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Contact
Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden burgerzaken
Op afspraak:
Ma t/m vr  8.30-12.30 uur
Ma, di, wo, do 13.30-17.00 uur
Donderdag 17.00-20.00 uur
Zonder afspraak:
Ma t/m vr 8.30-10.30 uur

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Alleen op afspraak
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
 13.30 - 17.00 uur

Zorgloket Lochem
Ma t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Tel. ma t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Telefoon (0573) 28 92 22

Het Plein
Hanzeweg 8, Lochem
Maandag 8.30 - 12.30 uur
Henri Dunantweg 3, Zutphen
Ma t/m vr  8.30-17.00 uur
Telefoon  (0575) 59 57 60

Kerncontact
Appie Baas: a.baas@lochem.nl
Liesbeth van Rijn: 
l.vanrijn@lochem.nl

B&W info

Als u de burgemeester of één van 
de wethouders wilt spreken, dan 
kunt u een afspraak maken. Hiervoor 
kunt u bellen met (0573) 28 92 22. 
U kunt ook een brief schrijven. 
De burgemeester kunt u mailen via 
burgemeester@lochem.nl.

www.lochem.nl

Vergadering CRO Teuge
Luchthaven Teuge is een regionale 
burgerluchthaven. Volgens de Wet 
luchtvaart moeten luchthavens 
van deze grootte een zogenoemd 
Commissie Regionaal Overleg 
(CRO) instellen. De volgende 
vergadering is 31 mei 19.00-20.30 
uur. De vergadering is openbaar. 

Locatie: raadzaal van de gemeente 
Voorst, H.W. Iordensweg 17 in 
Twello. Meer informatie:  
www.croteuge.nl.

Gewijzigde openingstijden
Donderdag 25 mei (Hemelvaart) en vrijdag 26 mei 2017 is het gemeente- 
huis in Lochem gesloten. Vanwege een personeelsbijeenkomst is het 
gemeentehuis ook op donderdagmiddag 1 juni vanaf 13.30 uur gesloten. 
U kunt die dag wel ’s morgens tussen 8.30-12.30 uur op afspraak terecht. 
Een afspraak kunt u maken via het digitaal loket op www.lochem.nl.

Afvalinzameling rond Hemelvaart
Op Hemelvaartsdag (donderdag 
25 mei) wordt er geen afval 
ingezameld. U vindt de inhaaldag 
op de digitale afvalkalender op 
www.circulus-berkel.nl en de 
app van Circulus-Berkel. Plaats 

op de inhaaldag uw container 
vóór 7.30 uur aan de weg. Ook de 
Recyclepleinen en het service-
nummer 0900-9552 zijn op deze 
officiële feestdag gesloten. 

Bedrijven werken samen in 
De Groene Fabriek
Kan de kanaalzone in Lochem de 
energie-ader van de stad worden? 
En kunnen de bedrijven samen 
de omslag maken van fossiele 
naar duurzame energie? Dat is 
de centrale vraag in het project 
‘Groene Fabriek Lochem’. Afgelopen 
periode is verkend welke kansen 
er liggen én welke verder kunnen 
worden uitgewerkt. Er liggen heel 
veel kansen. Van energiebesparing, 
uitwisseling en productie tot 
duurzame mobiliteit. De uitdaging 
is welke kansen praktijk kunnen 
worden. 

Rondweg als energie-ader?
Op 17 mei was er een werksessie. 
Het Lochemse bedrijfsleven, 
gemeente, Cleantechregio, 
provincie, Circulus-Berkel en 
energiedeskundigen bespraken 
de kansen onder leiding van 
Pim Kupers en Theo de Bruijn 
(IAA-architecten). In discussietafels 
werd ingezoomd op drie kansen: 
restwarmte-uitwisseling rondom 
Goorseweg, biomassacentrales en 
de rondweg als energie-ader. De 
aanleg van de rondweg betekent 
bijvoorbeeld dat er gegraven gaat 
worden. Het zou heel mooi zijn als 
er dan direct rekening gehouden 
kan worden met de aanleg van 
bijvoorbeeld leidingen die nodig zijn 
om warmte met elkaar te delen. 

Pure winst
Bedrijven in onze gemeente zijn 
van groot belang. Niet alleen voor 

de economie, maar ook om werk te 
maken van doelstellingen klimaat & 
energie. Wethouder Duurzaamheid 
Trix van der Linden: “In Lochem 
streven we naar klimaatneutra-
liteit in 2030. Bedrijven kunnen hier 
veel aan bijdragen aangezien zij in 
onze gemeente goed zijn voor 80% 
van het elektriciteitsverbruik en 
voor 50% van het gasverbruik. In de 
Groene Fabriek pakken bedrijven 
deze uitdaging samen op en denken 
we als overheden mee hoe we 
kansen kunnen ondersteunen. Dat 
betekent dat de bedrijven betrokken 
zijn bij de klimaatdoelstelling en dat 
zij bereid zijn om over de grenzen 
van hun eigen bedrijf heen te kijken. 
Dat alleen al is pure winst. Ik hoop 
dat we over niet al te lange tijd 
concrete stappen kunnen gaan 
zetten.”

Geslaagd bezoek bij TKF

Wethouders Ingrid de Pagter en Trix van der Linden van Lochem en gedepu-
teerde Michiel Scheffer bezochten op 17 mei de nieuwe fabriek van 
Twentsche Kabel Fabriek (TKF). Zij kregen een rondleiding door de fabriek 
waar vanaf juli de eerste diepzeekabels worden geproduceerd. De fabriek 
staat op industrieterrein Kwinkweerd in Lochem. Via het Twentekanaal 
worden de zeekabels uit Lochem over de gehele wereld geleverd. De kabels 
worden onder andere gebruikt voor dataverbindingen en elektriciteit. De 
bezoekers toonden zich via Twitter enthousiast over het bezoek.

Wat vindt u van de 
zorgondersteuning?
De gemeente wil graag weten wat de ervaringen zijn van inwoners die in 
2016 een indicatie voor zorg en ondersteuning via de gemeente ontvingen. 
Daarom hebben deze mensen op 11 mei 2017 een vragenlijst toegestuurd 
gekregen. Met de antwoorden op deze vragen hopen we een goed beeld te 
krijgen van de ervaringen en waar nodig de dienstverlening te verbeteren. 

Heeft u het afgelopen jaar 
een indicatie voor zorg en 
ondersteuning ontvangen via de 
gemeente dan horen we graag 
uw mening. Heeft u de vragenlijst 
ontvangen maar nog niet 

teruggestuurd? Dan kunt u dit nog 
doen tot 1 juni 2017. De antwoorden 
worden anoniem verwerkt door 
het bureau ‘Menselijke Maat’. Dit 
bureau voert het onderzoek in 
opdracht van de gemeente uit.

Bijdrage studiekosten nodig?
Heb je geen recht op studiefinanciering en ben je geboren of woon je in 
Lochem of Zutphen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een bijdrage 
in de studiekosten van het De Vullerfonds. Wees er op tijd bij: je aanvraag 
voor het studiejaar 2017-2018 moet voor 25 juni binnen zijn.

In de gemeente Lochem is het 
‘De Vullerfonds voor studiekosten’ 
gevestigd. Dit fonds is in 1883 
opgericht door oud-burgemeester 
De Vuller van de voormalige 
gemeente Gorssel. Het heeft een 
paar doelstellingen. Het geven van 
een bijdrage in de studiekosten van 
een vervolgopleiding, aansluitend 
op het middelbaar onderwijs, is er 
daar een van. 

Voorwaarden
Je kunt voor een bijdrage in 
aanmerking komen als je:
• op geen enkele andere wijze 

recht hebt op een studiefinan-
ciering. Dat betekent dat je pas 
een bijdrage kunt krijgen als er 
geen recht meer is op studie-
financiering van DUO

• woont of geboren bent in de 
gemeente Lochem of Zutphen

• je aanvraag voor het studiejaar 
2017-2018 voor 25 juni 2017 
binnen is.

Meer informatie
Op www.devullerfonds.nl vind je 
voorbeelden waaruit blijkt in welke 
situatie het fonds kan bijdragen. 
Daar vind je ook de aanvraag- 
procedure. 
Het bestuur bepaalt de hoogte van 
de bijdrage, die meestal in de vorm 
van een renteloze lening wordt 
verstrekt. Voor vragen kun je ook 
terecht bij de heer O. Huizenga, 
ambtelijk secretaris van het fonds, 
via (0573) 28 92 22 of o.huizenga@
lochem.nl.

Werksessie met het Lochemse bedrijfsleven, gemeente, Cleantechregio, 
provincie, Circulus-Berkel en energiedeskundigen

Inzameling BEST-tas
Wie de BEST-tas bij de vorige inzameling in april aan de weg heeft gezet, 
ontvangt deze week een nieuwe tas in de bus. De BEST-tas is bedoeld voor 
recycling van boeken, kleine elektrische apparaten, speelgoed en textiel. In 
juni wordt de tas weer ingezameld. Dit jaar zijn al 1.500 tassen ingeleverd.

Heeft u op vrijdag 26 mei nog geen 
nieuwe tas ontvangen, terwijl u 
deze wel had verwacht? Bel dan 
Circulus-Berkel: 0900-9552. Nog niet 
eerder meegedaan aan de BEST-tas 
of bent u uw tas kwijt? Vraag ‘m 
dan gratis aan via 0900 9552 of 
via www.circulus-berkel.nl. U kunt 
de BEST-tas ook gratis ophalen 

bij de winkels van 2Switch aan de 
Walderstraat 18 in Lochem en de 
Skagerrakstraat 1a in Zutphen.

De BEST-tas is een initiatief van de 
gemeente Lochem, Circulus-Berkel 
en kringloopbedrijf 2Switch. Meer 
informatie: www.circulus-berkel.nl.

(foto: Norbert Voskens)
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Nieuws van de gemeenteraad

Ronde- en vierkantetafelgesprekken maandag 29 mei 2017Ronde- en vierkantetafelgesprekken maandag 29 mei 2017
Maandag 29 mei zijn er weer ronde- 
en vierkantetafelgesprekken in 
het gemeentehuis van Lochem, 
Hanzeweg 8. Hieronder staat de 
agenda met bij elk onderwerp een 
korte toelichting. Zo is het voor u 
makkelijker om te beoordelen of 
u de vergadering wilt bijwonen. 
Op www.lochem.nl vindt u alle 
vergaderstukken.

Agenda ronde tafels 

Eerste ronde van 19.30-20.30 uur 

Tafel 1 (Raadzaal)
Inwonersinitiatief supermarkt Epse
Op initiatief van de dorpsraad 
Epse/Joppe is er een initiatief-
voorstel naar de raad gestuurd. 
Het voorstel betreft een oproep tot 
ondersteuning door de gemeente 
Lochem voor de realisatie van een 
supermarkt op het terrein van het 
Chinees Restaurant de Rozentuin 
in Epse. De raad bespreekt dit 
inwonersinitiatief.

Glasvezel buitengebied
Inwoners en bedrijven ervaren in 
toenemende mate hinder van het 
gebrek aan adequate internetver-
binding in het buitengebied. Na 

jaren van plannen maken werd het 
college onlangs geconfronteerd 
met nieuw uitstel voor de aanleg 
van snel internet in onze gemeente. 
In dit voorstel wordt deze recente 
ontwikkeling in relatie gebracht 
met het uiteindelijk doel om 
zo spoedig mogelijk breedband 
internet in het buitengebied 
te realiseren. De kern van het 
voorstel betreft de aanleg van het 
basisnetwerk door de gemeente 
in de vorm van een ledig buizen-
stelsel. Uiteindelijk is het aan 
een marktpartij om in de buizen 
glasvezel aan te leggen.

Tafel 2 (De Voorst)
Delta: begroting 2018 en jaarre-
kening 2016
Delta is een gemeenschappelijke 
regeling voor de gemeenten 
Lochem, Zutphen, Voorst, Brummen 
en Bronckhorst, en voert de Wet 
sociale werkvoorziening uit. Met 
dit voorstel wordt beoogd dat de 
raad kennisneemt van de begroting 
2018 en de jaarrekening 2016. 
Gezien de komende besluiten over 
de toekomst van Delta, stelt het 
college voor het bestuur van Delta 
mee te geven te voorkomen dat er 
onrust onder werknemers ontstaat. 

Dat kan onder meer door op een 
open en heldere manier met hen 
te blijven communiceren. Tevens 
wordt voorgesteld om het bestuur 
te vragen alles te doen om een 
extra bijdrage van de gemeente zo 
laag mogelijk te houden.

Het Plein: begroting 2018 en jaar-
rekening 2016
De gemeenschappelijke regeling 
Het Plein voert onder meer de 
Participatiewet en aanverwante
regelingen uit voor de gemeenten 
Lochem en Zutphen. Met dit 
voorstel wordt beoogd dat de 
Participatiewet en aanverwante 
regelingen zo goed mogelijk 
worden uitgevoerd voor Lochemse 
inwoners die van (inkomens)
ondersteuning afhankelijk zijn, 
waarbij de kosten zo laag mogelijk 
worden gehouden. Het college stelt 
voor om het bestuur van Het Plein 
mee te geven dat de kaders, die in 
2017 zijn meegegeven en nog steeds 
gelden, zich richten op vijf punten 
namelijk; dossiers op orde, differen-
tiatie in de re-integratieaanpak, 
slimmere samenwerking met 
werkgevers, innovatieve plaatsings-
mogelijkheden en aandacht voor 
statushouders.

Tafel 3 (B&W-kamer)
Memo Begroting 2018 PlusOV en 
verevening routegebonden vervoer
De gemeenschappelijke regeling 
Vervoerscentrale Stedendriehoek 
(PlusOV) heeft de raad de jaar-
rekening 2016, de begroting 2018 
en een vereveningssystematiek 
voor het routegebonden vervoer 
toegestuurd. Het college geeft een 
toelichting op deze stukken en 
stelt voor geen zienswijze op deze 
stukken in te dienen.

Tweede ronde van 21.00-22.00 uur 

Tafel 4 (Raadzaal)
Jaarrekening 2016
De jaarstukken zijn het sluitstuk 
van de jaarlijkse budgetcyclus. In de 
jaarstukken wordt verantwoording 
afgelegd over het gevoerde beleid 
en het gevoerde fi nancieel beheer 
van het afgelopen jaar. De raad 
wordt gevraagd de stukken vast te 
stellen.

Agenda vierkante tafels 

Voorafgaand aan de rondetafel-
gesprekken kunnen raadsleden 
en inwoners nadere informatie 
verzamelen over onderwerpen die 

niet aan de ronde tafel worden 
behandeld. De open vierkante-
tafelgesprekken zijn van 19.00-
19.30 uur in de centrale hal van het 
gemeentehuis.

Over de volgende onderwerpen 
kunt u informatie krijgen: Financiële 
verordening gemeente Lochem 2017 
en Ontwerp Verklaring van geen 
bedenkingen Kwinkweerd 3 Lochem.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

Contact: mw. C. Groenendijk en 
mw. M. Hazewinkel

Vanaf 12 t/m 18 mei 2017 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Historisch Agrarisch Genootschap, 

Oldtimer maaiwedstrijd, Vordenseweg 4, 
25 juni en 2 juli 2017, nr. 2017-006292

Eefde
• Stichting IJsselhoeve, Sapdag en meer, 

Valkeweg 3, 10 september 2017, 
nr. 2017-006428

Laren
• Larense Ondernemers Vereniging, Larense 

Kermis, Dorpsstraat, 1 t/m 4 september 
2017, nr. 2017-006244

Lochem
• Lochemse Ondernemers Vereniging, 

Zomerbraderie, centrum, 20 en 27 juli, 10 en 
17 augustus 2017, nr. 2017-006331

Gorssel
• Stichting Sutfene, Wandeltweedaagse, 

Hoofdstraat 61, 19 en 20 juni 2017, 
nr. 2017-006265

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 11 t/m 17 mei 2017 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Eefde
• Kapperallee 53, het realiseren van de 

sluis inclusief beneden- en bovenhoofd, 
brug en wandconstructies V t/m VIII, 
nr. 2017-006249, 11 mei 2017 

• Zutphenseweg 39, het plaatsen van een 
erker aan de voorzijde van de woning, 
nr. 2017-006121, 9 mei 2017 

Epse
• Het Wansink 34, het kappen van een berk, 

nr. 2017-006307, 14 mei 2017 
Gorssel
• Noorseweg 26, het kappen van 4 berken en 

een ceder, nr. 2017-006131, 9 mei 2017 
Kring van Dorth
• Wittendijk 1, het plaatsen van 20 zonne-

panelen, nr. 2017-006272, 12 mei 2017 
Laren
• Meester Kolkplein ong., het oprichten van 

een woning met berging, nr. 2017-006248, 
11 mei 2017 

Lochem
• Aalsvoort ong., het plaatsen van een bedrijfs-

gebouw bestaande uit 6 portacabins, het 
plaatsen van een weegbrug, een keerwand, 
het plaatsen van 2 lichtmasten en het 
aanleggen van een uitrit en gaashekwerk, 
nr. 2017-006301, 12 mei 2017 

• Heggerank 161, het kappen van een 
lijsterbes, 2017-006322, 15 mei 2017 

• Kwinkweerd (terrein tussen Praxis 
bouwmarkt en TKF), het aanleggen van een 
aansluiting/inrit en het kappen van zeven 
zomereiken, nr. 2017-006452, 16 mei 2017

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Binnenweg 28a, het veranderen/vergroten 

van een jachthuis, nr. 2017-003814, 15 mei 
2017 

Laren
• Dorpsstraat 4, het kappen van 4 acacia’s, 

nr. 2017-002266, 11 mei 2017 

Zie informatie: Bezwaar

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 11 t/m 17 mei 2017 zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Binnenweg 42, het verbouwen van een 

woning, nr. 2017-003742, 15 mei 2017 
• Binnenweg 42, het kappen van een berk 

(herplant opgelegd), nr. 2017-005248, 
16 mei 2017 

• Dorpsstraat 8d, het kappen van een 
krulwilg, nr. 2017-004937, 16 mei 2017 

• Scheggertdijk 82b, het oprichten van een 
woning, nr. 2017-003967, 11 mei 2017 

Epse
• Dortherweg 2g, het oprichten van een 

vrijstaande woning, nr. 2017-000712, 
16 mei 2017 

Gorssel
• Ruiterweg 20, het kappen van een boom, 

nr. 2017-004398, 16 mei 2017 
Laren
• Deventerweg 48, het plaatsen van 

een dakopbouw en een dakkapel, 
nr. 2016-020422, 11 mei 2017 

• Oosterenkweg 19, het kappen van een 
esdoorn. 2017-005703, 16 mei 2017 

Lochem
• Barchemseweg 42, het kappen van een 

notenboom, nr. 2017-005060, 16 mei 2017 
• Boekhorstlaan 8, het kappen van 2 eiken 

en een beuk (herplant opgelegd), 
nr. 2017-004441, 11 mei 2017 

• Onder Langs ong. (openluchttheater), 
het oprichten van een opslagruimte, 
nr. 2017-004237, 11 mei 2017

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
offi ciële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de offi ciële publicaties op www.overheid.nl. 
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen. In het kader onderaan deze bekendmakingen wordt 
globaal toegelicht hoe u formeel kunt reageren op de besluiten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de procedures bij besluiten of heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon, die bij de bekendmaking genoemd is. Dat kan telefonisch, 
schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

‘Over uw buurt’
U kunt met ‘Over uw buurt’ op de hoogte blijven van wat er in uw directe omgeving gebeurt. 
Via www.overuwbuurt.nl, de app en de e-mailservice kunt u op de hoogte blijven van informatie 
van gemeenten, provincie, rijksoverheid, waterschap en regionale samenwerkingsverbanden

Wilt u meepraten?
Wilt u meepraten bij een 
rondetafelgesprek? Of heeft u 
een onderwerp voor het open 
rondetafelgesprek? Dan kunt 
u contact opnemen met de 
griffi er, telefoon (0573) 28 92 
22 of kijken op www.lochem.
nl, onder Bestuurs- en raadsin-
formatie. Daar vindt u een 
aanmeldingsformulier.
Wilt u de vergadering alleen 
bijwonen, dan kunt u gewoon 
binnenkomen. Ook voor het 
aanschuiven bij een vierkante-
tafelgesprek hoeft u zich niet 
aan te melden.
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Openbare bekendmakingen

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd besluit 
waartegen u bezwaar kunt indienen? Soms is een 
juridische procedure te voorkomen door mediation. 
Bij mediation probeert een bemiddelaar partijen 
(vergunninghouder, bezwaarde en gemeente) met 
een geschil met elkaar in gesprek te brengen en 
zo tot een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u gebruik 
maken van de mogelijkheid om dat met mediation 
op te lossen? Neem dan contact op met mevrouw 
V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of telefonisch via 
(0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide openbare 
voorbereidingsprocedure genomen. Denk hierbij 

aan een reguliere (niet-complexe) omgevingsver-
gunning, evenementen vergunning of verkeers-
besluit. Wanneer u het niet eens bent met een 
besluit kunt u hiertegen bezwaar maken. U 
dient binnen zes weken nadat het besluit aan de 
aanvrager bekend is gemaakt, bezwaar in bij de 
gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, bijvoorbeeld 
een aanvraag om een uitgebreide omgevingsver-
gunning of een ontwerpbestemmingsplan, liggen 
het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter 
inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met een 
openbare voorbereidingsprocedure. Degenen die 
een zienswijze hebben ingediend kunnen beroep 
aantekenen bij de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de  Raad van State. Beroep kan ook wanneer 
de gronden van het beroep zich richten tegen 
wijzigingen in het besluit ten opzichte van het 
ontwerpbesluit of wanneer u redelijkerwijs niet 
verweten kan worden niet tijdig een zienswijze 
te hebben ingediend. U dient een beroepschrift in 
binnen zes weken na bekendmaking van het besluit 
aan de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht van 

de Rechtbank Gelderland binnen zes weken na 
bekendmaking van de beslissing op het bezwaar-
schrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- of 
beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, kunt u 
bijkomend een voorlopige voorziening vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland. 
Bij een beroepsprocedure vraagt u de voorlopige 
voorziening bij de instantie waar het beroep 
aanhangig is, dat is de rechtbank of bij hoger 
beroep de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

www.lochem.nl 

Tijdelijke gebruiksvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In de afgelopen periode zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Jolinkweg 2 (nabij) / Triverseplein, het 

gebruik van een tijdelijk bouwwerk (tent) 
op 8 t/m 10 juni 2017, nr. 2017-004159, 
15 mei 2017 

Gorssel
• Acaciaplein, het gebruik van een tijdelijk 

bouwwerk (tent) op 9 en 10 juni 2017, 
nr. 2017-005531, 15 mei 2017 

Harfsen
• Lochemseweg 134 (nabij), Ons Plein, het 

gebruik van een tijdelijk bouwwerk (tent) 
van 8 t/m 10 juni 2017, nr. 2017-004064, 
15 mei 2017 

Lochem
• Bolksbeekweg 4, het gebruik van een 

tijdelijk bouwwerk (tent) op 23 en 24 juni 
2017, 2017-004890, 15 mei 2017 

Zie informatie: Bezwaar

Bestemmingsplannen 

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage:

Almen
• Zorgrecreatiepark Ehzerwold, Ehzerallee 

11 (NL.IMRO.0262.buEhzerwoldAl-BP31): 
het bestemmingsplan zorgrecreatiepark 
Ehzerwold maakt de bouw van 16 zorgrecre-
atiewoningen aan mogelijk. De recreatie-
woningen zullen geschikt worden gemaakt 
en aangeboden worden aan gezinnen, 
waarvan één of meer gezinsleden 
verstandelijk, lichamelijk of meervoudig 
gehandicapt is, nr. 2014-019214.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 25 mei 2017 voor de duur van zes 
weken tot en met 5 juli 2017 ter inzage bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn ook 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website selecteert 
u het tabblad “Bestemmingsplannen”, 
waarna u de mogelijkheid heeft het bestem-
mingsplan op te roepen via het invullen van 
de locatie, de naam van het ontwerp bestem-
mingsplan of het planid-nummer (NL.
IMRO.0262.buEhzerwoldAl-BP31).
Op www.lochem.nl, tabblad Wonen | Leven | 
Vervoer kunt u een directe link vinden naar de 
plaats waar het ontwerp bestemmingsplan 
digitaal kan worden ingezien. De digitale 

bestanden van het ontwerp bestemmingsplan 
zijn beschikbaar via de gemeentelijke website.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 
mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 
17, 7240 AA Lochem. Voor het inbrengen van 
een mondelinge zienswijze kan een afspraak 
worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u het zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Vaststelling bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Pubiekscontacten

Besloten is de volgende bestemmings-
plannen vast te stellen:

Laren
• Het bestemmingsplan Deventerweg 62 

Laren, voorziet in de herbouw en vergroting 
van een kapschuur binnen de bestaande 
bedrijfsbestemming (planid-nummer 
NL.IMOR.0262.laDeventerweg62La-BP41)

Lochem
• Het bestemmingsplan Vordenseweg 19 

Lochem, maakt binnen de bestaande 
agrarische bestemming een paarden-
houderij mogelijk. Tevens wordt de vorm 
van de woning aangepast (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buVordenseweg19Ll-BP41)

Inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen 
liggen met ingang van 25 mei 2017 voor de 
duur van zes weken tot en met 5 juli 2017 
ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 
in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. De 
bestemmingsplannen kunnen gedurende 
de hiervoor genoemde termijn ook worden 
ingezien op de website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Op deze website selecteert u het 
tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. Op www.lochem.nl, tabblad 
Wonen, leven en vervoer kunt u een directe 
link vinden naar de plaats waar het bestem-
mingsplan digitaal kan worden ingezien. 
Beroep 
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen het bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren heeft gebracht

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen het bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van 
de Wet ruimtelijke ordening treedt het 
besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt, totdat op 
het verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen.

Verkeer 

Tijdelijke verkeersbesluiten 

Contact: mw. C. Groenendijk en  
mw. M. Hazewinkel

De volgende tijdelijke besluiten zijn 
genomen:

Eefde
• Kerklaan (2017-004974): in verband met de 

ANWB Streetwise wordt deze straat op 30 
mei 2017 tussen 8.00-12.00 uur afgesloten 
voor alle bestuurders uit beide richtingen

• Verbindingsweg tussen Schurinklaan en 
Zutphenseweg (2017-004101): in verband 
met het Eefdes feest wordt deze straat op 
10 juni 2017 van 12.00-17.00 uur afgesloten 
voor alle bestuurders

Harfsen
• Diverse wegen (2017-003945): in verband 

met het Harfsensfeest van 6 juni 2017 t/m 
11 juni 2017 worden de volgende wegen 
afgesloten voor alle bestuurders in beide 
richtingen:
• Reeverweg, vanaf de Lochemseweg tot 

De Bank, vanaf 6 juni 2017
• Sporkehout, vanaf Ons Gebouw tot De 

Bank, vanaf 6 juni 2017 
• Bremweg, stukje tussen de 

Lochemseweg en de Bielderweg, vanaf 
6 juni 2017

• Bielderweg, ter hoogte van de Oude 
Larenseweg, vanaf 8 juni 2017 8.00 uur 

• Bremeweg ter hoogte van de 
Veldhoekweg, vanaf 8 juni 2017 

• Lochemseweg, voor het gedeelte 
gelegen tussen Spar Kirchjünger en het 
Rad van Avontuur, vanaf 8 juni 2017 

Verkeersbesluiten 

Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Jansen

Het volgende besluit is genomen:

Lochem
• Noorderwal (2017-05545): het instellen van 

een algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen 

Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Jansen

De volgende maatregelen worden genomen:

Harfsen
• Broekstraat: in verband met het plaatsen 

van een duiker is deze straat op maandag 
29 mei 2017 afgesloten voor het verkeer. 
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid

Laren
• Mussenberg: in verband met het plaatsen 

van een duiker is deze straat op dinsdag 
30 mei afgesloten voor het verkeer. Het 
verkeer wordt ter plaatse omgeleid

Verordeningen 

Verordening Blijverslening gemeente 
Lochem 2017 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Ingevolge artikel 139 van de Gemeentewet is 
op 15 mei 2017 de Verordening Blijverslening 
gemeente Lochem vastgesteld. De verordening 
treedt op 1 juli 2017 in werking.

Inhoud verordening
De verordening maakt het mogelijk om per 
1 juli 2017 een Blijverslening aan te vragen. 
De Blijverslening is een lening waarmee 
inwoners van de gemeente Lochem diverse 
aanpassingen aan hun woning kunnen 
financieren, waarmee de woning beter 
geschikt wordt om langer zelfstandig thuis te 
kunnen blijven wonen. 

Inzage
De verordening ligt voor iedereen ter 
inzage met ingang van 25 mei 2017 bij de 
publieksbalie van de gemeente Lochem aan 
de Hanzeweg 8 in Lochem en de Hoofdstraat 
45 in Gorssel. 

Verordening Commissie Bezwaarschriften 
gemeente Lochem 2017 

Ingevolge het bepaalde van artikel 139 van de 
Gemeentewet is 15 mei 2017 de ‘Verordening 
commissie Bezwaarschriften gemeente 
Lochem 2017’ vastgesteld. De verordening 
treedt op 1 juni 2017 in werking.

Formele bekendmaking
De verordening is in het Gemeenteblad bekend-
gemaakt op www.overheid.nl op 18 mei 2017.

Inzage
De verordening ligt voor iedereen ter inzage 
met ingang van 18 mei 2017 bij de publieksbalie 
van de gemeente Lochem aan de Hanzeweg 8 
in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.
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