
“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.”
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Markt

Ommen draait zich in 2015 
definitief richting de Vecht

Nieuwe regels voor een rustig straatbeeld

Gevelfonds duwtje in de rug 
voor opknappen panden

Markt

Dit magazine wordt een aantal keer per jaar uitgegeven om u op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen in en rond het centrum van Ommen. Gevuld met praktische informatie, maar ook uitspraken en interviews met projectleiders en architecten, geeft dit magazine een mooie kijk op het centrum van de toekomst.



OMMEN DRAAIT ZICH IN
DEFINITIEF RICHTING DE VECHT

l sinds 2001 werkt Ommen aan 
de plannen voor een gerenoveerd 
centrum en de resultaten worden 

steeds meer zichtbaar. Nadat in 2011 
de historische binnenstad al een flinke 
opknapbeurt kreeg, kreeg ook een gedeelte 
van de Varsenerdijk een behandeling en 
vormt nu een groene poort naar het centrum. 
Ondertussen verrees ook het Marktgebouw, 
dat eind juni van dit jaar officieel geopend 
werd. 

Stad en water verbonden
Eén van de belangrijkste uitgangspunten van 
Vecht voor het Centrum, het verbinden van de 
Vecht met het centrum van Ommen, krijgt in 
2015 definitief vorm. Onder meer gehinderd 
door de N340 stond de stad decennialang 
‘met de rug naar de rivier’, maar nu is de 
draai in gang gezet. In november werden 
al de nieuwe passantenhaven en de 
wandelpromenade langs de Vecht geopend 
en komend jaar krijgt de nieuwe Markt 
vorm. Met onder meer een nieuwe 
evenementenvoorziening en een paviljoen, 
de terrasjes van de bestaande horeca en 
veel groen wordt de Markt de ‘Huiskamer 
van Ommen’ waar het goed toeven is. Het 
verkeer krijgt een plek, maar de ruimte 
wordt vooral ingericht als gezellig 
verblijfsgebied. De restanten van de 
oude N340 verdwijnen en het plein 
wordt doorgetrokken richting het water, 
zodat de connectie tussen het water en 

de stad ontstaat. “Mensen kunnen straks 
zo vanuit het centrum naar het water lopen 
en andersom”, vertelt wethouder Smid. “Op 
mooie dagen zie je nu al veel mensen over 

de nieuwe promenade langs het 
water lopen, maar het plaatje is 
pas compleet als het plein klaar 
is. De nieuwe inrichting betekent 
een enorme versterking voor het 
centrum van Ommen. Voor zowel 
inwoners als toeristen wordt het 
een prachtig gebied.” Aannemer 
Roelofs staat voor een flinke klus, 
want voordat burgemeester Ahne 
de Bissinghbel voor de editie van 
2015 luidt, moet het plein klaar 
zijn.

De nieuwe Markt is de grote 
blikvanger, maar ook op andere 
plaatsen wordt gewerkt. Het 
voormalige pand van de Aldi 
aan de Varsenerstraat wordt in 
januari gesloopt en in afwachting 
van verdere planvorming komt 
hier tijdelijk een parkeerterrein. 
Daarnaast krijgt het Havengebied 
steeds meer vorm. Afgelopen jaar 
werden hier onder meer het nieuwe 
verenigingsgebouw en een serie 
woningen opgeleverd.  

Het aangezicht van Ommen verandert in hoog tempo. 
Gedurende het afgelopen jaar is er veel gerealiseerd en 
ook achter de schermen is hard gewerkt aan plannen die 
komend jaar werkelijkheid moeten worden. “Het centrum 
van Ommen wordt een prachtig gebied voor inwoners en 
toeristen”, aldus wethouder Klaas Smid. 

A

Markt e locatie op de hoek van de 
Varsenerstraat en de Wethouder 
Paarhuisstraat moet een 
belangrijk hoekpunt worden in 

het nieuwe winkelcircuit in Ommen. 
De nieuwbouw creëert de ‘poort’ van 
de Varsenerstraat en wordt de scheiding 
tussen wonen en winkelen. Een aantal 
jaren lang was de gemeente verwikkeld 
in een onteigeningsprocedure, maar in 
januari gaat het oude Aldipand tegen 
de vlakte. “We gaan vervolgens heel 
goed kijken wat we precies met deze 
locatie gaan doen. We willen een goede 
mix van woonruimte en commerciële 
ruimte en daarom moeten we kijken of 
de bestaande plannen nog actueel zijn. 
De werkelijkheid van 2005 was immers 
heel anders dan die van 2015.”

Direct na de sloop begint aannemer 
Van Gelder op deze plek met de aanleg 
van 24 parkeerplaatsen, waarvan drie 
stuks voor minder validen. Ook is er 
extra aandacht voor fietsparkeerruimte 
en wordt de Varsenerstraat autoluw 
ingericht door de aanleg van twee 
verkeersdrempels. Tijdens de 
werkzaamheden blijft de Varsenerstraat 
gewoon bereikbaar via de Wethouder 
Paarhuisstraat.

TIJDELIJKE 
PARKEERPLAATSEN 

OP OUDE PLEK 
SUPERMARKT

D

Wat wordt gezien als een 
‘lelijke plek in Ommen’ 
krijgt binnenkort een 
ander aanzien. Het oude 
pand van de Aldi in de 
Varsenerstraat wordt 
gesloopt en in afwachting 
van een definitieve 
invulling van deze locatie, 
verschijnt er een aantal 
tijdelijke parkeerplaatsen. 
“Het is zonde om een 
tijd niets te doen met die 
ruimte”, zegt projectleider 
Robert Ekkelenkamp. 

Geen rommel in 
Feestmaand
Omdat de gemeente Ommen 
duurzaamheid hoog in het vaandel 
heeft staan, worden vrijkomende 
materialen van de sloop zoveel 
mogelijk hergebruikt. Sloopbedrijf 
Lagemaat gaat het materiaal gesorteerd 
afvoeren. Aanvankelijk zou het 
gebouw al in november gesloopt 
worden, maar de middenstanders 
rondom het pand wilden in de periode 
voor Sinterklaas en Kerst liever 
niet tussen de sloopwerkzaamheden 
zitten. Op hun verzoek is de sloop 
daarom uitgesteld tot januari 2015. 
Na de aanleg van de parkeerplaatsen 
resteert er nog een lapje grond en 
over de invulling daarvan wordt nog 
nagedacht. “Die ruimte is er voor 
ondernemers om bijvoorbeeld een 
extra verkooppunt te creëren.”

Ondertussen hoopt Ekkelenkamp 
dat ontwikkelaar Artica komend 
jaar kan beginnen met de bouw van 
De Driesprong op de Kop van de 
Varsenerstraat en de Vrijheid op het 

Markt
11 Aprilplein. De appartementen zijn 
verkocht, maar de invulling van de 
winkelruimte laat op zich wachten. “Er 
zijn gegadigden, maar er daadwerkelijk 
voor gaan is een volgende stap. De 
financiering is voor ondernemers vaak 
problematisch. We zijn afhankelijk van 
de markt, maar als gemeente proberen 
we de belangstellenden zo goed 
mogelijk te begeleiden.”
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NIEUWE 
REGELS VOOR 
EEN RUSTIG 
STRAATBEELD

Bij een mooi nieuw centrum hoort ook een aantal regels 
om het straatbeeld netjes en aantrekkelijk te houden. 
Daarom stelde de gemeente Ommen onlangs een nieuw 
beleid op het gebied van uitstallingen, reclameobjecten, 
ramkraakbeveiligingen en terrassen vast. “Regels zijn 
er niet om het de ondernemers lastig te maken, maar 
om samen het centrum aantrekkelijk te houden”, aldus 
burgemeester Marc-Jan Ahne. 

e gemeente Ommen kende 
volgens de burgemeester nooit 
veel regels met betrekking 

tot de inrichting van de openbare 
ruimte. De ontwikkelingen in het 
centrum maken het volgens hem 
echter noodzakelijk om het beleid te 
actualiseren. “Terrassen, uitstallingen, 
reclameobjecten en ramkraakbeveiliging 
bepalen voor een groot deel de 
uitstraling en aantrekkingskracht 
van een winkelgebied. Ze zijn vaak 
bepalend in het straatbeeld. We vinden 
het als gemeente belangrijk dat het 
winkelgebied aantrekkelijk is voor 
bezoekers en daarom zijn er regels 
waaraan de betrokkenen zich dienen te 
houden.” De nieuwe beleidsregels zijn 
in overleg met inwoners en ondernemers 
tijdens verschillende bijeenkomsten tot 
stand gekomen.

D Uitstallingen, 
reclameobjecten en 
ramkraakbeveiliging
Het belangrijkste uitgangspunt van het 
beleid blijft dat er geen vergunning 
nodig is zolang uitstallingen, 
reclameobjecten en ramkraakbeveiliging 
binnen de beleidsregels passen. Deze 
regels gaan onder meer over de plek, 
de maximale afmetingen en de afstand 
van uitstallingen en reclameobjecten 
ten opzichte van de gevel. Ook moet 
er in alle gevallen een vrije strook 
voor voetgangers en hulpverlening 
beschikbaar zijn. “De veiligheid en de 
toegankelijkheid spelen een belangrijke 
rol. 

Het centrum van Ommen kent nogal 
wat smalle straatjes, kijk bijvoorbeeld 
maar naar de Brugstraat. Als daar 
reclameborden staan of vlaggen laag 
hangen is dat voor minder validen 
en blinden en slechtzienden heel 
vervelend. Daarom is het goed dat er 

nu regels zijn.” In het centrum van 
Ommen mag zonder vergunning een 
ramkraakbeveiliging van een bepaald 
type geplaatst worden. Dat gebeurt 
door de gemeente op kosten van de 
ondernemer. Vanaf 1 januari 2015 treedt 
het vernieuwde beleid in werking.

Terrassen
Voor terrassen is een vergunning straks 
altijd verplicht. De tafeltjes en stoeltjes 
mogen alleen op aangewezen plekken 
geplaatst worden en afspraken over 
de omvang van het terras worden in 
de vergunning vastgelegd. “Er komt 
bijvoorbeeld op de Markt meer ruimte 
voor terrassen, maar het is wel van 
belang om met elkaar te bepalen hoe 
we met die ruimte om gaan. Regulering 
geeft meer rust in het straatbeeld. 
Daarbij gaat het ook over de hoogte 

Van boven naar beneden: brasserie Tante Pos, restaurant Ekkelenkamp en restaurant Het Gerecht

Markt

van parasols en dergelijke zaken. Met 
betrekking tot het meubilair laten we 
de ondernemers veel keuzevrijheid, 
want vernieuwing moet mogelijk 
zijn. Loungebanken zijn bijvoorbeeld 
populair, dus als ze die willen plaatsen 
kan dat, maar er moet wel een beetje 
eenheid in zitten.” 

De terrassen in Ommen moeten vanaf 
april 2015, bij de start van het seizoen, 
aan deze aanvullende voorwaarden 
voldoen. Ondernemers kunnen nu 
aan de slag met het aanvragen van de 
vergunningen en het in orde maken van 
hun terrassen en uitstallingen, maar 
volgens Ahne zijn ‘forse investeringen’ 
niet nodig. “In sommige gevallen 
kunnen ze hun terras natuurlijk ook 
uitbreiden.” 

Het nieuwe beleid draagt volgens Ahne 
bij aan de ‘enorme kwaliteitsimpuls’ die 
Vecht voor het Centrum voor Ommen 
betekent. “Als het straks klaar is kan 
iedereen zien dat we er enorm op 
vooruit gegaan zijn. Ik denk dat we een 
ongelooflijk mooi, maar ook gezellig 
centrum krijgen met een belangrijke rol 
voor de Markt.”
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‘HUISKAMER VAN 
OMMEN’ KRIJGT
EVENEMENTENVOORZIENING 

 PAVILJOEN

Met de komst van het Marktgebouw ziet de Markt er nu al heel 
anders uit dan voorheen, maar de toerist die komende zomer de 
jaarlijkse trip naar Ommen onderneemt, zal het gebied nauwelijks 
herkennen. De Huiskamer van Ommen wordt in de eerste helft 
van 2015 ingericht.

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 was de N34 een 

scheiding, maar straks loopt het knusse plein aan de zuidkant 
schuin af richting het glinsterende water van de Vecht. Auto’s staan 
er op de nieuwe Markt niet geparkeerd. Nadat ze hebben gewinkeld 
of een terrasje hebben gepikt, kunnen bezoekers van het centrum 
straks rechtstreeks richting de rivier lopen, hooguit gehinderd 
door wat langzaam rijdend verkeer in een ‘gedeelde ruimte’. De 
schuine kant aan het water wordt ingericht met zitelementen, 
zodat bezoekers optimaal kunnen genieten. “Aan de ene kant is de 
Markt straks de Huiskamer van Ommen, aan de andere kant wordt 
hier de verbinding met de Vecht gemaakt”, vertelt gemeentelijk 
projectleider Robert Ekkelenkamp. “De bebouwing, de terrassen, 
de bomen en het overige groen zorgen voor een heel gezellig 
plein.”

Evenementenvoorziening
Een prominente plek op het nieuwe plein is ingeruimd voor een 
evenementenvoorziening, die als opvolger dient van de aloude 
muziekkoepel. Toen enkele jaren geleden duidelijk werd dat deze 
zou verdwijnen, richtten vertegenwoordigers van onder meer de 
Historische Kring Ommen en de muziekverenigingen het Comité 
ter behoud van de Muziekkoepel op. “Aanvankelijk wilden we 
de oude koepel behouden, maar dat bleek niet mogelijk”, vertelt 
woordvoerder Harold Dokter. “De hele constructie zou verplaatst 
moeten worden en dat bleek te duur. Van dat idee zijn we dus 
afgestapt en vervolgens is er in goede samenwerking met de 
gemeente een nieuw plan opgesteld.”

Op de schetsen van het nieuwe Marktplein is een bijzondere 
constructie zichtbaar. Uit een podium van tachtig centimeter 
boven het straatniveau rijst een pilaar op, met daarboven een 
overkapping. “De structuur van de overkapping refereert aan het 
blad van een boom”, vertelt projectleider Robert Ekkelenkamp. 
“Deze is zodanig ontworpen dat je er goed onderdoor kunt kijken 
en het zicht optimaal blijft. Het dakelement lijkt te zweven. Voor 
optredens kan het bouwwerk aan verschillende zijden afgesloten 
worden, zodat het een echt podium wordt.” Aan de constructie 
worden verschillende zitelementen toegevoegd. 

Markt

o
Ook komt er een 
oplaadpunt voor 
elektrische fietsen en 
een watertappunt van ‘Join 
the pipe’. Dit is een stichting die 
zich inzet voor schoon kraanwater in 
ontwikkelingslanden.

Harold Dokter is opgetogen over 
de komst van het bouwwerk. Een 
openbaar muziektheater hoort volgens 
hem bij de stad. “Het is anders nu het 
Marktgebouw er staat, maar wanneer 
je vroeger Ommen binnenkwam was 
de muziekkoepel het eerste wat je zag. 
Nog voordat die koepel gebouwd werd, 
was er ook een mobiel exemplaar dat 
meestal wat dichter bij de Vecht stond.” 
Historisch besef kan de beheerder 
van het Streekmuseum en de overige 
leden van het comité niet ontzegd 
worden, want in de pilaar van de 
evenementenvoorziening komt een soort 
vitrine met wat foto’s en informatie 
over de oude koepel. Als pronkstuk 
wordt hier de piek van het oude 
complex geplaatst. “Die piek is door 
een Ommenaar gemaakt en herinnert 
aan hoe het vroeger was.”

Paviljoen aan waterkant
Aan de waterkant wordt de 
nieuwe Markt ‘afgesloten’ met een 
horecavoorziening. “Dit paviljoen 
zal voor een groot deel uit glaswerk 
bestaan, maar verder zal het ontwerp 
in overleg met de ondernemer gemaakt 
worden. Het is nog van een aantal zaken 

afhankelijk, maar we hopen 
dat ook dit paviljoen voor het 

hoogseizoen van 2015 klaar is.”

Aannemer Roelofs uit Den Ham staat 
voor de klus om het allemaal voor 
de opening van de Ommer Bissingh 
2015 voor elkaar te krijgen. Na wat 
voorbereidende werkzaamheden steken 
de werklieden eind januari de schop 
in de grond. “We zijn als bedrijf trots 
dat wij de herinrichting van de Markt 
en omgeving mogen realiseren. Een 
mooie klus! We beginnen in de hoek 
bij Café Restaurant Flater en Brasserie 
Tante Pos,” vertelt omgevingsmanager 
inrichting Marcel Aben. “Globaal 
werken we vanaf daar richting het water 
en dan moet het uiteindelijk op 3 juli 
klaar zijn. De grootste onzekere factor 
daarbij is natuurlijk het weer. Met zo’n 
winter als afgelopen jaar zouden we 
blij zijn, maar het jaar ervoor was het 
veel kouder. Daarnaast kan in de laatste 
fase hoog water in de Vecht eventueel 
vertraging veroorzaken, maar die kans 
is niet groot en dat heb je ook niet in de 
hand.”

Overlast voor het verkeer en bezoekers 
van het centrum probeert de aannemer 
zoveel mogelijk te voorkomen. De 
huidige rijbaan blijft zo lang mogelijk 
intact, maar als het verkeer omgeleid 
moet worden gaat dat via de route die 
straks gangbaar wordt.

Markt

Shared Space: een andere 
benadering van openbare 
ruimte
Bij de nieuwe inrichting van de Markt 
staat de verblijfsfunctie centraal en niet 
de verkeersfunctie. Dit betekent dat de 
nieuwe weg genaamd de Vechtkader van 
ondergeschikt belang is op het plein en dat 
de ruimte ‘gedeeld’ moet worden door de 
verschillende gebruikers. Ook wel ‘Shared 
Space’ genoemd. “Ontmoeting en eigen 
verantwoordelijkheid zijn de belangrijkste 
kenmerken van Shared Space, in plaats van 
verkeersborden, wegmarkeringen en obstakels. 
Uitgangspunt is daarbij om zo weinig mogelijk 
te regelen en zoveel mogelijk vrijheid te laten. 
De verkeersdeelnemers nemen hun eigen 
verantwoordelijkheid. Dit resulteert in een 
daling van het aantal ongevallen, in lagere 
snelheden, in een mooier, rustiger ontwerp 
en meer aandacht en ruimte voor contact en 
ontmoeting. Hierdoor wordt het plein straks 
een prettige ruimte om te verblijven, te 
winkelen en te ontspannen. Gemotoriseerd 
verkeer mag wel in het shared space gebied 
komen, maar is er duidelijk te gast”, legt 
projectleider Robert Ekkelenkamp uit. 

Markt
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erwijl aan de overkant van de rivier een zacht 
herfstbriesje het goudgele blad van de bomen 
blaast, schittert de Vecht in de najaarszon. Diverse 

wandelaars, al dan niet met hun trouwe viervoeter, verkennen 
de nieuwe wandelpromenade langs de rivier tussen de Hessel 
Mulertbrug en de Ommermars. Het nieuwe haventje is nu nog 
leeg, maar dat zal komende zomer wel anders zijn. Ook zal 
de begroeiing tegen die tijd de omgeving extra mooi maken. 
De Vecht bij Ommen is al met al een stuk aantrekkelijker 
geworden voor zowel inwoners als toeristen. 

Zeven centimeter
Waar de Vecht er nu zo vriendelijk uitziet, lag de aanleiding 
voor de gezichtsverandering juist in het gevaar dat het water 
zo nu en dan vormt. De rivier is ter hoogte van de Hessel 
Mulertbrug op haar smalst en dat zorgde bij hoog water voor 
gevaarlijke situaties, zoals in 1998. Maatregelen waren dus 
nodig. In 2012 werd ter hoogte van het oude gemeentehuis 
al een damwand geplaatst en in mei werd een begin gemaakt 
met de volgende fase. “Vanaf ongeveer 100 meter ten oosten 
van de brug, bovenstrooms dus, tot aan de nieuwe haven is 
de Vecht minimaal tien meter verbreed”, vertelt projectleider 
Iwan Brinkhuis van Waterschap Vechtstromen. “De bestaande 
en vergraven oevers zijn ter bescherming van die oevers 
opnieuw bekleed met stortstenen. Door deze serie maatregelen 
stijgt het water in een hoogwatersituatie zoals in 1998 zeven 
centimeter minder.”

De noodzakelijke ingrepen op het gebied van waterveiligheid, 
boden gelijk 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. En dat is gelukt. “We 
hebben bereikt wat we van plan waren,” zegt gemeentelijk 
projectleider Alwin te Rietstap. “De waterdoelen zijn gehaald 
en daarnaast hebben we meerwaarde voor Ommen gecreëerd. 

OPGEKNAPTE 
VECHT BETER 
BESTAND TEGEN 
HOOG WATER
De kans dat zich in Ommen nog eens 
een hachelijke situatie als in het najaar 
van 1998 voordoet is flink geslonken. 
De Vecht stond destijds enkele dagen 
torenhoog en het scheelde maar 
weinig of de binnenstad zou onder 
water lopen. Nu is de ‘flessenhals’ in de 
rivier flink verbreed en het winterbed 
verlaagd. Tegelijk krijgen recreatie 
en toerisme een flinke impuls met de 
opening van de passantenhaven en de 
wandelpromenade.

T

We merken dat mensen enthousiast 
zijn.” Vanaf de Hessel Mulertbrug 
loopt het wandelpad onderlangs het 
oude gemeentehuis richting het nieuwe 
haventje dat plaats biedt aan dertig 
vaartuigen. Deze twee attracties zorgen 
volgens Te Rietstap voor een betere 
beleving van de Vecht. “En met de 
aanleg van het verlaagde plein wordt de 
relatie met de stad straks ook nog eens 
versterkt.”

Goede samenwerking
Het hoge water in de Vecht zorgde 
eind mei meteen al voor enige 
vertraging, maar vervolgens verliep 
de aanleg voorspoedig. Omdat ook 
watersporters van de Vechtoevers 
gebruik maakten was goede afstemming 
tussen aannemer Vos uit Ruinerwold en 
Watersportvereniging De Vechtstreek 
nodig. Op 14 november vond de 
officiële opening plaats. Gade geslagen 
door enkele tientallen genodigden 
op de Queen of Vechtvalley knipten 
wethouder Klaas Smid, gedeputeerde 
Bert Boerman en dagelijks bestuurslid 
Wim Stegeman van Waterschap 
Vechtstromen vanuit een bootje een 
rood lint voor het haventje door. “De 
aannemer heeft in de week voor de 
opening nog hard gewerkt om de 
boel netjes te maken, maar het zag er 
allemaal strak uit”, aldus Brinkhuis. 
“De openingshandeling symboliseerde 
wederom de goede samenwerking tussen 
Provincie Overijssel, gemeente Ommen 
en waterschap Vechtstromen.”

In de volgende fase van het project 
Vechtoevers wordt de zuidkant van 
het water aangepakt. Hier krijgt 
natuurontwikkeling meer ruimte, onder 
meer door een meer natuurvriendelijke 
inrichting van de oevers. Ook zijn 
er plannen voor de aanleg van een 
nevengeul, die over het terrein van 
Camping Koeksebelt en de scouting 
moet lopen. De gemeente Ommen en 
Waterschap Vechtstromen zijn hierover 
met de grondeigenaren in gesprek. 
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ls onderdeel van de visie 
‘Vecht voor het Centrum’ stelde 
de gemeente Ommen in 2010 
een bedrag van 100.000 euro 

beschikbaar voor ondernemers in het 
historisch centrum van Ommen om de 
uitstraling van hun pand te verbeteren. 
Verschillende ondernemers maakten hier 
enthousiast gebruik van. Waar de één 
koos voor een schilderbeurt, een nieuwe 
zonnewering of een nieuwe glazen 
pui, besloot de ander de complete 
voorgevel te renoveren. “De subsidie 
van de gemeente was bedoeld als duwtje 

in de rug, maar het belangrijkste is 
dat de ondernemers vooral zelf veel 
geïnvesteerd hebben in de uitstraling 
van hun pand. In totaal hebben ze 
420.000 euro besteed.”

Enthousiaste ondernemers
In een filmpje dat op Youtube te 
bewonderen is vertellen diverse 
ondernemers uit het centrum enthousiast 
over wat ze met de subsidie en hun 
eigen investering hebben gedaan. 

e aandacht van de gemeente 
Ommen en ontwikkelaar Oude 
Lenferink was afgelopen jaar 

voornamelijk gevestigd op het verkopen 
van de kavels, waarbij goed ‘geluisterd’ 
werd naar de markt. “We willen 
natuurlijk woningen bouwen waar 
behoefte aan is en het is gebleken dat er 
vooral belangstelling is voor goedkope 
rijwoningen.” Een rij van vijf woningen 
aan Haven West is inmiddels bewoond 
en aan de Schurinkstraat werd onlangs 
een zevenkapper opgeleverd. Ook deze 
woningen zijn inmiddels verkocht. 

In de oorspronkelijke plannen zouden 
naast deze rij twee twee-onder-één-kap-
woningen verschijnen, maar daarvoor 
was nauwelijks belangstelling. “Samen 
met de ontwikkelaar zijn we daarom 
nu aan het herverkavelen. In plaats 
van die dubbele woningen komen 
hier een vier- en een driekapper. Die 
worden binnenkort aangeboden.” Ook 
in het hart van het gebied zijn drie 
vrijstaande woningen gebouwd en is er 
één in aanbouw. Twee andere huizen 
gaan binnenkort onder constructie. 
Tegelijkertijd is Oude Lenferink bezig 
met het ontwerp van een complex voor 
25 appartementen, dat op de hoek van 
de Schurinkstraat en de Strangeweg 
moet verschijnen. 

GEVELFONDS DUWTJE 
IN DE RUG VOOR 

OPKNAPPEN PANDEN

TEVREDENHEID 
OVER VOORTGANG 
IN HAVENGEBIED

A

De gevels in het centrum van Ommen zien 
er weer spic en span uit. In totaal kregen 
23 panden de afgelopen jaren een flinke 
opknapbeurt, voor een deel gefinancierd uit 
het gevelfonds van de gemeente Ommen. 
“Dit is een belangrijke kwaliteitsimpuls 
voor het aangezicht van het centrum”, zegt 
projectleider Robert Ekkelenkamp. 

Van een verlopen bedrijventerrein naar een moderne woonwijk: het 
westelijk Havengebied krijgt steeds meer vorm. Niet alleen betrokken 
het afgelopen jaar diverse mensen hun nieuwe woning, ook het 
fraaie verenigingsgebouw en de rotonde als toegangspoort werden 
geopend. “We hebben een stevige slag geslagen,” zegt gemeentelijk 
projectleider Klaas Pielman. “Het aanzicht is flink veranderd.”

“We waren toe aan een nieuw likje verf 
en de subsidie van de gemeente was 
een aanmoediging om de gevel gelijk 
goed te renoveren”, zegt bijvoorbeeld 
bakker Berjan ten Brinke. “De klanten 
zijn laaiend enthousiast. ‘Wat leuk 
dat je het zo mooi in oude stijl hebt 
gehouden’, zeggen ze bijvoorbeeld.” 
Ook Liesbeth Weelink van Quattro Store 
had duidelijke plannen. Ze wilde het 
pand een ‘stoere uitstraling’ geven en 
dat is gelukt. “We hebben veel reacties 
gehad. Iedereen vindt dat het pand een 
stoere, gave uitstraling heeft gekregen.” 

Berna Poelarends van Berna’s 
Hair Fashion veranderde 
‘werkelijk waar alles’ aan de 
gevel. “Het gevelfonds is voor 
veel pandeigenaren echt een 
stimulans geweest om wat aan 
hun gevel te doen.” 

Niet alleen de ondernemers in 
het centrum profiteerden van 
het gevelfonds, ook de lokale 
economie als geheel kreeg een 
opkikker. Een groot deel van 

het geïnvesteerde geld werd besteed 
bij onder meer schilders, stukadoors en 
timmerlieden uit Ommen zelf. De laatste 
verzoeken zijn inmiddels ingediend. 
De pot is leeg en dat betekent volgens 
Ekkelenkamp dat het een succes is 
geweest.

Verenigingsgebouw
Een flinke bijdrage aan het moderne 
karakter van het westelijk Havengebied 
wordt geleverd door het nieuwe 
verenigingsgebouw, waar sinds kort 
muziekvereniging Soli Deo Gloria 
en vogelvereniging De Tuinfluiter 
huizen. Begin november werd dit pand 
officieel geopend. “Een heel mooi 
gebouw”, volgens Klaas Pielman. De 
oude panden van beide verenigingen 
zijn inmiddels overgedragen aan de 
gemeente en worden gesloopt. Om 
het gebied ook netjes aan te kleden 
wordt in overleg met de bewoners 
momenteel de laatste hand gelegd aan 
de plannen voor de invulling van het 
groen. Met de aanleg van de rotonde 
op de kruising van de Schurinkstaat, 
de Chevalleraustraat en de Strangeweg 
kreeg de nieuwe woonwijk tevens een 
fraaie toegangspoort. Wethouder Klaas 
Smid noemde het tijdens de opening 
begin juli ‘de mooiste rotonde van het 
Vechtdal’. 

Projectleider Klaas Pielman is in zijn 
nopjes met de ontwikkelingen in het 
Havengebied. “Het beeld is nu al 
flink veranderd, maar zeker als het 
appartementencomplex er eenmaal staat 
heeft het gebied een mooi aanzicht. 
Als je dat vergelijkt met een paar jaar 
geleden is er al veel veranderd. Gezien 
de tijd mogen we dan ook helemaal 
tevreden zijn over de voortgang.” 
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