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De week van het college

Herdenking watersnoodramp 1953

Deze week herdenken wij in Nederland de watersnood-

ramp van 1953. Op 1 februari van dat jaar werd de 

waterstand opgestuwd en ontstond er een stormvloed. 

Delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord Brabant 

overstroomden. In totaal waren er 1853 dodelijke 

slachtoff ers te betreuren. 72.000 inwoners uit deze 
provincies moesten voor langere tijd worden geëva-

cueerd. Vanuit de hele wereld ontstonden initiatieven 

om de slachtoff ers te ondersteunen. Daarmee was de 
watersnoodramp niet alleen een nationale ramp; zelfs 

vanuit Denemarken, Italië en Israël kwam er hulp. Velen 

voelden zich betrokken bij de mensen die in de nacht 

van 31 januari op 1 februari werden overvallen door het 

alles vernietigende water. Gewone mensen die alles in 

een klap verloren.

De watersnoodramp ligt inmiddels 70 jaar achter ons. 
Los van het hoge water in de jaren negentig lijkt Ommen 

niet bedreigd door hoog water, toen niet en ook nu niet. 

Maar Ommen is misschien wel als Denemarken, Italië 

en Israël. In Ommen worden mensen opgevangen die 

gevlucht zijn voor geweld in Oekraïne. De inwoners in 

Lemele en andere Ommenaren zetten zich vol overtui-

ging in om hen een veilige plek te bieden. Niet een paar 

weken maar inmiddels bijna een jaar. Het college van 

B&W heeft besloten om de opvang die wordt geboden 

aan de Oekraïense vluchtelingen met een jaar te verlen-

gen. Het is immers nog steeds niet veilig in Oekraïne. 

Maar ook voor de jonge asielzoekers die worden op-

gevangen in hotel Paping is er nog steeds geen veilige 

haven. Ook zij kunnen niet veilig terug naar hun land. 

Daarom heeft het college met de organisatie die verant-

woordelijk is voor de begeleiding van deze minderjarige 

asielzoekers afgesproken, dat wordt gezocht naar een 

plek om deze jongere voor een langere periode in Om-

men op te vangen. 

Elke situatie is anders, elk verhaal is anders, elke mens 

is anders, maar in Ommen hebben wij het in ons om 

mensen te helpen die huis en haard achter zich hebben 

moeten laten. Door te helpen worden we misschien toch 

een soort van Denemarken. 

Hans Vroomen

Burgemeester 

De stichting Ommer Overlegorgaan 

Gehandicapten heeft als doelstelling de 

belangen te behartigen van mensen 

met een beperking in de meest brede 

zin van het woord. Te denken valt aan 

een fysieke, visuele, auditieve beper-

king, maar ook een verstandelijke en 

psychische beperking. Uitgangspunt 

van het OOG is dat gekeken wordt naar 

knelpunten die betrokkenen in de dage-

lijkse praktijk ervaren. Voor dit laatste 

worden ervaringsdeskundigen inge-

schakeld. Binnen het bestuur zijn een 

aantal vacatures ontstaan. Belangstel-

lenden kunnen meer informatie 

opvragen via email-adres info@

oogommen.nl, maar kunnen zich ook als 

geïnteresseerde aanmelden.

Vacature(s) bestuur 
Ommer Overlegorgaan 
Gehandicapten

Maandagavond 16 januari vond de 

eerste bijeenkomst van het Sportplat-

form Ommen in oprichting plaats. Dit 

als uitvloeisel van het lokaal sport- en 

preventieakkoord “Samen Fitter 

Verder!”. Dertig binnen- en buitensport-

aanbieders en gemeenteraad kwamen 

af op deze eerste bijeenkomst. Het 

Sportplatform is een plek, waar Om-

mense sportaanbieders de krachten 

kunnen bundelen, kennis kunnen delen 

en van elkaar kunnen leren. Het geeft 

veel meer binding tussen de diverse 

verenigingen. Daarnaast kan dit plat-

form als lobby gebruikt worden naar de 

gemeente en de gemeente kan dit als 

adviesorgaan vanuit de sport gebruiken 

voor haar beleid.

Tijdens de bijeenkomsten staan 

vereniging overstijgende onderwerpen 

centraal. 

De eerste bijeenkomst werd geopend 

door wethouder sport Alice van den 

Nieuwboer, die het belang van het 

platform onderstreepte. Vervolgens zijn 

verenigingen met elkaar het gesprek 

aangegaan over de energiecrisis en de 

hoge energiekosten. 

Herman Maathuis van v.v. Mariënberg 

en installateur Fabio Reinders van Intu 

hebben een presentatie gegeven over 

de duurzaamheidsinvesteringen die v.v. 

Mariënberg in gang gaat zetten om de 

hoge energiekosten het hoofd te 

bieden. Uitgangspunt is nul op de meter 

en nagenoeg geen contributieverho-

ging. De presentatie van v.v. Mariënberg 

is bijgevoegd. 

Aansluitend heeft Jan Swarts van The 

One een presentatie gegeven over een 

lifestyle pakket voor selecties van 

sportverenigingen. Dit om preventief 

een bijdrage te leveren aan het terug-

dringen van obesitas en verkeerde 

eetgewoonten en om de sportprestaties 

te verhogen. Het team krijgt 4 keer per 

jaar voeding- en lifestyleadvies en 

sport specifi eke training en metingen 
om de progressie te meten. Vanuit 

Samen Fitter Verder! wordt eenmalig 

voor zes sportverenigingen € 500,00 
beschikbaar gesteld. The One sponsort 

€ 500,00 en de vereniging moet het 
eerste jaar € 500,00 bijdragen. De 
presentatie van het lifestyle pakket is 

bijgevoegd. 

Ommense sportaanbieders bundelen krachten in Sportplatform Ommen

Vrijwilligerswerk in Ommen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacature top drie! 
 

1. Planner/matchmaker ANWB AutoMaatje Ommen 

Vind je het leuk om met mensen in contact te zijn? We zijn op zoek naar 

een vrijwilliger die de aangevraagde ritten kan plannen. Je brengt 

deelnemers en chauffeurs van ANWB AutoMaatje Ommen bij elkaar. Wil 

je meehelpen aan het welzijn van je buurtgenoten? Bel dan voor meer 

informatie naar 0529-712500.  

 

2. Secretaris Adviesraad Sociaal Domein Ommen 

De Adviesraad Sociaal Domein Ommen is onafhankelijk en adviseert het 

college van B&W van de gemeente Ommen over de totstandkoming en 

uitwerking van beleid op het gebied van het Sociaal Domein in Ommen. 

Voor informatie over de functie neem je contact op met 06-34540966.   

 

3. Muzikale begeleiders welkom 

De Bazieo band is een muziekgroep voor mensen met een beperking. Er 

wordt muziek gemaakt op instrumenten die bij ons passen. Je hoeft niet 

muzikaal te zijn. Je wijst de juiste liedjes aan en maakt muziek door 

kleuren en cijfers aan te wijzen. Bel voor meer info naar 06-15188988.  
 

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 

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 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 omgevings-
vergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande 

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:

Vinkenbuurt

�  Het toestaan van een bedrijfswoning als plattelandswo-

ning op het perceel Woestenweg 13 , ontvangen 20 
januari 2023

�  Het wijzigen van de woning op het perceel 3e Schans-

weg 18, ontvangen op 24 januari 2023

GIETHMEN
�  Het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26 (’t Giethmenseveld), ontvangen op 
20 januari 2023

�  Het verbouwen van een schuur op het perceel Holt-

kampweg 1, ontvangen op 23 januari 2023
�  Het bouwen van een recreatiewoning op het perceel 

Hogeveldsweg 26, ontvangen op 11 januari 2023

STEGEREN
�  Het bouwen van een overkapping op het perceel 

Coevorderweg 48, ontvangen op 20 januari 2023
�  Het aanleggen van een buitenbad op het perceel 

Coevorderweg 25, ontvangen op 23 januari 2023

AMBT -OMMEN
�  Het bouwen van een nieuwe woning op het perceel-

nummer 1655, ontvangen op 13 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 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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen 

hebben verleend:

Ommen

�  Het wijzigen van het gebruik van een deel van de 

woning t.b.v. twee luxe B&B-kamers op het perceel 

Zonnebloemhof 15. 

Dit besluit is 18 januari 2023 verzonden

�  Het bouwen van een bedrijfsgebouw op het perceel 

Brink 12
Dit besluit is 20 januari 2023 verzonden 
•  Het bouwen van een berging op het perceel Torenvalk 2
Dit besluit is 23 januari 2023 verzonden
�  Het kappen van zes eikenbomen op het perceel Harden-

bergerweg 88

Dit besluit is 19 januari 2023 verzonden

LEMELE
�  Het bouwen van acht nieuwe woningen op het perceel 

Lemelerweg 53

Dit besluit is 18 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 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 tenmin-

ste 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 inge-

diend 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

Op woensdag 15 maart 2023 worden de 
verkiezingen voor de provinciale staten en 

Waterschappen gehouden. De gemeente 

Ommen gaat dit jaar voor het eerst centraal 

tellen. Dit houdt in dat op de verkiezingsdag 

zelf de stemmen op partijniveau worden 

geteld en de dag erna op kandidaatsniveau. 

Voor het Centraal Tellen op 16 maart 2023 is 
de gemeente Ommen op zoek naar verenigin-

gen of stichtingen die willen helpen bij het 

tellen. 

Als beloning krijgt de vereniging of stichting 

€ 50 per dagdeel per teller.

De tellers moeten 18 jaar of ouder zijn. De 

vereniging zorgt voor één coördinator die het 

contact onderhoudt met de gemeente. De 

tellers (en reserves) krijgen vooraf een korte 
instructie. 

Het Centraal Tellen vindt plaats in de Car-

rousel en begint om 09.00 uur. Het tellen van 
de stembiljetten vergt concentratie en fysieke 

inspanning.

Aanmelden
Verenigingen en stichtingen kunnen zich 

aanmelden via verkiezingen@ommen.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met team burgerzaken via 14 0529.
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De kaveluitgifte in Fase 2 C&D is succesvol 
verlopen. Van de 43 kavels gaan 41 potentië-

le eigenaren zich voorbereiden op aankoop 

en bouw van hun nieuwe woning. 

Voor belangstellenden die nog op zoek zijn 

naar een mogelijkheid om zelf te bouwen, is 

er goed nieuws: De inschrijving voor de twee 

beschikbare kavels is maandag 23 januari 
gestart. Er zijn nog twee kavels beschikbaar 

in De Vlierlanden Fase2: Kavel 107 en 122. 
Mooie ruime kavels bestemd voor een 

vrijstaande woning aan de rand van de 

bebouwing in een aantrekkelijke omgeving 

(grenzend aan het groen!). Ze zijn zeker het 
bekijken waard.

De inschrijving sluit op maandag 6 februari 

om 10:00u. Wat is er nodig om te kunnen 
inschrijven? Een betaald account op woneni-

nommen.nl en een aantal verzamelde 

punten. Wordt de kavel aan je toegewezen, 

dan vervalt je reserveplek op de kavel 

waarvoor je je eventueel eerder hebt 

ingeschreven. Ook mensen die nog niet 

eerder ingeschreven hebben, zijn natuurlijk 

van harte welkom. 

woneninommen.nl

Nog twee kavels te koop in De Vlierlanden Word stemmenteller voor extra inkomsten 
in de verenigingskas!



Ruimtelijke ordening

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED, 
HERZIENING VELDSTEEG 2 
Deze publicatie treedt in de plaats van de publicatie d.d. 25 
januari 2023, waarin per abuis een onjuiste beroepstermijn 
is vermeld. 

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Veldsteeg 2’ 
is ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Vanaf 

donderdag 2 februari 2023 tot en met woensdag 15 maart 
2023 geldt de beroepstermijn. 
Op het perceel Veldsteeg 2 te Arriën is op dit moment sprake 
van een agrarische bestemming met bedrijfsbebouwing. 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 bestemmen naar 

‘Wonen’ en de realisatie van twee compensatiewoningen. 
Onderhavig bestemmingsplan ziet toe op deze planologische 

wijziging. 

Waar ter inzage? 
Het bestemmingsplan wordt met ingang van donderdag 2 
februari 2023 op de volgende wijzen ter inzage gelegd 
1.  digitaal op de landelijke website http://www.ruimtelijke-

plannen.nl via plancode NL.IMRO.0175.bui-
ten2012bp0051-vg01 

2.  digitaal op de gemeentelijke website: https://www.
ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelij-

ke-plannen.html 

3.  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de pu-

blieksdienst in het gemeentehuis te Ommen. 

Beroep 
Vanaf donderdag 2 februari 2023 kan gedurende een termijn 
van 6 weken door een belanghebbende beroep tegen het 

vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State. Het vaststellings-

besluit treedt in werking met ingang van de dag na die 

waarop de beroepstermijn afl oopt. De werking wordt 
opgeschort indien gedurende de beroepstermijn met 

betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningen-

rechter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan en op dat verzoek is 

beslist.

Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend 

dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Collecte

OMMEN
�  Stichting Vrienden Spelweek Ommen, voor het houden 

van een collecte in de periode van 3 juli 2023 t/m 8 juli 
2023.

Verkoopactie

OMMEN
�  Gospelkoor Good News, voor het houden van een 

verkoopactie van suiker- en krentebrood in de periode 

van 3 april 2023 t/m 8 april 2023.

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

schrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

ders 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 
bezwaarschrift 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 be-

zwaar 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 Voorzie-

ningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een 

voorlopige voorziening te treff en, als er sprake is van 
zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlo-
pige 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

Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt bekend 

dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Ontheffi  ng geluidshinder

ARRIËN
•  Voor een besloten feest op 20 mei 2023 van 20.30 uur 

tot 01.00 uur op de Achteresweg 2 in Arriën.

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

schrift indienen bij het college van burgemeester en wethou-

ders 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 
bezwaarschrift 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 be-

zwaar 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 Voorzie-

ningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken om een 

voorlopige voorziening te treff en, als er sprake is van 
zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een voorlo-
pige 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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APV-VERGUNNINGENMILIEUBEHEER

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


