uur tot 

01.00 uur aan de Kloosterdijk 80 in Beerzerveld;

Collecte

OMMEN

•  Stichting Jeugdkamp Ommen , voor het houden van een 

collecte in de periode van 29 mei t/m 3 juni 2023.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een be-

zwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw bezwaar-

schrift 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 

bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag 

waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw bezwaar-

schrift 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 

Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken 

om een voorlopige voorziening te treff en, als er sprake is 
van zogenoemde ‘onverwijlde 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
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VERKEERSMAATREGELEN

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


