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de LPO blijft 

scherp! 
 

 

 

 

Om de campagneslogan “de LPO blijft scherp” kracht bij te zetten, hebben we een campagnebeeld 

bedacht. We hebben de gele peper als symbool/metafoor gebruikt. Deze gele LPO-peper is een 

opvallende verschijning en geeft een trigger. 
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Voorwoord 
 

Beste kiezer, 

Voor u, voor jou, voor Ommen ligt het verkiezingsprogramma van de Lokale Partij Ommen voor de 

periode 2018-2022. De LPO is ontstaan vanuit haar lokale betrokkenheid bij de belangen van de 

inwoners en ondernemers van Ommen, de kleine kernen en het platteland. De partij is niet 

gebonden aan liberale, socialistische of confessionele beginselen, maar respecteert ieders geloof en 

maatschappijvisie. 

De LPO heeft geen binding met provinciale of landelijke partijorganisaties en kan zich daardoor 

onafhankelijk opstellen. En dat hebben we de afgelopen periode ook gedaan. Vanuit een 

constructieve houding zijn en blijven we kritisch. Dat heeft, ondanks dat de LPO geen onderdeel 

uitmaakte van de coalitie,  regelmatig geleid tot successen. Ook in de komende periode wil de LPO er 

zijn voor alle inwoners, ondernemers en organisaties van de gemeente. Daarom heeft ons 

verkiezingsprogramma de slogan: “de LPO blijft scherp!” meegekregen. Er komt een periode die niet 

gemakkelijk zal zijn gezien alle ontwikkelingen, waarbij er steeds meer taken gedecentraliseerd 

worden naar het gemeentelijke niveau. Ook een ontwikkeling die kansen biedt om meer maatwerk te 

bieden en zaken dichtbij de inwoners te organiseren. Zeker nu Hardenberg de samenwerking in de 

BOH (Bestuursdienst Ommen-Hardenberg) heeft opgezegd. 

Bij het maken van dit programma hebben wij daarom opnieuw nauw samengewerkt met Plaatselijk 

Belang verenigingen van de diverse kernen en allerlei andere spelers binnen onze samenleving. Zodat 

we weten wat er leeft onder de bevolking en welke wensen er zijn. Daar waar mogelijk hebben we 

deze wensen een plek gegeven in ons programma. We hopen veel van deze wensen te kunnen 

realiseren in het belang van Ommen en voor alle inwoners. 

Ik hoop dat u zich herkent in ons programma en ook scherp blijft en op 21 maart op de LPO zult 

stemmen. Uit bijna alle kernen van onze gemeente hebben we kandidaten. Daarbij zijn onze 

kandidaten ook nog ter zake kundig. Wij zullen ervoor zorgen dat uw stem niet verloren gaat. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

\ 

 

 

Anne Ringsma 

Partijvoorzitter LPO 
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1.LPO voor het sociaal domein 
 

Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een groot aantal taken op het sociaal domein. Het 

betreft de AWBZ, Participatiewet en de Jeugdzorg. Het vertrekpunt van al deze decentralisaties is de 

kracht van de burger en van zijn eigen omgeving. Wanneer mensen dit niet (voldoende) kunnen 

regelen, dan is daar de gemeente die maatwerk verzorgt. Het is de taak van de gemeente om hier op 

een juiste manier regie op te gaan voeren.  

De LPO hecht er veel waarde aan dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Niemand mag 

uitgesloten worden. Wanneer het nodig is, kan de gemeente hierbij ondersteuning bieden in 

samenspraak met de burger en zijn omgeving zelf. De LPO wil daarom opkomen voor de belangen 

van alle burgers met name vrijwilligers en mantelzorgers. De LPO vindt dat de vrijwilligers en 

mantelzorgers door de gemeente goed gefaciliteerd moet worden. 

Het is de bedoeling dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen en pas wanneer zij zich echt 

niet meer zelfstandig kunnen redden, kunnen zij naar een verpleeghuis of een verzorgingshuis. De 

LPO hecht er daarom waarde aan dat er in zoveel mogelijk kernen voldoende zorg en 

levensloopbestendige woningen zijn inclusief de benodigde voorzieningen. 

De gemeente heeft de regie voor mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 

instelling die daarvoor in het leven is 

geroepen is Larcom. Binnen Larcom is er 

expertise aanwezig om mensen te 

begeleiden bij het uitvoeren van werk onder 

aangepaste omstandigheden en hun (terug) 

te leiden naar de reguliere arbeidsmarkt. De LPO is voorstander van een hechte samenwerking. 

De Nederlandse samenleving verandert van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. 

Dit brengt de komende jaren grote uitdagingen maar ook mooie kansen. De LPO zal dan ook samen 

met belangenorganisaties als Overlegorgaan Gehandicapten (OOG), Senioren Platform Ommen 

(SPO), cliëntenraden en Plaatselijke Belang verenigingen er voor zorg dragen dat we een leefbare 

gemeenschap houden. Hierbij stimuleren wij Noaberschap en willen we burgerinitiatieven 

ondersteunen. 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Faciliteren mantelzorgers en 

vrijwilligers door de gemeente. 

 Voldoende levensloopbestendige 

huurwoningen. 

 Blijven investeren in armoedebeleid. 

 Een goed uitgerust Larcom voor alle 

inwoners met afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

 Centrale rol voor wijkteams voor 

burgers die (tijdelijk) niet goed 

kunnen deelnemen aan onze 

samenleving. 

 

http://s3.amazonaws.com/everystockphoto/fspid20/11/45/12/3/mobile-ommen-station-1145123-o.jpg
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2. LPO VOOR meer aandacht en geld voor de wensen van kleine kernen en 
buitengebied 

 

De leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de kleine kernen staat continu onder druk. Winkels, kerken, 

scholen, woonaanbod, buurthuizen, bibliotheek, peuterspeelzaal, sportverenigingen zijn stuk voor 

stuk factoren die bepalen of het fijn is om ergens te wonen. 

Als LPO staan we in verbinding met Plaatselijk Belang verenigingen en alle clubs die zich sterk maken 

voor een kerndorp. Ook binnen onze (steun)fractie hebben we mensen uit de meeste kernen. 

Daardoor krijgen de belangen van de kleine dorpen altijd veel aandacht binnen ons overleg en in 

onze standpunten. Zo maken we ons sterk voor woningbouw in de kleine kernen, een veilige 

oversteek in Varsen, behoud bibliotheek voorzieningen en openbaar vervoer. 

 

De LPO zal de komende periode vooral inzetten op realisatie van levensloopbestendige woningen 

zodat mensen binnen hun eigen kern kunnen blijven wonen. Dit laatste geldt zowel voor jongeren als 

voor ouderen. Dit is goed voor de cohesie binnen de gemeenschap en zorgt ook voor een breder 

draagvlak voor de lokale voorzieningen. Als er behoefte is, moet er ook de mogelijkheid zijn om een 

woonservice-locatie te realiseren. 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Levensloopbestendig bouwen in de 

kleine kernen. 

 Woonservice locatie bij voldoende 

vraag. 

 Veilige (ongelijkvloerse) oversteek  in 

Varsen. 

 De gehele gemeente aansluiten op het 

rioolstelsel. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjvrfDD-NvYAhXMh7QKHSsfBtwQjRwIBw&url=https://www.destentor.nl/ommen/alle-hens-aan-dek-voor-lobby-n340-varsen~aafe778b/&psig=AOvVaw1wTPLniVivmimilPVfY9rr&ust=1516173466384747
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3. LPO VOOR goede ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 
 

Als lokale partij willen wij dat er vraaggericht gebouwd wordt en niet op basis van, te veel, 

aangekochte gronden. Voor Ommen-Oost lijkt voldoende animo aanwezig en zijn er prachtige 

plannen ontwikkeld. Graag wil de LPO van Ommen - Oost een gevarieerde wijk maken met zowel 

koop- als huurwoningen voor starters en doorstromers. Er is zeker een duidelijke behoefte aan 

goedkope huur- en koopwoningen voor starters. De LPO vindt dat deze groep van woningzoekenden 

zo snel mogelijk geholpen moet worden en daar waar mogelijk en gewenst met een 

startersfinanciering. Ook ziet de LPO goede mogelijkheden voor particulier opdrachtgeverschap 

binnen Ommen-Oost. Dit is een vorm van bouwen waarbij particulieren en/of groepen van 

particulieren gezamenlijk i.s.m. een architect hun woningen laat ontwerpen met oog voor ieders 

individuele wensen. 

Om Ommen in de toekomst leefbaar te houden is het belangrijk dat de voorzieningen en faciliteiten, 

sociaal, medisch en cultureel, op een makkelijk te bereiken plek staan. Zeker met de vergrijzing die 

nu al plaatsvindt, wil de LPO woningen bouwen in de buurt van de voorzieningen. Een van de plekken 

die daartoe geschikt is, is het Havengebied. Ook hierbij staat levensloopbestendig en duurzaam 

bouwen voorop. Andere plekken geschikt voor nieuwbouw / renovatie zijn Middenstraat, 

Julianastraat, Zeeheldenbuurt en Strangen. 

De vijf oude korenmolens die Ommen rijk is, zijn van 

essentieel belang voor het imago en de aantrekkelijkheid van 

de gemeente zowel als woonplaats als om te recreëren. 

Daarom dient de molenbiotoop gerespecteerd te worden bij 

de ontwikkeling van stedenbouwkundige projecten van 

Ommen. 

Het parkeren in Ommen moet gratis blijven (blauw parkeren 

in het centrum) en in voldoende mate op korte afstand van 

het centrum. Door de recente ontwikkelingen in het Centrum zal er opnieuw gekeken moeten 

worden naar voldoende parkeerruimte. Ook wil de LPO een herijking van het blauw parkeren in het 

centrum. Hierbij kan er gedacht worden aan verschillende parkeertijden op verschillende locaties. 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 
 

 Vraaggericht bouwen in Ommen en de 

kleine kernen.  

 Duurzaam en gasloos bouwen. 

 Lege kantoorpanden mogen 

omgebouwd worden voor wonen. 

 Renovatieprogramma oudere 

woonwijken waarbij de woningen 

tevens levensloop bestendig gemaakt 

worden. 

 Starterswoningen huur- en koop 

stimuleren (ook in kleine kernen).  

 Meer parkeergelegenheid in het 

centrum van Ommen. 

 Herijking van het blauw parkeren met  

variatie in parkeerduur.
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4. LPO voor economische zaken en gezonde financiën 
 

Het geld van de gemeente is het geld van de inwoners van Ommen. De LPO is daarom voor een 

degelijk en transparant beheer van de gemeentelijke financiën. Dat betekent voor de LPO onder 

andere een sluitende begroting op basis van inkomsten en uitgaven. Daarbij hoort een eerlijke 

belastingheffing voor inwoners, bedrijven, forensen en toeristen. Hondenbelasting hoort daar niet bij 

en daarom wil de LPO deze afschaffen.  

Veel geld gaat er naar de BOH. Gezien het feit dat Hardenberg uiterlijk over 2 jaar wil stoppen met de 

BOH zal de gemeente op zoek moeten naar een passende organisatievorm voor de dienstverlening 

aan haar burgers. Daarbij wil de LPO de kosten van het opheffen van de ambtelijke samenwerking 

tussen Ommen en Hardenberg verhalen op de gemeente Hardenberg. De breker betaalt. Daarbij kan 

er wat de LPO ook gesproken worden over een overname van de voormalige gemeente Avereest. 

De LPO wil de komende jaren geen grote prestige objecten die de draagkracht van Ommen te boven 

gaan. De praktijk heeft uitgewezen dat Ommen meestal aan het kortste eind trekt en vele financiële 

offers moet brengen bij de realisatie. 

De gemeente dient een actieve rol te spelen in het aantrekken van geschikte werkgelegenheid. 

Vooral de zorgsector, zakelijke dienstverlening en instanties op het gebied van Natuur, Milieu 

Toerisme & Recreatie ziet de LPO als werkgevers waarvoor het de moeite waard is om zich in 

Ommen te willen vestigen. Het zal positief werken op het winkelbestand, het voorzieningenniveau en 

de arbeidsmarkt als er meer bedrijvigheid is in Ommen.  

 

Een actief beleid is een vereiste voor bestrijding van leegstand van winkels en kantoren in Ommen. 

Vooral de situatie rond de Brugstraat is zorgwekkend. De LPO wil dat de gemeente een actieve rol 

speelt in het faciliteren van nieuwe mogelijkheden. Ook wil de LPO graag een lans breken om, binnen 

wettelijke mogelijkheden, bedrijven binnen de gemeentegrenzen een streepje voor te geven bij het 

gunnen van opdrachten. 
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjw9I2_iNzYAhWNUlAKHfOwDt4QjRwIBw&url=http://www.stadshaghen.nl/omgeving.htm&psig=AOvVaw08jwv61weDDeU6QBesMiL4&ust=1516174061166748
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De gemeente Ommen heeft binnen het project de Drieslag het voormalig sportpark De Rotbrink 

omgebouwd tot een duur bedrijvenpark. Gelukkig zijn er het afgelopen jaar positieve stappen gezet 

en zijn er meer bedrijven die zich zullen vestigen op de Rotbrink. Toch blijft het noodzakelijk om nog 

meer bedrijven te interesseren voor vestiging in Ommen. Aantrekken van bedrijvigheid die ook voor 

de nodige werkgelegenheid kan zorgen. Keiharde voorwaarde daarbij is dat er geen concurrentie 

ontstaat met de bedrijven die in het centrum gelegen zijn. 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Een sluitende begroting op basis van 

inkomsten en uitgaven. 

 Afschaffen hondenbelasting. 

 Halfjaarlijkse rapportage risico’s en 

financiële stand van zaken. 

 Actieve doorontwikkeling 

bedrijventerrein De Rotbrink. 

 Gemeentelijke opdrachten zo veel als 

mogelijk gunnen aan lokale bedrijven. 

 Aanpak van leegstand winkelpanden 

(met name in de Brugstraat). 

 Bij verhoging van de gemeentelijke 

heffingen uitsluitend de 

inflatiecorrectie toepassen. 

 

 Verruiming mogelijkheden tot 

openstelling winkels.  
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5. LPO VOOR de agrarische sector 
 

De agrarische sector is naast voedselproducent ook beheerder van een groot gedeelte van de grond 

in de gemeente Ommen en is daarmee een belangrijke vormgever van het buitengebied. 

Het ruimtelijk beleid van de gemeente heeft grote invloed op het perspectief van de agrarische 

bedrijven, vooral door middel van het Bestemmingsplan Buitengebied. Daarmee kan de gemeente 

een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling en instandhouding van land- en tuinbouwbedrijven. 

Vooral in de kleien kernen en het buitengebied staan de voorzieningen onder druk. Als er meer 

mogelijkheden komen voor herontwikkelingen kan dat helpen bij de instandhouding hiervan. 

 

 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 De gemeente draagt zorg voor een 

vlotte en transparante 

vergunningenprocedure. 

 Functieverandering (een nieuwe 

functie op een voormalig agrarisch 

bedrijf) kan worden toegestaan onder 

de voorwaarde dat dit niet de 

ontwikkeling van de omliggende 

agrarische bedrijven belemmert. 

 Er worden door de gemeente aan de 

landbouw geen beperkingen opgelegd 

ten aanzien van de teelt van 

gewassen, die verder gaan dan 

Europees en landelijk beleid. 

 Het is van belang dat het 

landbouwverkeer zich in het gebied 

kan verplaatsen op een veilige en 

efficiënte wijze. 

 Aanpakken van leegstand van 

vrijkomende agrarische gebouwen. 

 Plan van aanpak met betrekking tot 

asbestsanering in het buitengebied. 

 Brug bij de stuw in Junne voortvarend 

aanpakken.
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6. LPO voor een veilig en bereikbaar Ommen 
 

De LPO vindt het van groot belang dat Ommen een plaats is die goed bereikbaar is voor inwoners en 

toeristen. Dat betekent onder andere goede toegangswegen en uitvalswegen, goed openbaar 

vervoer in en naar Ommen en goede en gratis parkeervoorzieningen (blauwe schijf in het Centrum 

dicht bij de winkels). Ook voor de middenstand is dat van vitaal belang. De concurrentie met andere 

plaatsen en internetwinkels is moordend. Daarom blijft de LPO groot voorstander van een aansluiting 

van Ommen-Oost op de N36 via de Arriërveldsweg. 

Zowel de eigen bevolking als de toerist moeten verleid worden om in Ommen te kopen. Hiervoor is 

een aantrekkelijk en gevarieerd winkelbestand een voorwaarde. Daarnaast moet er veel reuring zijn 

in de vorm van evenementen en activiteiten. We rekenen erop dat de stichting Promotie Activiteiten 

Ommen, de OVO en de HVO daar een goede bijdrage aan leveren. Als gemeente moeten we dit 

faciliteren en zo nodig subsidiëren. Hierbij vindt de LPO dat gesubsidieerde evenementen 

laagdrempelig moeten zijn voor de eigen inwoners. 

Daarnaast betekent een veilig Ommen ook goed onderhoud aan 

de wegen. Daarom wil de LPO geen verdere bezuinigingen op 

wegenonderhoud, een inventarisatie van alle slechte wegen en 

voet- en fietspaden binnen de gehele gemeente (dus ook het 

buitengebied) en een plan waarin dit de komende 4 jaren wordt 

gerepareerd. Veiligheid betekent ook het aanleggen van een 

fietstunnel bij Varsen voor een veilige oversteek. 

Op het gebied van veiligheid wil de LPO vooral een preventief 

beleid. Voorlichting aan de jeugd en alle weggebruikers over 

alcohol en drugs kan veel ellende voorkomen. Daarnaast meer 

controle op snelheidsovertredingen zowel binnen als buiten de 

bebouwde kom. Verder vindt de LPO dat de politie zichtbaar en 

vindbaar moet zijn voor de inwoners. Wat betreft de brandweer 

vindt de LPO dat gestimuleerd moet worden dat gemotiveerde 

en bekwame vrijwilligers zich bij de brandweer aansluiten. 

De LPO wil inzetten op de volgende punten:

 Aansluiting Ommen-Oost op de N36. 

 Goed onderhoud aan de wegen, voet- 

en fietspaden (ook in buitengebied). 

 Meer grasbetonklinkers in de bermen 

langs alle smalle wegen. 

 Goede ontsluiting Ommen-Zuid. 

 Goede ontsluiting Vechtkade/aanleg 

rotonde bij de Hessel Mulert brug. 

 Een veilige oversteek bij Varsen voor 

fietsers. 

 Een preventief beleid op het gebied 

van alcohol en drugs. 

 Geen woningbouw op 

parkeerplaatsen in Varsenerstraat. 

 Geen opening vliegveld Lelystad 

voordat luchtruim opnieuw is 

ingedeeld.
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7. LPO VOOR goed bestuur en optimale dienstverlening 
 

LPO vindt dat het bestuur van de gemeente een voorbeeldfunctie heeft voor wat betreft 

transparantie en het betrekken van inwoners bij de besluitvorming. Het bestuur en de ambtelijke 

organisatie moeten bovenal dienend zijn aan de inwoners van onze gemeente. Serviceverlening aan 

de inwoners moet laagdrempelig en vriendelijk zijn waarbij je er als mens nog toe doet. In dat kader 

biedt het nieuwe kansen voor een nieuwe ambtelijke organisatie in Ommen na de opheffing van de 

BOH. 

De LPO staat een kleine ambtelijke organisatie voor ogen voor de dagelijkse dienstverlening op het 

gemeentehuis van Ommen. Daarbij samenwerking met andere gemeenten op terreinen waar dit 

mogelijk is. Bij andere specialistische taken moet de gemeente op regiebasis diensten inkopen. 

Ambtenaren moeten daarbij worden betrokken en initiatiefrijk zijn. Bureaucratie moet bestreden 

worden. 

Bij de nieuwe organisatie moeten er meer mogelijkheden komen voor inspraak van inwoners bij de 

vormgeving van het beleid. Na voorzichtige experimenten met Ommer Podium moeten we kijken 

welke mogelijkheden er nog meer zijn om de betrokkenheid te vergroten. Inwonerparticipatie is van 

het grootste belang om de afstand tussen inwoners en politiek te overbruggen. Inwoners weten 

uitstekend welke initiatieven opgepakt moeten worden.  

 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Dienstverlening gemeente aan de inwoners moet 

laagdrempelig, accuraat en vriendelijk zijn. 

 De gemeente draagt zorg voor een vlotte en 

transparante vergunningenprocedure. 

 Een betrokken eigen ambtelijke organisatie. 

 Meer inspraak van de inwoners bij de vormgeving 

van het beleid. 

 Wethouders moeten in Ommen wonen zodat ze 

meer betrokken zijn bij Ommen.
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8. LPO VOOR goed onderwijs en goede onderwijshuisvesting 
 

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor een goede onderwijshuisvesting die voldoet aan de 

laatste normen en eisen. Daarvoor krijgt de gemeente ook budget van de overheid. Geld dat alleen 

voor dat doel mag worden ingezet. Het kan en mag dus niet zo zijn dat daar geen geld voor 

gereserveerd is. Daarom is het van groot belang dat er goede onderhoudsplannen gemaakt worden. 

 

De zogenaamde “Kindpleinen” kunnen wat de LPO betreft de komende periode gerealiseerd worden. 

 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Goed onderwijs op alle niveaus binnen 

de gemeente. 

 Goede huisvesting voor alle vormen 

van onderwijs. 

 

 Up-to-date onderhoudsplannen met 

toereikende reservering van 

middelen.   

 Goede en veilige toegangswegen voor 

scholieren van en naar de scholen. 
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9. LPO VOOR cultuur, sport en recreatie 
 

Ommen is een speler van formaat op het gebied van recreatie. Vele (top)campings liggen binnen de 

gemeentegrenzen. Het is een opdracht aan de gemeente om deze bedrijven te faciliteren. Daarnaast 

vindt de LPO het van groot belang dat recreatieparken en campings alleen daarvoor gebruikt worden 

waarvoor ze bestemd zijn, namelijk recreatie. De gemeente moet handhaven om oneigenlijk gebruik 

te voorkomen. 

Maar recreatie is ook van belang voor onze eigen inwoners. Een binnen- en buitenbad, fietsen en 

wandelen zijn ook van belang voor Ommenaren. Daarom wil de LPO het buitenbad zeker 

openhouden. Het is een belangrijke toeristische voorziening, maar eveneens van belang om attractief 

te zijn als woongemeente. Bovendien kan de Vecht een nog belangrijker rol spelen in het recreatief 

product van Ommen. Naast meer activiteiten op het water zou dat bijvoorbeeld via een ruiterpad 

langs de Vecht kunnen. Naast de titel van wandelgemeente wil de LPO er aan werken om  

uitgeroepen te worden tot mooiste fietsgemeente van Nederland. Daarbij is er ook een taak voor de 

gemeente om te zorgen dat de kernen en het buitengebied er verzorgd en aantrekkelijk bij liggen. 

Daarvoor is het eerste vereiste dat de gemeente eigenaar blijft van alle bossen die de gemeente rijk 

is.  

 

Cultuur geeft kleur aan het leven. De LPO is groot voorstander van het realiseren van meer slecht 

weer accommodaties en vindt dat het Tinnen Figuren Museum in Ommen moet blijven. Verder moet 

cultuur in de breedste zin van het woord ondersteund worden. 

De aantrekkelijkheid van het centrum moet verder omhoog. Het winkelaanbod in het centrum is een 

groot punt van zorg en een kernwaarde voor zowel onze inwoners als de toeristen. De gemeente 

moet een actieve rol blijven spelen bij het faciliteren van ondernemers.  

Sport is van groot belang. Niet alleen voor de gezondheid maar ook voor de cohesie in een 

gemeenschap en de opvang van jongeren. Daarom vindt de LPO dat sport toegankelijk moet blijven 

voor iedereen en daarom moeten de sportverenigingen niet opgezadeld worden met de rekening. Bij 
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het draaiende houden van verenigingen spelen vrijwilligers een essentiële rol en daarom wil de LPO 

zoveel mogelijk stimuleren en waarderen dat mensen zich inzetten als vrijwilliger. 

Verder is de LPO voorstander van een skeelerbaan in het Laer, waar men zomers kan skeeleren en 

fietsen en ‘s winters kan schaatsen. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om een schaatsmarathon 

te organiseren. 

Cultuur is reeds jaren het kind van de rekening. Muziekschool, het theater, de bibliotheken; ze 

bestaan niet meer of zijn alleen nog toegankelijk voor een klein deel van onze gemeenschap. Daarom 

wil de LPO geen verdere bezuinigingen op cultuur. Ook de Koningsdag en -spelen horen bij Ommen. 

De LPO is trots op deze traditie en vindt dat deze in ere gehouden moet worden. Daarnaast is het 

bostheater een unieke locatie die het verdient om niet alleen te blijven maar ook verder ontwikkeld 

te worden. Tot slot zou het Festival aan de Vecht voor een ieder gratis toegankelijk moeten zijn. 

Voor de jeugd is er nog onvoldoende te beleven in Ommen. Daarom is de LPO groot voorstander van 

een jaarlijks Explosion Festival. Hiervoor moet subsidie beschikbaar zijn. Ook wil de LPO jaarlijks een 

grote feesttent met Koningsdag en de jaarwisseling voor alle Ommenaren, maar ook voorzieningen in 

de andere kernen.  

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Goede recreatiebedrijven binnen de 

gemeente. 

 Een verzorgd en aantrekkelijk 

buitengebied. 

 Ommen als de mooiste fietsgemeente 

van Nederland in 2020. 

 Een groots opgezette Koningsdag en –

spelen. 

 Bostheater stimuleren. 

 Voldoende recreatie mogelijkheden 

bij slecht weer. 

 Een goed en gevarieerd winkelbestand 

Centrum Ommen. 

 Geen hogere toeristen- en 

forensenbelasting 

 Sport toegankelijk houden voor 

iedereen 

 Realisatie burgerinitiatief Ommermars 

 Behoud van bibliotheek in Ommen en 

bibliotheekvoorziening faciliteren in 

kleine kernen. 

 Ruimer sluitingstijden horeca. 

 Gratis Wifi in het centrum. 

 Bioscoop en pannakooi bij de 

Caroussel. 

 Meer ontmoetingsplaatsen en 

vermaak voor jongeren. 

 Faciliteren sportactiviteiten tijdens de 

zomermaanden. 

 Gebruik van “strandjes” bij de brug. 

 Landgoed Het Laer moet behouden 

blijven voor de Ommenaren. 

 Behouden Varsenerveld voor Ommen. 

 Kinderspeelplaats(en) in het centrum 
voor de jongste jeugd. 
 

 Goede bereikbaarheid Centrum voor 
Rolstoel / Rollator gebruiker 
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10. LPO staat voor veiligheid 
 

Voor de LPO is handhaving een topprioriteit. Het betreft zowel de fysieke handhaving in het verkeer 

als ook de veiligheid op de recreatieparken. Afgelopen jaren zijn er in en rond Ommen diverse 

verkeerssituaties ingrijpend veranderd. Het handhaven op snelheid en toezicht op 

bestemmingsverkeer is van groot belang voor de veiligheid. 

 

In toenemende mate worden recreatieparken in Ommen bewoond door arbeidsmigranten uit Oost 

Europese landen. Het naleven van het verblijfsreglement op de diverse parken en de algehele 

handhaving op openbare orde is van wezenlijk belang voor het welbevinden op de parken. 

Voorkomen moet worden dat recreatieparken een negatief imago krijgen. Dit is slecht voor het 

toerisme in het algemeen in Ommen en de parken in het bijzonder. 

 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Prioriteit op handhaving op 

toegestane snelheid en 

bestemmingsverkeer. 

 Meer toezicht en handhaving 

openbare orde.

 Schurinkstraat, Julianastraat snelheidsbeperking  

( 30 km op wegdek vermelden) 
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11. LPO staat voor duurzaamheid 
 

Uiteraard zet de Lokale Partij Ommen in op duurzaamheid. De LPO doet dat bij voorkeur op een 

pragmatische wijze. En wel door gescheiden afval inzamelen, duurzaam en gasloos bouwen, en 

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen, scholen en sportverenigingen. Voor grote windturbines 

zien wij in onze gemeente geen plek. Stimulering van kleinschalige windprojecten moet onderzocht 

worden en verdient de voorkeur. 

 

De LPO wil inzetten op de volgende punten: 

 Duurzaam, energieneutraal  en 

gasloos bouwen 

 Inzet van LED-verlichting in de 

gemeentelijke gebouwen en de 

straatverlichting 

 Ondersteuning van particulier 

initiatief bij opwekking van 

elektriciteit door bestaande molens en 

kleinschalige windprojecten 

 Stimuleren zonnepanelen waarbij de 

gemeente een voorbeeldfunctie  

heeft. 

 Mogelijkheden van aardwarmte 
benutten 
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