
 

Verkiezingsprogramma Ommen 
Onze vitale gemeente Ommen, 
Leven, Werken en Ontspannen in een Groene Groei Regio 
  
Inleiding  
 
Als D66 Ommen zijn wij 8 jaar onderdeel van de coalitie en nu bereiden we ons voor op 
een volgende periode van 4 jaar. 

De afgelopen jaren zijn pittig geweest, bezuinigingen doorvoeren, een ambtelijk fusie met 
Hardenberg en soms moeilijke keuzes maken. Tal van zaken zijn de revue gepasseerd 
waarbij we U als inwoner veel en vaak hebben ontmoet. En dat is het mooie van Ommen, 
de betrokkenheid van burgers bij de actuele onderwerpen. Als D66 hebben we actief 
bijgedragen aan het betrekken van inwoners bij het maken van toekomstplannen. En daar 
zijn mooie initiatieven uit voort gekomen, zoals de muziekopleiding voor de jeugd door de 
muziekverenigingen, het hondenbeleid, winkels op zondag open, kindplein west, het 
Ommer Podium. 

De uitvoering van de Drieslag en de financiële crisis hebben Ommen in een financieel 
moeilijke positie gebracht, inmiddels is daar verbetering in opgetreden. D66 wil de 
komende jaren een gezond financieel beleid blijven voeren en niet te enthousiast 
meegaan met de huidige euforie nu de economie iets beter gaat. Ommen moet een 
stabiele financieel gezonde gemeente worden om op eigen benen te kunnen staan. 

Ommen heeft sinds mensenheugenis een belangrijke regionale functie, iets waar we trots 
op zijn. Die regionale functie hebben we te danken aan het feit dat Ommen ligt op het 
kruispunt van oost-west en noord-zuid met de Vecht als centraal knooppunt. Een 
bijkomstigheid is de toegenomen verkeersdrukte die de nodige problemen met zich 
meebrengt. Gelukkig is de doorstroming inmiddels goed verbeterd maar er zijn nog wel 
wat knelpunten. D66 vindt dat er beter gebruikt gemaakt moet worden van de rondweg 
en het doorgaand verkeer door het centrum zoveel mogelijk beperkt moet worden. Zo zijn 
wij voorstander voor het autoluw maken van de markt, het verbeteren van de 
parkeermogelijkheden en verbetering van de fietsroutes.  

De komende jaren moet ook de N34 tot uitvoering komen die een gunstige invloed zal 
hebben om de verkeerssituatie in Ommen. 

Als het gaat over Ommen, wordt te vaak alleen aan de stad Ommen gedacht, terwijl dat 
maar een klein onderdeel is van de gemeente. Ons het buitengebied mag wat ons betreft 
vaker op de agenda staan. De plaatselijke belangen weten ons gelukkig goed te vinden, 
andersom zouden wij ons eens wat vaker op de dorpen en buurtschappen mogen richten. 
Daar willen we de komende jaren wat aan gaan doen, ook hierbij hebben we de inwoners 
nodig om samen zaken voor elkaar te krijgen. Doe gerust een beroep op ons en laat uw 
belangen goed vertegenwoordigen. 

Wij hebben een mooi verkiezingsprogramma en zijn ambitieus, dat is een mooie basis 
voor de toekomst. Maar het belangrijkste om iets te verwezenlijken zijn niet de ambities 
of het programma, maar de samenwerking met u om voor Ommen aan verbetering te 
blijven werken. 

U kunt op ons rekenen, wij rekenen op u.  
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Lokale Punten 
» Wonen en leven. 
Wij zijn een groene gemeente en dat moet ook zo blijven. In deze groene omgeving moet 
ruimte geboden worden aan levensbestendig en alternatief wonen, met nadruk op 
duurzaamheid, het tegengaan van vervuiling en het reduceren van CO2. 
D66 pleit voor een veilige woonomgeving. We leven op een prettige wijze samen in 
Ommen en willen dat blijven doen, ook de mensen met een kleine beurs. Daarvoor bieden 
we voldoende (zorg)faciliteiten. D66 wil de buurtschappen en het buitengebied 
levendig houden. 

 
» Centrum 
Winkelen, werken en wonen in de binnenstad moet met een plezierig en veilig gevoel 
kunnen. Daarvoor pleit D66 voor een autoluw centrum, voor centrummanagement en 
voldoende gratis parkeervoorziening aan de rand van het centrum. 
Als het gaat om de toekomst van de binnenstad, kunnen we het samen beter dan alleen. 
Wil de binnenstad economisch optimaal functioneren, dan moeten we gebruikmaken van 
vereende krachten. 

 
» Jeugd en jongeren 
D66 pleit al jaren voor een jongerenraad in de vorm van een klankbordgroep. Zo kunnen 
jongeren meepraten over wat er in Ommen mist of anders kan. Ommen moet jongeren 
kans tot vermaak en tijdverdrijf bieden. 

D66 is ook bezorgd om het definitieve vertrek van vele jongeren uit onze gemeente naar 
andere gebieden. Ommen moet aantrekkelijk blijven voor jongeren om te wonen, te 
studeren en te werken. Betaalbare starterswoningen (huur en koop), studentenkamers, 
openbaar vervoer en voldoende werkgelegenheid blijven daarom speerpunten voor D66.  
 
» Recreatie en toerisme 

Ommen moet het gehele jaar aantrekkelijk zijn. D66 is bezorgd over de maanden buiten 
het toeristenseizoen, waarin veel ondernemers het zwaar hebben.  
Natuur, cultuur en ondernemerschap vormen hiervoor een sterke driehoek. Kunst, 
cultuur en erfgoed zijn essentieel voor een open en verbonden samenleving.  
 
» Natuur en agrarische sector 

D66 zet zich in voor een gezonde agrarische sector en behoud van natuur. Het bestrijden 
van exoten moet worden opgepakt. Met het gebruik van bestrijdingsmiddelen moet 
zorgvuldig worden omgegaan. 

 
» Betrokken en aanspreekbare overheid 

D66 streeft naar een klantgerichte, laagdrempelige en efficiënte organisatie, dicht bij 
de inwoner. Ommen moet een stabiele financieel gezonde gemeente worden om op 
eigen benen te kunnen staan. 
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