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“Een vitaal centru
n
is voor iedereen va
ners en
belang. Voor inwo
r ook voor
ondernemers, maa
rum bepaalt
toeristen. Het cent
k deel onze
voor een belangrij
ie.”
economische posit

Wethouder ziet
‘mooi perspectief’ in Ommen
Huiskamer van Ommen
verbindt Centrum en Vecht
Alles is klaar voor de bouw

Dit magazine
wordt een aa
ntal keer
per jaar uitg
egeven om u
op de hoogte
te houden va
n
alle ontwikke
lingen in en
ro
nd het
centrum van
Ommen.
Gevuld met p
raktische info
rmatie,
maar ook uit
spraken en in
terviews
met projectle
iders en arch
itecten,
geeft dit mag
azine een mo
oie
kijk op het ce
ntrum van de
toekomst.

De nieuwe Hessel Mulertbrug

WETHOUDER KLAAS SMID
ZIET
IN OMMEN
Het oppoetsen van de ‘Parel aan
de Vecht’ gaat in hoog tempo
verder. Met het aanpakken en
afronden van verschillende
deelprojecten van Vecht voor
het Centrum, ondergaat Ommen
een flinke metamorfose. “En in
de zomer van 2015 ziet Ommen
er al weer heel anders uit,”
aldus gemeentelijk projectleider
Robert Ekkelenkamp.

S

inds 2001 werkt Ommen aan de plannen voor een vernieuwd
centrum en de resultaten worden steeds meer zichtbaar. Nadat in
2011 de historische binnenstad al een flinke opknapbeurt kreeg,
werd vorig jaar de herinrichting van Ommen Zuid (IROZ) afgerond, met
onder meer de herinrichting van het stationsgebied en de Hessel Mulertbrug.
Ook een deel van de Varsenerdijk kreeg een nieuwe inrichting en vormt
nu een groene poort naar het centrum. Ondertussen verrees ook het
Marktgebouw, dat eind juni officieel geopend werd.
“Er is al veel gebeurd, maar we zijn er nog lang niet,” vertelt Ekkelenkamp.
“Komend jaar krijgt de verbinding tussen het centrum en de Vecht pas echt
vorm. Er komt onder meer een jachthaven in een inham van de rivier en ook
wordt een wandelpromenade langs het water aangelegd. Door de Markt nog
meer autoluw te maken en te laten aansluiten op de Vecht, wordt de rivier
meer bij het centrum betrokken. Ondertussen wordt dit plein de ‘Huiskamer
van Ommen’. Voor het volgende zomerseizoen ziet Ommen er dus al weer
heel anders uit.”

Wethouder Klaas Smid
nieuwe portefeuillehouder
Met Klaas Smid heeft het project
Vecht voor het Centrum een nieuwe
eindverantwoordelijk bestuurder. Klaas
Smid volgde eind mei 2014 Ilona Lagas
op als wethouder in het nieuwe college
van B&W. “Ik had hier al regelmatig
op de camping gestaan,” vertelt Smid.
“De mooie groene omgeving kende ik
van lange fietstochten en ook wist ik
dat de stad een gezellig centrum heeft.
Wanneer ik Ommen binnen reed, kreeg
ik altijd gelijk een vakantiegevoel.”
Smid was acht jaar wethouder in
Hoogeveen, maar daar kwam zijn partij
niet in het nieuwe college. Toen de kans
voorbij kwam om in Ommen aan de slag
te gaan, hoefde hij dan ook niet lang
na te denken. “Ommen is een prachtige
gemeente, met mooie natuur, maar ook
met veel dynamiek.” Smid is onder
meer verantwoordelijk voor Ruimtelijke
Ordening en heeft daarmee ook het
grootschalige project ‘Vecht voor het
Centrum’ op zijn bordje gekregen.
Hoewel hij zich als nieuwkomer de
details van het project nog eigen moet
maken, zijn de eerste indrukken goed.

“Een vitaal centrum is voor
iedereen van belang. Voor
inwoners en ondernemers,
maar ook voor toeristen.
Het centrum bepaalt voor
een belangrijk deel onze
economische positie.”
In Hoogeveen was Klaas Smid
onder meer verantwoordelijk
voor de vernieuwing van
het sportcomplex in de stad
en het realiseren van enkele
multifunctionele centra in
omliggende dorpen. “Een van de
mooie aspecten daarvan vond ik het
samenspel met de gebruikers. Het
is belangrijk dat er draagvlak
voor je plannen is en naar
mijn idee is dat in
Ommen het geval.
Dat biedt mooie
perspectieven.”

Wethouder Klaas Smid
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‘BEELDBEPALEND
MARKTGEBOUW
PAST GOED IN
HET GEHEEL’
De ‘skyline’ van Ommen heeft er een echte blikvanger bij. Op de Markt verrees
het afgelopen jaar het Marktgebouw, dat voor een belangrijk deel het aangezicht
van het centrum bepaalt. De ‘bewoners’ Rabobank, ACTION en Het Gerecht zijn
erg te spreken over het eindresultaat. Op vrijdag 20 juni 2014 werd het pand
geopend. Evert Slooten, directeur Artica Vastgoedontwikkeling: “Iedereen die
het gebouw een keer van dichtbij heeft gezien en het later op een foto terugziet
weet: ‘Dit is in Ommen’.”

P

rojectontwikkelaar Artica en
de hoofd- en onderaannemers
stonden het afgelopen jaar voor
de taak om het Marktgebouw voor 1
mei 2014 op te leveren. “Uiteindelijk
is dat op 28 april al gelukt,” zegt Evert
Slooten van Artica. De bouw verliep
voorspoedig, maar de oplettende
volger zal wellicht een opmerkelijke
wijziging in het plan hebben bespeurd.
“Op een aantal artist-impressions staat
het gebouw afgebeeld met een gele
baksteen. Toen we bij de start van de
bouw op de locatie een ‘proef-muur’

bekeken, vonden we echter het verschil
met de andere gebouwen zoals dat van
Flater en Tante Pos te groot. Daarom
hebben we een rodere steen uitgezocht
en achteraf ben ik blij met die keuze.
Deze steen geeft het gebouw een warme
uitstraling en het past goed in het
geheel.”

Stalen luifel

Ook een ander kenmerk van het
Marktgebouw kreeg speciale aandacht
van Slooten en de zijnen. “Tijdens
het ontwerpen had ik met architect

Edo Geesink een leuk gesprek over de
beleving van het gebouw. Hoe kijken
mensen in de zomer vanaf het terras
naar het pand? Wat valt ze op? We
kwamen tot de conclusie dat de luifel
een belangrijke rol zou spelen en daar
hebben we dus extra aandacht aan
besteed. Met kunstenaar en ontwerper
Ruud Jan Kokke hebben we de stalen
luifel ontworpen. Persoonlijk vind ik
het een prachtige toevoeging aan het
gebouw, die echt bijdraagt aan het
karakter.

Slooten is tevreden over het
eindresultaat, maar nog belangrijker is
wat de Ommenaren zelf van hun nieuwe
Marktgebouw vinden. Van hen kreeg de
projectontwikkelaar tot nu toe positieve
reacties. “We hebben een mooi gebouw
ontworpen omdat deze plek daarom
vraagt. Het beeld van de stad wordt de
komende jaren door het Marktgebouw
bepaald en dan is een extra inspanning
volgens mij op zijn plaats.” Ook
kreeg Slooten van sommige mensen
te horen dat het gebouw iets verder
‘naar achteren’ had gekund. “Ik snap
die opmerking in de huidige situatie,
maar ik denk dat de beleving verandert
wanneer ook het plein helemaal
is ingericht. Dit wordt één groot
verblijfsgebied met terrassen in plaats
van de auto’s die er nu staan. Als je het
gebouw verplaatst, zou het plein ook te
groot kunnen worden. Ik denk dat het nu
goed is.”

Tevreden bewoners

Op de begane grond van het gebouw
dat op de plek van het vroeger
kantongerecht staat, opende Restaurant
Het Gerecht half juni de deuren. Toen
horecaondernemer Leon Dieperink de
tekeningen van het gebouw zag was hij
meteen overtuigd. “We wisten natuurlijk
al dat Ommen met al haar toeristen
erg aantrekkelijk is en onderzoek wees
uit dat er in Ommen nog wel ruimte
was voor een restaurant dat ‘een goede
hap, voor een goede prijs’ aanbiedt.
Daarom hebben we voor Ommen en

deze locatie gekozen.” Dieperink heeft
ook restaurants in Epe en Gasselte.
Het Gerecht in Ommen is voor hem
een fraaie aanwinst. “De ligging, de
omvang van het terras en de nabijheid
van parkeerplaatsen zijn voor ons
aantrekkelijke kenmerken. Daarnaast is
het natuurlijk een heel mooi, kwalitatief
hoogstaand gebouw. Dat past wel bij
ons.”
De winkel die voor veel extra
bezoek aan het centrum
van Ommen moet zorgen,
zetelt inmiddels op de eerste
verdieping. De ACTION ging
op 31 mei open. “Ommen is
een stad met een regionale
verzorgende functie en voor
ons dus aantrekkelijk,” aldus
de woordvoerder van de
winkelketen. “Het gebouw
ligt op een centrale plek in
Ommen die goed zichtbaar
en bereikbaar is. Dit gebouw
biedt een basis waar ACTION
haar klanten goed kan
bedienen.”

te groot en verouderd. In deze tijd
waarin klanten steeds meer bankieren
via de computer of smartphone hoort
een moderne eigentijdse vestiging die
ze daarbij helpt. We zijn erg blij met
deze nieuwe plek.” Per 1 juli zijn de
geldautomaat en de sealbagautomaat
beschikbaar, later volgen het personeel
en andere voorzieningen.

De artist-impression met de in eerste
instantie zandkleurige baksteen

Tot slot neemt Rabobank Vaart en
Vechtstreek intrek in het Marktgebouw.
De bank was al enige tijd op zoek naar
een geschikte nieuwe locatie. “Het
oude kantoor aan Den Lagen Oordt
lag ongunstig voor bijvoorbeeld het
winkelend publiek en de ondernemers,”
zo laat de woordvoerder van de
Rabobank weten. “Ook was dat pand

De feestelijke opening van het gloednieuwe Marktgebouw

4

5

Het wordt de ‘Huiskamer van Ommen’. Over een jaar is
de Markt een mooi en gezellig plein met aan drie kanten
bebouwing en aan de vierde zijde het glinsterende water
van de Vecht. Een verhaal over sferen en zichtlijnen,
maar ook gewoon over klinkers en bankjes. “De open
kant ligt op het zuiden, dus hoe mooi wil je het hebben?”
zegt landschapsarchitecte Corine Zwart.

O

mmen keert het gezicht richting
de Vecht en dat wordt nergens
beter duidelijk dan op de Markt.
Met de nieuwe inrichting van het plein
worden het centrum en de rivier met
elkaar verbonden. Jarenlang zorgde
de N34 voor een scheiding, maar
straks loopt het knusse plein aan de
zuidkant schuin af richting het water.
Auto’s staan er niet meer geparkeerd.
Nadat bezoekers hebben gewinkeld
of een terrasje hebben gepakt,
kunnen ze vanuit het centrum straks
rechtstreeks richting de rivier lopen.
Landschapsarchitecte Corine Zwart
van Royal Haskoning DHV had de eer
om de draai richting de Vecht vorm te
geven. “De eerste keer dat ik hier kwam
dacht ik: Wauw, wat zou het gaaf zijn
om die rivier echt bij het centrum te
kunnen betrekken.”

Gedeelde ruimte

Zichtlijnen

Het plan voor de Huiskamer van
Ommen komt niet één op één van de
tekentafel, maar is mede vormgegeven
door een delegatie van aanwonenden en
ondernemers aan de Markt. Van de kleur
van de klinkers en de plek en omvang
van de bomen tot aan de bankjes en de
terrassen: allerlei onderwerpen kwamen
in deze Klankbordgroep op tafel.

“Je ziet dat op deze plek drie sferen bij
elkaar komen. Je hebt het ‘groene’ van
de Vecht, het historische van de oude
binnenstad, maar ook gezellige van de
Westflank. De leuke gevels zijn er al,
de rivier ligt er, het verkeer is straks
voor een groot deel weg en de open kant
ligt ook nog eens op het zuiden. Ook
hield Zwart wijdere omgeving in het
oog, door te trachten om de ‘zichtlijnen’
op bepaalde markante punten te
benadrukken. “Als je voor Tante Pos
langs het plein loopt, zie je bijvoorbeeld
de molen aan de andere kant van de
Vecht en vanuit de Brugstraat zie je
het pandje aan de andere kant van de
vroegere brug.”
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Vanzelfsprekend heeft Corine Zwart
tijdens het tekenen rekening te
houden met de hoogte van de dijk.
“Waterveiligheid staat natuurlijk
voorop, want anders loopt de binnenstad
onder water. Dat hebben we ingevuld
door de dijk flauw op te laten lopen.
Wanneer je bij het water staat zie je
daardoor meer van wat er achter ligt.
Het lijkt dichterbij en het contact wordt
daardoor sterker.” Daarnaast moest de
architect ook rekening houden met de
wens om doorgaand verkeer mogelijk
te maken. “De doorgaande weg wordt
straks ingericht voor langzaam rijdend
verkeer. Bezoekers van het plein,
gebruikers van de weg moeten het
gebied samen delen.”

Ruimte voor inbreng
vanuit samenleving

Jan van Elburg, mede-eigenaar van Brasserie Tante Pos en lid van de klankbordgroep

VAN OMMEN VERBINDT
CENTRUM EN
“We hebben de afgelopen
maanden diverse keren
heel goed overleg gehad,”
vertelt Jan van Elburg, die
als mede-eigenaar van
Brasserie Tante Pos lid is van
deze klankbordgroep. “Er
zijn behoorlijke verschillen
tussen de eerste en de laatste
tekening, dus er was zeker
ruimte voor onze inbreng.”

Om te beginnen werd de leden gevraagd
om hun ‘droom’ voor de toekomstige
Markt te omschrijven. “Je krijgt dan
allerlei verhalen, maar we hebben
geprobeerd om daar één plan van te
maken. De één let vooral op de details
die voor hem van belang zijn, de ander
kijkt wat meer naar het grotere plaatje.
Zo wilde ik graag grondspots voor de
verlichting omdat ik dat heel mooi vind,
terwijl iemand anders datzelfde graag

wilde om de veiligheid te verbeteren.
Natuurlijk waren er onderling ook
wel verschillen van mening, maar we
zijn er prima samen uitgekomen.” Het
voorlopige resultaat stemt de horecaman
dan ook tevreden. “Ik weet zeker dat
we een heel mooi plein krijgen. Het is
eigenlijk heel raar dat Ommen nooit
veel met de Vecht heeft gedaan. Ik vind
het heel mooi dat de rivier straks echt
bij het centrum betrokken is.

Corine Zwart (landschapsarchitect Royal Haskoning DHV)

Flater

marktgebouw

Tante
Pos

Vecht
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Overzicht van alle projecten binnen het centrum van Ommen
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Noordkant Vechtoever
krijgt nog dit jaar een

metamorfose

Wie zich de situatie van het najaar
van 1998 nog voor de geest kan halen
weet waarom er iets moest gebeuren
aan de oevers van de Vecht in Ommen.
De rivier stond torenhoog en het
scheelde maar weinig of de binnenstad
zou onder water lopen. Om dat te
voorkomen, maar ook om natuur en
recreatie een impuls te geven, werken
de provincie Overijssel, Waterschap
Vechtstromen en de gemeente Ommen
samen in het project Vechtoevers.
“Ommen krijgt hiermee een echte
kwaliteitsimpuls,” aldus gemeentelijk
projectleider Alwin te Rietstap.
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T

er hoogte van de Hessel Mulertbrug in Ommen is de Vecht
op haar smalst en daarom neemt waterschap Vechtstromen
een aantal maatregelen die de waterveiligheid rond deze
‘bottleneck’ verbeteren. Met de plaatsing van een damwand ter
hoogte van het voormalige gemeentehuis, werd in 2012 al een
begin gemaakt met de eerste fase van de aanpak van de oevers van
de Vecht. Deze maand ging de volgende fase van start. “Aan de
oostkant van de brug, ‘bovenstrooms’ dus, gaan we de rivier een
flink stuk verbreden,” vertelt projectleider Iwan Brinkhuis van
waterschap Vechtstromen. “In plaats van ongeveer 40 meter, wordt
de Vecht straks zo’n 50 meter breed. Daarnaast verlagen we het
winterbed, waardoor er meer ruimte is voor waterberging. Met deze
maatregelen zou het water bij een vergelijkbare hoogwatersituatie
als in 1998 vijftien centimeter lager staan. Daardoor wordt het een
stuk minder spannend.”
De noodzakelijke ingrepen op het gebied van waterveiligheid,
boden tegelijk een fraaie kans om natuur en recreatie rond de
rivier een flinke impuls te geven. Eind 2011 tekenden waterschap,
provincie en gemeente een intentieovereenkomst om samen deze
drie doelen te bereiken. “Een paar honderd meter stroomafwaarts
voorbij de brug maken we deze zomer een inham in de Vecht,”
vertelt Te Rietstap. “Daar komt een haventje, waar passanten hun
boot kunnen aanleggen. Ook wordt de huidige aanlegsteiger een
eind in die richting verplaatst.”

Kwaliteitsimpuls

De passantenhaven maakt dat Ommen vanaf de Vecht
beter bereikbaar is, maar de verbinding tussen de stad en de
rivier krijgt pas echt vorm door de aansluiting van de nieuwe
Markt op het water. Ook komt er een wandelpad langs de
waterkant van het voormalige gemeentehuis richting de Hessel
Mulertbrug, waardoor een fraaie boulevard ontstaat. “Alles is
gericht op een betere beleving van de Vecht en het centrum.
Ommen krijgt hiermee een echte kwaliteitsimpuls.”
“Vanaf oktober is de kans op hoog water groter, dus dan
kunnen we niet meer in het winterbed aan het werk,” legt
Brinkhuis uit. “We proberen zoveel mogelijk rekening te
houden met recreanten, maar er zal misschien wel wat overlast
zijn. We blijven natuurlijk wel met alle betrokken partijen in
gesprek om die overlast zoveel mogelijk te beperken.”

Nevengeul aan zuidkant

Ook is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de plannen
voor de volgende fase, waarin de zuidelijke oever van de
Vecht aangepakt wordt. Het belangrijkste onderdeel van dit
plan is de aanleg van een nevengeul, die de waterveiligheid
moet bevorderen. “Het grote verschil met de noordkant is dat
het hier gaat om gronden die niet in het bezit van de gemeente
of het waterschap zijn,” vertelt Te Rietstap. “Voornamelijk
gaat dan om het terrein van camping Koeksebelt, waar de
nevengeul overheen moet lopen. Begin dit jaar zijn we een
traject gestart om samen met de eigenaren tot een plan te
komen waarin het aantal campingplaatsen van de Koeksebelt
gewaarborgd blijft.
Er ligt nu een plan waarin voor alle betrokken partijen
meerwaarde en doelen behaald kunnen worden. We zijn
nu aan het onderzoeken of dat financieel, hydrologisch en
planologisch haalbaar is.” Deze zomer moet duidelijk worden
of de nevengeul er daadwerkelijk gaat komen.
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ALLES
IS KLAAR
VOOR
DE BOUW

De naam van het 11 April plein
herinnert aan de dag dat Ommen in
1945 bevrijd werd. Net als toen laat de
komst van ‘De Vrijheid’ ook nu even
op zich wachten. Alles is klaar voor de
bouw van het pand met deze naam,
maar eerst moet de winkelruimte
gevuld zijn. “Als dat gelukt is kan het
snel gaan,” zegt projectleider Robert
Ekkelenkamp van de gemeente Ommen.

V

oor het 11 April plein is als verbindingsstraat een
belangrijke plek in het nieuwe kernwinkelgebied
weggelegd. Bezoekers van het centrum kunnen
bijvoorbeeld hun ‘rondje Ommen’ beginnen op de Markt en
via het 11 April plein de Varsenerstraat en de rest van het
winkelcentrum bereiken. Alles is er dan ook op gericht om
een gebied te creëren waar het prettig wonen en winkelen
is. Jarenlang was het 11 April plein een klein pleintje met
voornamelijk uitzicht op achterkanten van winkels, maar daar
komt verandering in. In de toekomst verschijnt hier het gebouw
De Vrijheid, met appartementen en winkels.

De artist-impression van het 11 Aprilplein

“De gemeente Ommen was verantwoordelijk
voor het bouwrijp maken van de grond,” vertelt
Ekkelenkamp. “Dat betekent dat wij onder meer
de bestrating, de riolering en de bekabeling voor
elkaar hebben gemaakt. Nu is projectontwikkelaar
Artica aan zet om te zorgen dat het gebouw gevuld
wordt. De appartementen zijn inmiddels verkocht,
maar voor de winkelruimte worden nog huurders
gezocht. Dat is op dit moment niet makkelijk.”
In 2011 kreeg het historisch centrum al een opknapbeurt, met
onder meer nieuwe bestrating, wat meer groen en nieuwe
bankjes op het Kerkplein, het Vrijthof en in een aantal
omliggende straten. Als vervolg hierop is nu de Bermerstraat
aan de beurt. De werkzaamheden zijn na Pinksteren gestart en
hebben zo’n vier weken in beslag genomen. Om de panden zo
veel mogelijk bereikbaar te houden, wordt het werk in twee
fases uitgevoerd.

VRIENDELIJKE
WOONWIJK KRIJGT
VORM IN
“Het gebied krijgt steeds meer de uitstraling van een vriendelijke woonwijk,” zegt
gemeentelijk projectleider Klaas Pielman over het westelijk deel van het Havengebied.
“En dat was ook de bedoeling. Fase voor fase richten we het gebied in.”

W

aar tot voor kort een
verlopen bedrijventerrein
lag, wonen nu al de
eerste mensen in hun nieuwe woning.
Haven-west verandert in een moderne
woonwijk. De eerste vijf woningen
zijn opgeleverd en de volgende tien
woningen zijn in aanbouw. Daarnaast
is het verenigingsgebouw van
muziekvereniging Soli Deo Gloria en
vogelvereniging De Tuinfluiter bijna
klaar en is het kinderspeelparadijs
Octo4kids net geopend.
In het gebied komen uiteindelijk
zo’n 90 woningen, waarvan een
aantal momenteel in de verkoop
is. De luxe ‘stadswoningen’ en de
duurdere twee onder één kapwoningen
zijn wat minder in trek, maar ook
wil aannemer Oude Lenferink een

Fase voor fase wordt het Havengebied ingericht

appartementencomplex realiseren dat
vooral voor jongeren bedoeld is. Dit
gebouw wordt langs de Strangeweg,
naast het verenigingsgebouw gebouwd.
Projectleider Klaas Pielman: “Onder
jongeren lijkt er veel belangstelling te
bestaan voor dit type woningen en als
dat inderdaad het geval is, kunnen we
daar al vrij snel mee aan de slag.”
Niet alleen werden de afgelopen tijd
verschillende panden gebouwd, ook de
verdere inrichting van het gebied heeft
aandacht gekregen. Zo is de rotonde
op de kruising van de Schurinkstraat,
de Chevalleraustraat en de Strangeweg
aangelegd. Ook de bomen, planten en
grasvelden verschijnen in de loop van
dit jaar. De bebouwing van het gebied
verloopt zo veel mogelijk van noord
naar zuid. “We doen het fase voor fase,

want als je telkens ergens een plukje
invult, is dat niet prettig voor de huidige
en toekomstige bewoners omdat de
bewoners dan mogelijk jaren aan een
bouwterrein wonen. Het is moeilijk
te voorspellen, maar we mikken er op
dat het westelijk Havengebied in 2020
helemaal klaar is.”

Octo4kids
op e n !

Het nieuwe ki
nderspeelparad
ijs
Octo4kids in
het Havengebi
ed is
geopend. Hier
kunnen kinder
en naar
hartenlust klim
men en klaute
re
n in de
speeltoestelle
n. Ook is er ru
im
te
om te
bouwen en te
knutselen. De
ouders,
grootouders of
begeleiders ku
nnen
ondertussen le
kker op het (s
tr
an
d)
terras zitten en
een kop koffie
of thee drinke
n.

De Bermerstraat
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VEILIG

LEEFBAAR

D

e afgelopen jaren hebben in en rond het centrum van
Ommen diverse wegwerkzaamheden plaatsgevonden.
Ook momenteel wordt nog op diverse plaatsen
gewerkt. Op het eerste gezicht lijken het allemaal losstaande
projecten, maar in de praktijk komen ze allemaal voort uit het
Verkeerscirculatieplan. De voornaamste doelen van dit plan
zijn dat Ommen bereikbaar en leefbaar moet worden.

Aanleiding werkzaamheden

Directe aanleiding voor een nieuw verkeerscirculatieplan
was de aanleg van de Omleiding N36. Dankzij de omleiding
wordt het doorgaande verkeer tussen Zwolle en Hardenberg
(N34) om Ommen heen geleid. Dit gaf de mogelijkheid
om het centrum van Ommen verkeersluw te maken en een
aansluiting met de Vecht te realiseren. De wijzigingen in

OMMEN

Aanrijroute
Bestemmingsverkeer
Parkeervoorziening

de verkeersstructuur zorgen ervoor dat in de toekomst het
doorgaande verkeer zo min mogelijk oponthoud heeft in en
rond Ommen. Ook maken de verkeerswijzigingen het mogelijk
dat verkeer gemakkelijk en soepel op de plek van bestemming
komen. Tot slot zorgen de aanpassingen in de structuur
voor een verbetering van de leef- en verblijfsomgeving van
inwoners en gasten.
Uiteraard blijft de gemeente ook na het realiseren van het
verkeerscirculatieplan het verkeersbeeld monitoren, aanpassen
waar nodig is en nieuw beleid opstellen als daar noodzaak
voor.

Fasen
verkeerscirculatieplan
Aanleg verlengde Slagenweg
(gerealiseerd 2004)

Herinrichting Balkerweg
(gerealiseerd in 2005)

Aansluiting verlengde Slagenweg met
Coevorderweg
(gerealiseerd 2011)

Herinrichting Stationsweg
(gerealiseerd 2013)

Herinrichting Hessel Mulertbrug/ kruising
(gerealiseerd 2013)

Aansluiting Danteweg met Varsenerdijk
(gerealiseerd 2013)

Herinrichting Varsenerdijk
(gerealiseerd 2013)

Aanleg rotonde gemeentehuis
(gereed juli 2014)

Herinrichting Markt
(gereed najaar 2015)

De nieuwe woonwijk
in Ommen-Oost
Een gebied waar het buitenleven centraal staat. Het is hier gezellig in deze
vrolijke, sierlijke omgeving waar een mix van jong en oud samenleeft.
Ieder plekje in deze rustige, open en duurzame wijk heeft zijn eigen mooie
uitzicht. Er heerst een aangename en veilige sfeer en er is veel ruimte voor
groen en natuur. Maar dit nieuwe gebied heeft ook een dorpskarakter. Waar
de natuur en het boeren buiten leven behouden blijven. Door de afwisselende
bouw en een diversiteit aan mensen is dit een aantrekkelijke plek
om te wonen.
Deze nieuwe wijk, waarbinnen zich nieuwe buurtschappen gaan
vormen, past als een puzzelstukje in de natuurlijke, groene en
bosrijke omgeving van Ommen.
Ruimte, groen en buiten. Een plek waar
iedereen zich thuis voelt...
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Wilt u meer weten
over De Vlierlanden?
Neem dan contact op met de gemeente
Ommen via 14 05 29 of mail naar
vlierlanden@ommen.nl.
Maak ook online alvast aangenaam kennis
via www.ommen.nl/devlierlanden en
facebook.com/vlierlanden.

Dit is een uitgave van Gemeente Ommen.
Vormgeving door VILLA5.

