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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
waar staan we voor!

Gewoon beter voor elkaar



De VOV is een plaatselijke en onafhankelijke partij 
van en voor alle inwoners en ondernemers in de hele 
gemeente Ommen.

Wij hoeven geen rekening te houden met standpunten 
op landelijk- of provinciaal niveau.

De VOV kan zich daarom volledig richten op de wensen 
van de inwoners in Ommen.van de inwoners in Ommen.

Resultaat ---> optimale inzet voor een betere 
samenleving in onze gemeente! 

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 hebben we twee zetels behaald (op een paar 
stemmen na drie). En daar zijn we bijzonder trots op.

Dit betekent dat wij de afgelopen raadsperiode, met een positief kritische houding en inzet, 
in de oppositie actief zijn geweest.

De VOV heeft daarmee veel bereikt. Regelmatig zien wij standpunten en wensen, die door de VOV 
benoemd zijn, terugkeren in collegebesluiten. De standpunten en wensen van de VOV kiezer!

Wij staan midden in de samenleving en luisteren naar u. Wij noemen dat ook wel  ‘van de straat Wij staan midden in de samenleving en luisteren naar u. Wij noemen dat ook wel  ‘van de straat 
naar de raad’.

De VOV heeft een zeer sterk team. De helft van onze eerste acht kandidaten is 
jonger dan 30 jaar. Een goede mix van enthousiasme en ervaring voor een toekomstbestendig 
Ommen. Daar heeft u wat aan.

De komende gemeenteraadsverkiezingen zien wij met vertrouwen tegemoet en wij rekenen
daarbij op u. Uw stem doet er toe. Geef ons 1 keer uw stem en wij zijn uw stem voor de komende 
4 jaar. Dat beloven we.4 jaar. Dat beloven we.

Stem met uw hart ---> stem VOV.

Gerrit de Jonge, lijsttrekker VOV 
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1. Inwoners en ondernemers op 1
De VOV staat voor de inwoners en ondernemers van de gemeente Ommen. Alle plaatsen
en buurtschappen tellen mee.
Wij zijn uw stem in de gemeenteraad en voelen ons geen onderdeel van de overheid 
maar van de maatschappij. De VOV is voor:

     Meer invloed van de burger bij raadsvergaderingen.
          Participatie vergroten daar waar nodig en gewenst.
     Initiatieven aan inwoners en ondernemers actief vragen.
    Ideeën en onderwerpen op inhoud beoordelen en niet op waar ze vandaan komen.
     Jeugdraad instellen om te spiegelen met de maatschappij.
     Van de straat naar de raad geldt voor ieder onderwerp.

2. Ruimtelijke ordening
Een breed begrip! Maar het gaat er natuurlijk om hoe de gemeente Ommen 
georganiseerd wordt op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreëren en de georganiseerd wordt op het gebied van wonen, werken, winkelen, recreëren en de 
daarmee samenhangende infrastructuur.
Wie, wat, waar en hoe. De VOV is voor:

     Meer betaalbare woningbouw voor starters met aangepaste (grond)prijzen.
     Toekomstbestendig wonen en doorstroming ontwikkelen. 
     Centrum van Ommen grondig analyseren met betrokken partijen.
     Bereikbaarheid en ontsluiting van woon-werk-winkel verkeer verbeteren.
          Verkeersknooppunt  ‘vechtbrug’ voor eens en altijd oplossen.
     Toekomstgericht bedrijventerrein(en) ontwikkelen met voldoende ruimte voor groei.
     Vooruitstrevende keuzes maken met lange termijn visie.

3. De Ommer buitengebieden
Samen met de plaats Ommen maken de dorpen en buurtschappen de gemeente Ommen tot een 
waardevol geheel. Voor de inwoners zelf maar zeker ook voor de (recreatieve) bezoekers. 
Laten we dat vooral koesteren. Buitengebieden doen er toe! 
De VOV is voor:De VOV is voor:

     ‘Noaberschap’ vergroten en voorzieningen behouden en eventueel uitbreiden in de 
    buitengebieden.
     Buurtfestiviteiten / (sport)verenigingen stimuleren en budget voor beschikbaar stellen.
     Betere mogelijkheden voor woningbouw faciliteren voor jong en oud (en iedereen 
    daartussen).
     Periodiek overleggen met de buitengebieden voor gezamenlijke belangen en om 
    successen te delen.     successen te delen. 
    Vooral de inwoners zelf laten aangeven waar behoefte aan is.
     Bereikbaarheid en veiligheid optimaliseren.
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4. Iedereen telt mee
‘Ommen een betere woonplaats maken voor iedere inwoner’, ongeacht leeftijd, religie, seksuele 
voorkeur, culturele achtergrond, inkomen, politieke voorkeur, talenten of beperkingen.
 
Dat is het uitgangspunt van de VOV. Want alleen wij samen maken het beter en mooier en vormen 
zo onze samenleving! 

De VOV is voor:De VOV is voor:

   Luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen.
     Voorkomen van sociaal isolement en uitzichtloze situaties.
     Denken in mogelijkheden om iedereen onderdeel te laten zijn van de samenleving en daar 
    proactieve ondersteuning in bieden.
     Actieve armoedebestrijding!
    Zorg en mantelzorg beter bereikbaar maken en dichter bij de inwoner brengen. Waardering en 
    erkenning.    erkenning.
     Zorgvouchers faciliteren. Ontzorgen van de mantelzorger.
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5. Economie & Financiën
Ondernemers bieden werkgelegenheid. Dit is belangrijk.
Mensen willen een huis, een passende baan, voldoende eten en een veilige, milieuvriendelijke 
omgeving voor zichzelf en hun kinderen. Meewerken = meedoen. De VOV is voor:

     Ondernemerschap faciliteren optima forma.
     Actieve rol door de gemeente voor promotie van plaatselijke bedrijven bij de inwoners van Ommen.
    Wat plaatselijk besteed wordt biedt welvaart in het kwadraat.    Wat plaatselijk besteed wordt biedt welvaart in het kwadraat.
     Plaatselijke ondernemers voorrang geven bij besteding gemeenschapsgeld.
     Concreet contacten onderhouden met ondernemers in het mkb, industrie, middenstand, recreatie- en 
    agrarische sector.
     Niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Bezuinigen is geen doel op zich. Zorgvuldig besteden van 
    gemeenschapsgeld wel.

6. Landbouw & Natuur
Ommen is een plattelandsgemeente en daar is de VOV trots op. De gemeente Ommen heeft de laagste Ommen is een plattelandsgemeente en daar is de VOV trots op. De gemeente Ommen heeft de laagste 
bevolkingsdichtheid van Overijssel. Dit maakt Ommen uniek met veel ruimte voor landbouw en natuur.
De VOV is voor:

     Keuzes maken in overleg met de agrarische sector.
     Duurzaam landbouw- en natuurbeheer.
     Behoud van landbouw en natuur voor de volgende generaties.
     Rood-voor-rood regelingen uitbreiden. Dit maakt de leefbaarheid in de buitengebieden aantrekkelijker.
          Zorgvuldig bewaken van de natuur in combinatie met inwoners, bezoekers en recreanten.
   















www.vov-ommen.nlInwoners en ondernemers op 1             .              Lokaal en betrokken















7. Toerisme & Recreatie
De recreatieve sector van Ommen staat al jaren (inter)nationaal aan de absolute top en is de motor 
van Ommen. Goed om eens bij stil te staan. Deze sector zorgt voor veel werkgelegenheid enerzijds 
en anderzijds voor consumptieve bestedingen bij onze middenstand en horeca.
De gemeentekas wordt gevuld dankzij de vele bezoekers. De VOV is voor:

      Behoud van de toppositie.
            Ruimte voor ondernemerschap.
      Nauw overleg met deze belangrijke sector.
      Faciliteren van activiteiten in de gemeente Ommen in het voor- en naseizoen.
      Plaatselijke buurt initiatieven omarmen en ondersteunen.

8. Onderwijs & Sport
Vanzelfsprekend is het belangrijk om in de gemeente Ommen goede onderwijs- en 
sportvoorzieningen te hebben. Het liefst op plaatselijk / buurtschappelijk niveau. 
Goed onderwijs en beweging is ‘gezond’. Sportverenigingen hebben een groot maatschappelijk Goed onderwijs en beweging is ‘gezond’. Sportverenigingen hebben een groot maatschappelijk 
karakter, zorgen voor verbinding en zijn hiermee een fundamenteel onderdeel van de Ommer 
samenleving. De VOV is voor:

      Basisonderwijs in de ‘buurt’.
      Brede onderwijsvoorzieningen in de gemeente Ommen.
      Optimaal faciliteren van sportmogelijkheden.
      Laagdrempelige toegang bieden aan sporten / sportvoorzieningen voor iedereen.
            Talentontwikkeling, denken in kansen en mogelijkheden.
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9. Jongeren in Ommen
De jongeren in Ommen verdienen een apart hoofdstuk. Zij zijn immers de toekomst van ons allemaal. 
Gelukkig ziet de VOV naar verloop van tijd veel jeugd terugkeren naar onze gemeente. Ook bijzonder 
verheugd zijn wij dat de helft van onze eerste 10 kandidaten onder de 30 jaar is.
Dat maakt onze kandidatenlijst de jongste lijst binnen de gemeente Ommen. De VOV is voorbereid 
op een toekomstbestendig Ommen.
Daar heeft u wat aan. De VOV is voor:Daar heeft u wat aan. De VOV is voor:

       Ommen als thuishaven benoemen (verken de wereld vanuit Ommen).
       Veilige omgeving garanderen voor de opgroeiende jongeren.
       Leeftijdsgebonden activiteiten organiseren voor doelgroepen op verschillende plekken in Ommen, 
     bijvoorbeeld in het Bostheater.
     Toekomstgericht perspectief bieden om in Ommen te blijven.
       Preventief wijzen op gevaren van alcohol en drugs.
         Jeugdraad als schaduwraad instellen.

10. VOV is het beste team
Wij zijn ervan overtuigd dat wij de komende 4 jaar (en daarna) het beste team zijn om u te 
vertegenwoordigen in de gemeenteraad!

       Plaatselijke partij voor optimale invulling plaatselijke belangen
       De VOV weet wat er speelt en staat het dichtst bij de inwoner
       Toekomstbestendig door een goede mix van jonge en ervaren kandidaten / teamleden.
              100% inzet, 100% betrokken
       Inwoners en ondernemers altijd op 1, een betere plaats kunnen we u niet toezeggen 

                      U kunt op ons rekenen  wij op u?
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Lokaal en onafhankelijk

www.vov-ommen.nl

of volg ons

Bezoek onze website

@vovommen

Kandidatenlijst

Gerrit de Jonge                       Jelte de Jong                         Bas van de Velde  

Alice Hemstede                      Patrick Oldeman                    Gerrit van Elburg

Jan Hagedoorn                        Cor ten Cate                          Henk Smit

Karst Worst                             Daan Geurs                            Netty Midde

Piet Hersevoort                       Hans van Lingen

Gerrit Middelkamp                   Douwe Kleinjan                     Erik Pieters

Gemeenteraadsverkiezingen 2022


