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NIEUWSBRIEF aan de leden,

Na vele maanden van stilzwijgen - doch niet van stilzitten - is het
bestuur dan zo ver om iets van zich te laten horen. Zij heeft gemeend
zich eerst dan tot de leden te kunnen richten als er werkelijk iets
concreets te zeggen is en zij van haar activiteiten blijk kan geven.

Het is slechts een begin, maar het doet ons genoegen U hierbij het
boekje "OMMEN" te kunnen aanbieden.

Zoals uit de inhoud bliikt, geeft onze vereniging hierin een aantal
suggesties met betrekking tot een beter aanzien van de binnenstad,
onder meer door middel van mogelijke beplantingen. U zult het zonder
twijfel met ons eens zijn, dat dit de binnenstad aantrekkelijker kan
maken en dus de leefbaarheid van ons stadje kan bevorderen. Zoals U
weet is dit laatste een van de—voornaamste doel-st^llirng^m—-vran onae
vereniging. Ook schenken wij aandacht aan het vraagstuk van een auto
vrije kern, een onderwerp, dat nog slechts gedeeltelijk is gerealiseerd
in de Brugstraat, maar dat voor Ommen zeer zeker perspectieven biedt.
Vanzelfsprekend dient dit met alle betrokken partijen te worden
besproken.

De uitgave heeft een tweeledig doel, n.1. :

a. Het kan de inwoners van Ommen in het algemeen aan het denken
zetten, men kan aan de hand van enige voorbeelden zien hoe en
waar iets kan worden verbeterd; naar wij hopen resulteert dit
in nieuwe suggesties. Het is een eis van deze tijd dat de
burger meedenkt in zaken van algemeen belang.

b. Het dient te worden gezien als een aantal suggesties voor
diegenen die verantwoordelijk zijn voor het maken van plannen
en het nemen van bes lissingen voor het algemeen belang en
welzijn van Ommen, suggesties dus voor de Gemeenteraad.

Men behoeft het niet met ons eens te zijn, maar laten we dit boekje
beschouwen als een eerst aftrap voor discussies en verdere ideëen.

Gaarne had het bestuur meer punten aan de orde gesteld, echter een
grondige en veel tijdrovende voorbereiding is hiervoor nodig om
ve.r_dere sugge s t_i_es- e_n_/a£^_o_n_cme-t-e en u-i_t vne rb a r p plannpn gampn tp
stellen.' Er is werk genoeg te doen in de tijd die vóór ons ligt,
maar daar kan niet te lang mee worden gewacht. In dit verband doet
het bestuur een beroep op de leden voor medewerking. Wanneer U denkt
dat hier of daar iets ten goede kan worden veranderd en/of bepaalde
maatregelen wenselijk zijn, neem dan contact op met het bestuur.
Natuurlijk hebben wij zelf diverse plannen voor verdere actie, men
kan echter niet verwachten dat het bestuur alleen de eerste stap zet.
Uw medewerking en ideën hebben we dus nodig.

Bestemmingsplan "Kom Ommen"

Aangaande de wens van vele Ommenaren betreffende het behoud van het
pand Varsenerstraat 13 kunnen wij U mededelen dat wij een schrijven
hebben verzonden in februari aan de Gemeenteraad met het verzoek een
voorbereidend besluit te nemen ter wijziging van het huidige bestem-
mingsplan voor de kom. In dit schrijven werd de aandacht gevestigd
op het feit dat een bredere Varsenerstraat (z.a. vastgelegd in het plan,
hetgeen afbraak van voornoemd pand zou inhouden) !iet intieme karakter
van Ommen's binnenstad zou schaden.
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Ofschoon wij ge,en antwoord op ons verzoek hebben ontvangen, hebben
wij uit de raadsstukken vernomen dat e.e.a. zal worden besproken
wanneer een gewijzigd bestemmingsplan aan de orde komt.
Ons verzoek heeft dus de aandacht van de gemeenteraad.

Knelpunten in het verkeer.

In een separaat schrijven aan de Raad werd het verzoek gedaan, gezien
de abominabele situaties inzake het verkeer in de kom, een één
richtingsverkeer en eventueel een parkeerverbod in te stellen voor
een drietal straten. Aanvankelijk werd hierover afwijzend beschikt
aangezien de gemeentelijke autoriteiten het in voorbereiding zijnde
plan Ommer stratennet" willen afwachten. Een 2de brief had het
zelfde resultaat, echter na een gesprek met de burgemeester hebben
WIJ tot ons genoegen kunnen vernemen dat, al is het ook maar voor
de vacantieperiode, een één-richtingsverkeer is ingesteld voor de
Bermerstraat en Varsenerstraat. Het stemt tot voldoening te con
stateren dat wij niet tot dovemansoren hebben gesproken maar dat
een directe benadering wel degelijk tot resultaat kan leiden. Het
IS alleen jammer te moeten waarnemen dat er nog veel rijdende weg
gebruikers zijn die zich niet aan verkeersborden in Ommen willen
storen.

Ledenbes tand .

Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat het aantal leden ge
stadig toeneemt. Niet alleen nam ons ledental toe na een actie via
de RABOBank, kortgeleden melden zich alle leden van de Winkeliers
vereniging en bloc aan als lid. We zijn de 200 gepasseerd.
Het bestuur is van mening dat het mogelijk moet zijn aan het eind
van dit jaar 500 leden te hebben. Als ieder lid probeert één of
twee nieuwe leden te werven, dan kan de 500 gemakkelijk worden be
reikt.

Wij rekenen op uw enthousiaste medewerking.

Reg1ement.

Momenteel zijn geen exemplaren van het reglement meer beschikbaar.
Omstreeks September a.s. zal het bestuur een reglementswijziging
voorleggen aan de ledenvergadering. Hierna zullen alle leden het
gewijzigde reglement ontvangen.

CONTRIBUTIE.

De leden die de contributie voor dit verenigingsjaar nog niet
hebben voldaan worden vriendelijk verzocht dit vóór 15 augustus
over te maken op rekening nr. 3489.28.882. bij de RABO Bank Ommen,
ten name van "Vrienden van Ommen".
Voor zover u het nog niet bekend is, de contributie bedraagt
f  10,= per persoon, en voor echtparen f 15,= (dus voor de echtge
note f 5 , = ) .
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat gaarne dank.

Het Bes tuur.

U heeft wel/^H^^tf uw contributie betaald.


