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“Een vitaal centru
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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

Shared Space maakt nieuwe
Markt veilig voor iedereen
Kroon op nieuwe centrum
Ommen bijna klaar
Evenementenvoorziening
voor iedereen

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
n
d
het
centrum van
Ommen.
Gevuld met p
raktische info
rmatie,
maar ook uit
spraken en in
te
rviews
met projectle
iders en arch
it
e
cten,
geeft dit mag
azine een mo
oie
kijk op het ce
ntrum van de
toekomst.

KROON OP NIEUWE
CENTRUM OMMEN
BIJNA KLAAR
Van alle grote projecten die de laatste jaren in Ommen zijn uitgevoerd springt de
renovatie van de Markt toch wel het meest in het oog. De ‘Huiskamer van Ommen’
is bijna klaar en ingericht. Ook op andere plekken in en rondom het centrum is de
afgelopen tijd echter hard gewerkt. “We hebben straks weer een mooi bijdetijds
centrum dat aantrekkelijk is voor inwoners en toeristen,” aldus wethouder Klaas Smid.

O

mmen kan zich gaan opmaken voor
een bijzonder zomerseizoen, want
nog voordat de bel voor de opening
van de Ommer Bissingh op dinsdag 14 juli
klinkt, zijn de Markt en het verlaagde plein
richting de Vecht klaar. Na de aanleg van de
haven en de wandelpromenade langs het water
vorig jaar, is daarmee de aansluiting tussen
het centrum en de rivier compleet. “De Vecht
is straks veel beter te beleven, onder andere
dankzij de prachtige wandelpromenade.”
De andere oever van de Vecht krijgt eveneens
een flinke behandeling. Eind maart gingen de
werkzaamheden voor de aanleg van het eerste deel
van een nevengeul over camping De Koeksebelt
van start. Deze geul verkleint de kans op
problemen bij hoog water en geeft het gebied
als geheel een extra impuls.

Voormalig Aldi-locatie

In het centrum is na de jaarwisseling
aan de Varsenerstraat een ‘rotte kies’ in
het aangezicht van Ommen verwijderd.
Het oude Aldi-pand is gesloopt en in
afwachting van definitieve plannen over
nieuwbouw zijn hier parkeerplaatsen
verschenen. Ook denkt een groepje
omwonenden en ondernemers na
over een mooie invulling van een

overgebleven perkje. Iets buiten het
centrum vordert de aanleg van de
nieuwe woonwijk in het westelijk
Havengebied gestaag.

Nieuwe afspraken

Ook wordt er nog dit jaar gestart met de
realisatie van de gebouwen De Vrijheid
op het 11 April Plein en De Driesprong
op de Kop van de Varsenerstraat.
Vanwege de economische tegenwind
wilde het de laatste jaren niet erg
vlotten met de verhuur en verkoop van
de winkelruimte en appartementen.
Omdat de plannen en afspraken rondom
deze projecten nog gebaseerd waren
op de economische voorspoed van
2005 hebben de gemeente Ommen en
projectontwikkelaar Artica onlangs
nieuwe afspraken gemaakt die beter
passen bij de huidige economische
situatie. In de jaren tot en met 2018
moeten vervolgens de woningen op de
Vechtoever gebouwd worden.

“ZELF VIND IK HET HEEL MOOI WORDEN, MAAR HET
GAAT ER NIET OM WAT DE PORTEFEUILLEHOUDER IN
HET GEMEENTE-BESTUUR ERVAN VINDT.

Ik hoop dat de Ommenaren zelf
trots zijn op hun centrum.”

- KLAAS SMID

Wethouder Klaas Smid
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OP ZOEK NAAR NUTTIGE
Een ‘rotte kies’ in het centrum van Ommen is verwijderd. Het gebouw waar tot enkele
jaren geleden de Aldi gevestigd was is gesloopt en in afwachting van definitieve
plannen voor nieuwbouw kan het winkelend publiek er nu parkeren. Ook is er nog
ruimte voor initiatief vanuit de omgeving. “Ondernemers en omwonenden proberen
deze plek nuttig in te vullen,” aldus projectleider Robert Ekkelenkamp.

O

mmen was een aantal
jaren verwikkeld in een
onteigeningsprocedure voor het
oude Aldipand, maar vorig jaar kreeg
de gemeente groen licht van de rechter
om het pand te slopen. Aanvankelijk
zou het gebouw in november al tegen
de vlakte gaan, maar op verzoek van
de ondernemers in het gebied werd dat
even uitgesteld. “In de aanloop naar
Sinterklaas en Kerst wilden ze liever
niet in de rommel zitten. Daar hebben
we uiteraard gehoor aan gegeven. De
sloop is vervolgens prima verlopen en
dat is in goed overleg met de omgeving
gegaan.”
De locatie op de hoek van de
Varsenerstraat en de Wethouder
Paarhuisstraat moet een belangrijk punt
worden in het nieuwe winkelcircuit
in Ommen. De nieuwbouw creëert de
‘poort’ van de Varsenerstraat en wordt
de scheiding tussen wonen en winkelen.
Aanvankelijk was hier 1.250 vierkante

4

TIJDELIJKE INVULLING

t
a
a
r
t
s
r
e
n
e
s
r
Va
Spelende kinderen en kunst

meter aan winkelruimte gepland, maar
omdat de economische werkelijkheid
van 2015 heel anders is dan die van
2005, wordt er gewerkt aan nieuwe
plannen. “We gaan heel goed kijken
wat we precies met deze locatie gaan
doen. We willen een goede mix van
commerciële ruimte en woonruimte.”

Detailhandel en wonen

Om de behoeftes, kansen en risico’s
voor onder meer de Aldilocatie zo goed
mogelijk in beeld te krijgen, werkt
de gemeente Ommen momenteel aan
twee ‘visies’: een detailhandelsvisie
en een woonvisie. “We zijn bezig
met een detailhandelsvisie, waarin
we onderzoeken wat de kansen zijn
voor ondernemers in Ommen en
hoe de gemeente die het beste kan
faciliteren. Het gaat erom dat we een
zo goed mogelijk ondernemersklimaat
creëren, zodat winkeliers zich hier
willen vestigen. Daarnaast komt er een
woonvisie die antwoord moet geven
op vragen rondom bouwen en wonen.

Welk soort woningen moet de gemeente
laten bouwen en voor wie moet dat
gebeuren?”
De antwoorden op dergelijke vragen
moeten bijdragen aan de best
mogelijke invulling van de voormalige
Aldilocatie. “We zullen 2016 gebruiken
om het stedenbouwkundige plan uit
te werken. Vervolgens gaat het plan
natuurlijk naar de gemeenteraad en
naar de projectontwikkelaar. We hopen
uiteindelijk in september 2017 te
kunnen beginnen met bouwen.”
Om deze ruimte in de tussenliggende
jaren toch nuttig te gebruiken, legde
aannemer Van Gelder hier in de
afgelopen periode 24 parkeerplaatsen
aan, waarvan drie stuks voor
mindervaliden. Ook is er parkeerruimte
voor fietsen. Daarnaast bleef er nog een
stukje grond over, waar nu een gazon in
opkomst is om stuifzand te voorkomen.
“De ondernemers en omwonenden

hebben daar de laatste tijd natuurlijk
best wel wat overlast gehad van de
werkzaamheden. De bedoeling is dan
ook om die ruimte een nuttige invulling
te geven, waar zij zelf iets aan hebben.”
Verschillende ideeën passeerden al
de revue, zoals een pleintje voor
braderieën, een speelplaats of nog
meer parkeerplaatsen. “Momenteel
is een groepje van ondernemers en
omwonenden bezig om plannen te
maken. We wachten even af wat
daar uit komt en dan gaan we
kijken hoe we dat als gemeente
kunnen faciliteren. Kan het
uitgevoerd worden en wat
kost het? De gemeenteraad
beslist daar uiteindelijk
over.”

Volgens Michiel de Groot van Intertoys verdient
elk stukje van het centrum van Ommen het om
goed gepresenteerd te worden. “Ik hoop daarom
dat de voormalige Aldilocatie aan de Varsenerstraat
voldoende aandacht krijgt.” De Groot is lid van het
groepje omwonenden en ondernemers dat zich buigt
over een tijdelijke invulling van de open ruimte.
Zelf heeft hij al voldoende ideeën. “Ik zou het mooi
vinden wanneer het als plein kan fungeren, want dat
geeft licht en lucht in een stad. Je zou er ook iets
kunnen maken voor spelende kinderen. Dat
hoeft niet eens direct een speeltoestel te
zijn, maar het kan ook in de vorm van
een kunstwerk. Die kunst kan dan
weer verwijzen naar de historie
van Ommen of het water van
de Vecht. We hopen binnenkort
in ieder geval met onze visie te
komen. Voor de korte termijn
willen we graag een plan dat snel
uitvoerbaar is.”

Projectleider Robert Ekkelenkamp
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INRICHTING
HUISKAMER
VAN OMMEN
IN VOLLE
GANG
Het is de kroon op het nieuwe centrum:
de Markt wordt momenteel grootscheeps
gerenoveerd en ingericht tot Huiskamer
van Ommen. Tegelijk komen langs de
Vecht door middel van het verlaagde
plein de rivier en het centrum bij elkaar
en ook zorgt de evenementenvoorziening
voor een culturele impuls voor de stad.
“Je kunt straks lekker vanaf het terras
naar de Vecht kijken,” zegt Herman
Hermes van café-restaurant Flater.

W

einig Ommenaren zal het ontgaan zijn
dat er sinds januari dit jaar hard gewerkt
is op en rond de Markt. De mannen van
aannemer Roelofs uit Den Ham zijn onder meer druk
geweest met het verzetten van grond, het aanleggen
van de bestrating en riolering en het plaatsen van
bijvoorbeeld bankjes, beplanting en prullenbakken. Dit
alles moest binnen enkele maanden resulteren in een
plein dat aan de ene kant knus en gezellig is met onder
meer de terrasjes van diverse horecagelegenheden en aan
de andere kant schuin afloopt richting het glinsterende
water van de Vecht. Auto’s staan er niet meer geparkeerd
op de nieuwe Markt en ook de N34 als scheiding tussen
stad en rivier is verdwenen. Bezoekers van het centrum
kunnen straks rechtstreeks richting de rivier lopen,
hooguit gehinderd door wat langzaam rijdend verkeer in
een gedeelde ruimte of ‘Shared Space’.

Bezoekers van het centrum kunnen straks rechtstreeks richting de rivier lopen

“De werkzaamheden zijn goed verlopen
en we zijn nu bezig met de laatste
loodjes,” vertelde omgevingsmanager
inrichting Marcel Aben enkele weken
voordat deze brochure op de deurmat
viel. Het gedeelte van het plein voor
de horeca was voor de Pasen klaar en
ook de eerste wegafsluiting leverde
weinig problemen op. Niet alleen het
plein, ook de parkeerplaats achter
het Marktgebouw wordt opnieuw
aangelegd. Week na week leggen de
stratenmakers een nieuw deel bestrating
aan. Aben ontving al diverse positieve
reacties van inwoners en ondernemers
uit de omgeving. “Ze zullen misschien
best wel eens wat hinder ondervinden,
maar we krijgen van inwoners
terug dat ze tevreden zijn over de
informatievoorziening en men vindt het
erg mooi worden.”

‘Lekker naar
de Vecht kijken’

Onder de tevreden ‘toezichthouders’
is ook Herman Hermes van Flater
– en sinds kort ook De Rechter van
Ommen in het Marktgebouw –, die het
bouwproces op de voet kan volgen. “We
worden keurig op de hoogte gehouden
en we zijn enorm enthousiast over hoe
het eruit ziet. Zelf zat ik ook in de
klankbordgroep die mocht meepraten
over het ontwerp en ik moet zeggen
dat daar best wel naar geluisterd is. De

overlast valt ook mee, toen de brug
twee jaar geleden dicht zat was het
erger.”
Hermes staat regelmatig nieuwsgierige
klanten te woord, die graag willen
weten wat er allemaal op het
plein staat te gebeuren. “Dan
vertel ik dat ze in de zomer
lekker vanaf het terras naar
de Vecht kunnen kijken.
Eerder kon dat niet, want
dan zat je altijd tegen
auto’s aan te kijken.”
De mannen van Roelofs
stonden voor de taak
om het plein voor de
opening van de Ommer
Bissingh af te ronden.
En dat is gelukt. “We
hebben hard gewerkt.
Hoewel we niet alles in
eigen hand hebben, zoals
bijvoorbeeld het weer,
wordt het geheel voor de
opening van de Ommer
Bissingh opgeleverd,”
vertelt Aben.

Aannemer Marcel Aben
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OMMEN CENTRUM

ONTWIKKELINGEN EN PROJECTEN
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NEVENGEUL WORDT
FUNCTIONEEL, MAAR
OOK MOOI VOOR HET
UITZICHT

Het heeft even geduurd voor de kogel door de kerk
was, maar de nevengeul aan de zuidkant van de
Vecht gaat er komen. De extra vechtarm zorgt voor meer veiligheid en geeft beleving
en natuur een impuls. “En als je vanuit Ommen die kant op over het water kijkt, ziet
het er gewoon heel mooi uit,” zegt Alwin te Rietstap van de gemeente Ommen.

M

et de verbreding van de
rivier en de aanleg van
een passantenhaven en een
wandelpromenade langs het water,
kreeg de noordelijke oever van de Vecht
bij Ommen vorig jaar al een flinke
metamorfose. Nu is de zuidkant aan
de beurt. Na een intensieve periode
van overleg sloten de gemeente
Ommen, waterschap Vechtstromen
en de provincie Overijssel aan de ene
kant en verschillende grondeigenaren
aan de andere kant in februari een
overeenkomst die moet leiden tot
de aanleg van een nevengeul die
grotendeels over het grondgebied van de
scouting en vooral camping Koeksebelt
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loopt. De camping houdt dezelfde
hoeveelheid kampeerplaatsen, maar
wordt anders ingericht, met onder meer
twee bruggen richting het eiland dat
ontstaat.

impuls,” meent Te Rietstap. “Als je
vanuit Ommen die kant op over het
water kijkt, ziet het er met die extra
geul gewoon heel mooi uit. En het is
functioneel, dat is het belangrijkste.”

Kansen voor water, natuur en beleving
De nevengeul is onderdeel van het
veelomvattende plan Ruimte voor
de Vecht en moet ervoor zorgen dat
de rivier bij hoog water zo’n zeven
centimeter lager staat dan nu het
geval is. Daarnaast krijgt de natuur
in het gebied een extra opkikker. De
natuurvriendelijke oevers bieden kansen
voor verschillende planten en dieren.
“Ook de beleving krijgt een enorme

Eind maart ging de aanleg van de eerste
kleine 300 meter van de nevengeul al
van start. Voor dit deel, dat over de
grond van de scouting loopt en ongeveer
20% van het geheel beslaat, was geen
wijziging van het bestemmingsplan
nodig. Uiterlijk in juni moet dit stuk van
de nevengeul afgerond zijn.

Alwin te Rietstap

“De scouting kan dit gedeelte dan al
benutten voor hun activiteiten,” zegt
Pieter Jelle Damste van Waterschap
Vechtstromen. De verdere procedures
om van een schets naar een definitief
ontwerp, de goedkeuring van de
gemeenteraad en de wijziging van de
bestemmingsplannen te komen zijn
inmiddels in gang gezet. Eén en ander
moet leiden tot de start van de aanleg
van het tweede deel. “We moeten aan
de ene kant rekening houden met het
campingseizoen en aan de andere kant
met de hoogwaterperiode. Dat wordt dus
een beetje schipperen.”

“...de extra geul ziet er heel
mooi uit, en ook de beleving
krijgt een enorme impuls.”
- ALWIN TE RIETSTAP
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VEILIG VOOR IEDEREEN

Veiliger maken door chaos creëren, dat is het idee achter Shared Space. Een
verkeersprincipe dat na de herinrichting wordt toegepast op de Markt.
“We gebruiken bewust zo weinig mogelijk verkeersborden en zebrapaden,”
zegt Hessel Posthuma, programmamanager voor de bestuursdienst OmmenHardenberg.

T

ot voor kort vormde de N34 een directe scheiding
tussen het centrum van Ommen en de Vecht. Door de
vele auto’s werd het genieten van het mooie van de
Vecht haast onmogelijk. Met de herinrichting van de Markt en
het verlaagde plein aan het water is dit straks verleden tijd. Het
centrum blijft toegankelijk voor automobilisten, alleen zijn ze
te gast op het plein en hebben ze straks dezelfde ‘rechten’ als
fietsers en voetgangers. “Het wordt een verblijfsruimte, waarin
alle verkeersdeelnemers rekening met elkaar moeten houden,”
zegt Posthuma, die gespecialiseerd is in Shared Space.

De nieuwe programmamanager van Ommen legt uit dat
hierdoor een ‘wat chaotische verkeerssituatie’ ontstaat.
Maar gek genoeg is dat juist de bedoeling. “Daar worden
weggebruikers alerter van. Er kan zomaar een voetganger
oversteken zonder dat er een zebrapad is, dus daar moet
je als automobilist rekening mee houden. Voetgangers en
fietsers ervaren Shared Space soms als minder veilig. Want
de zekerheid van regels is verdwenen. Maar natuurlijk blijven
de basisverkeersregels wel van toepassing zoals rechts heeft
voorrang. In een Shared Space gebied word je als weggebruiker
gedwongen meer contact te zoeken met andere weggebruikers.
Automobilisten letten meer op, rijden langzamer en zoeken
meer contact met andere weggebruikers.

SHARED
SPACE
En daardoor wordt de verkeerssituatie juist veiliger.
Onderzoek en ervaringen elders hebben aangetoond dat er
in Shared-Space gebieden minder ongelukken gebeuren.
Bovendien, als er ongelukken gebeuren, blijft het in de meeste
gevallen beperkt tot blikschade.”

Gedragen door omgeving

Een goed functionerend Shared Space-gebied is volgens
Posthuma wel aan een aantal voorwaarden gebonden. “Het
mag niet te groot zijn. Want een grote lege ruimte waar het
heel rustig is, nodigt mensen toch uit om harder te gaan
rijden. Daarnaast is het goed om weggebruikers te betrekken
bij de inrichting van de ruimte. Dat is hier in Ommen ook
gebeurd. Het plan moet wel gedragen worden door betrokken
verkeersdeelnemers.”
Het Shared Space-principe hangt samen met de nieuwe
verkeersvisie die de gemeente momenteel aan het ontwikkelen
is. Het aantal ‘verkeersbewegingen’ over de Varsenerdijk
langs het centrum was vóór de renovatie van de Markt al
flink teruggebracht. Onder meer door de verlenging van de
N36 en de nieuwe kruising met de Danteweg. De gemeente
Ommen wil de hoeveelheid verkeersbewegingen nog
verder terugbrengen naar zo’n 4.000 motorvoertuigen per
etmaal. “Een laatste voorwaarde voor een goed werkend
Shared Space-gebied is dan ook de aanwezigheid van goede
omleidingsroutes. We moeten daarom zorgen dat mensen de
nieuwe Vechtkade niet als sluiproute blijven gebruiken. We
gaan natuurlijk goed in de gaten houden of dat lukt!”

Programmamanager Hessel Posthuma
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PROGRAMMAMANAGER
HESSEL POSTHUMA OP
ZOEK NAAR DRAAGVLAK
& SAMENWERKING
EVENEMENTENVOORZIENING
VOOR IEDEREEN
Ondanks de inspanningen
van Aannemer Roelofs
zal de Huiskamer van
Ommen voor de zomer
echter nog niet helemaal
ingericht zijn. Ongeveer
in het midden van het
bovenste deel van het
plein ligt nog een flinke
open ruimte, in afwachting
van de bouw van een
evenementenvoorziening
die als opvolger dient van
de aloude muziekkoepel.
De realisatie van de
evenementenvoorziening
vindt na de zomer plaats.
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H

et aanbestedingsproces
heeft helaas vertraging
opgelopen vanwege
onjuiste inschrijvingen. Hierdoor
moet de procedure opnieuw gestart
worden en het is niet mogelijk om de
evenementenvoorziening voor de zomer
te realiseren. Daarom wordt er een
tijdelijk podium gerealiseerd op de Markt
in overleg met het bestuur van de Ommer
Bissingh,” licht projectleider Robert
Ekkelenkamp toe.
Wanneer de aanbesteding volgens
planning had verlopen was de bouw van
de evenementenvoorziening half mei
2015 gestart en begin juli afgerond, voor
het toeristisch hoogseizoen. Vanwege de
vertraging in het aanbestedingsproces
heeft de gemeente Ommen besloten
om de realisatie over het hoogseizoen
te tillen. “Het is niet wenselijk om in
het hart van de zomer, wanneer er veel
toeristen in Ommen te vinden zijn, te
bouwen. Nu starten we na de zomer en
is de evenementenvoorziening aan het
einde van dit jaar gerealiseerd,” aldus
Ekkelenkamp.

Ontwerp

Op de schetsen is alvast een bijzondere
constructie te zien: uit een podium van
80 centimeter boven het straatniveau
rijst een pilaar op, met daarboven een
overkapping. Deze doet in de verte
denken aan het blad van een boom en
is zodanig ontworpen dat bezoekers er
goed onderdoor kunnen kijken en het
zicht optimaal blijft. Voor optredens kan
het bouwwerk aan verschillende zijden
afgesloten worden, zodat het een echt
podium wordt. Aan de constructie worden
verschillende zitelementen toegevoegd.
De evenementenvoorziening wordt een
podium waarop iedereen zijn of haar
kunsten mag vertonen of boodschap
kwijt kan. Het Cultuurplatform Ommen
gaat het gebruik ervan coördineren
en bijvoorbeeld een agenda van
activiteiten opstellen. “Het gaat niet
alleen om muziek, maar ook om toneel
en andere kunst. Een breed deel van de
bevolking kan er gebruik van maken.
De evenementenvoorziening is van en
voor de samenleving en niet van de
gemeente, dus we zijn blij dat vanuit de
maatschappij het initiatief is gekomen om
met de voorziening aan de slag te gaan.”

Samen met winkeliers, horeca- en vastgoedondernemers, bewoners en
maatschappelijke organisaties wil Hessel Posthuma het centrum van Ommen een
nieuwe tijd binnenloodsen. “Als het centrum op orde is, is de rest ook op orde,” aldus
de kort geleden aangestelde ‘programmamanager’.

S

inds eind vorig jaar zet
Posthuma zich in voor het
project Centrumontwikkeling
Ommen. “Er verandert momenteel
heel veel in het centrum van Ommen.
De herinrichting van de Markt, de
nieuwe Vechtoevers en de nieuwe
bouwprojecten zijn de zichtbare
resultaten. Maar ook de geactualiseerde
woonvisie en nieuwe verkeersvisie
hebben straks hun uitwerking op de
leefbaarheid van de binnenstad“, aldus
Posthuma. “Uiteindelijk moet dat leiden
tot een gezamenlijk en inspirerend
toekomstbeeld op het centrum van
Ommen. Maar dat wil en kan de
gemeente niet op eigen houtje. Het gaat
in samenwerking met alle betrokkenen:
van bewoners, ondernemers tot de
politiek. Want dat zijn immers de
belanghebbenden.”

Vitale binnenstad

De belangrijkste vraag is wat er
nodig is om een vitale en attractieve
binnenstad te creëren. En met welke
maatregelen en instrumenten kan dat
doel bereikt worden? Er zijn volgens
Posthuma genoeg mogelijkheden, maar
ook bedreigingen. “Het zou kunnen
dat het aantal winkels in de toekomst
afneemt. Wat doen we met dat signaal

en hoe pakken we dat op? Zonder
inbreng en inzet van betrokkenen zal
dat niet lukken. Samen, als gemeente en
belanghebbenden gaan we met dit thema
aan de slag.“

Verkeersvisie Ommen

Dit jaar wordt een nieuwe
verkeersvisie opgesteld. Nu al wordt
de omgeving van de Markt ingericht
als verblijfsgebied. Dat betekent
dat alle verkeersdeelnemers - van
automobilist tot voetganger – straks
dezelfde rechten krijgen. Dat verhoogt
de verkeersveiligheid. En zo willen we
ook de Varsenerdijk als doorgaande
route voor het woon-werkverkeer
ontmoedigen. De binnenstad zal daar
veel aantrekkelijker door worden.”
Omdat de gemeente ook het wonen
in het centrum wil stimuleren, is er
ook een actuele woonvisie opgesteld.
Het woonprogramma wordt daarin
afgestemd op de behoefte. Waarbij één
ding voorop staat in de woonvisie: de
absolute prioriteit ligt bij de kwaliteit
van het centrum.

a.s. een werkplek in het Marktgebouw
in Ommen. Zo wordt hij zichtbaar
en bereikbaar voor alle burgers en
ondernemers van Ommen. “Ik wil
het directe aanspreekpunt zijn voor
alle betrokkenen en zicht krijgen
op wat er leeft, zowel bij bewoners
als winkeliers in de binnenstad.
“Ook op andere manieren zullen de
Ommenaren regelmatig van mij horen.
Bijvoorbeeld bij inloopavonden of
tijdens bijeenkomsten over projecten
in het centrum. Zo hebben we onlangs
een tweetal avonden georganiseerd met
alle winkeliers in de binnenstad over
de toekomst van de detailhandel in het
centrum. De vraag hoe het centrum
van Ommen weer toekomstbestendig
gemaakt kan worden staat volop op de
agenda.”

Aanspreekpunt

Om de ontwikkelingen in het centrum
actief te kunnen aansturen krijgt
Posthuma met ingang van september
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