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Locatie Meerkoet Ommen

Groenvoorziening / grasveld groot ca 1350 m2

Dit terrein is niet meegenomen in de bebouwing 
destijds vanwege de geurcirkels noordelijk 
gelegen waterzuivering. Doordat de zuivering is 
afgedekt, zijn de geurcontouren verkleind en is 
deze milieubelemmering vervallen. 

Deze locatie is mogelijk geschikt voor ca 6 
(tijdelijke) wooneenheden. 
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Locatie Guido de Brès school

School welke vrijkomt medio juni 2022 totaal 
groot ca 7805 m2

School is gebouwelijk in slechte staat. Op deze 
locatie ligt een toezegging vanuit de 
prestatieafspraken met Vechtdal Wonen voor de 
realisering van 25-45 sociale huurwoningen in 
2023. Verkenning naar hoogbouw is mogelijk. 
Met Vechtdal Wonen wordt gesproken over een 
samenwerkingsovereenkomst en een gezamenlijk 
participatietraject waar meer woningen mogelijk 
zijn. Afhankelijk van aantal bouwlagen is 25-80 
woningen mogelijk na sloop.
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Locatie Julianaschool

School met buitenspeelruimte (ca 3.450 m² 
groot) wordt verhuurd als Kleuterspeelzaal, als 
schoollocatie tot juni 2022 in afwachting van 
realisering Kindplein West en is in beeld als 
tijdelijke locatie Inloophuis tot HO24 gereed is.

School is gebouwelijk in redelijke staat. Op deze 
locatie ligt een toezegging vanuit het 
woonprogramma dat hier op termijn 
starterswoningen komen middels een CPO 
project.

Afhankelijk van aantal bouwlagen is ca. 20 
woningen mogelijk na sloop.
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Locatie Boven Vlierlanden 2 
Links en Rechts

Binnen bestemmingsplan Vlierlanden 2de fase 
hebben deze 2 percelen met een totale 
oppervlakte van ca 1,75 Ha een bestemming 
wonen - nader uit te werken gekregen (zonder 
aantallen woningen).

Bij de presentatie van de verkoop Fase 2 is dit 
gebied aangeduid als wonen/zorg.

Realisering grotere aantallen permanente 
woningen 25-50 is mogelijk.

4 en 5



Locatie Sportlaan

Aansluitend aan sportpark Westbroek zijn gelegen 
2 percelen met een totale oppervlakte van ca 1,6 
Ha. Percelen zijn bij aanleg van het sportpark 
bedoeld als te realiseren parkeerterrein bij 
parkeerhoefte in geval van realisering hoofdentree 
van het sportpark zijde Arrierveldsweg. 

Percelen grenzen aan de oostzijde tegen het plan 
Boererven met ruime vrijstaande woningen 
grotendeels omzoomd met groen.

Huidige bestemming is agrarisch. Percelen zijn 
verhuurd (jaarpacht of verhuur onder korte 
opzegtermijn)

Realisering grotere aantallen woningen 25-50 is 
mogelijk.
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