
Contact
Gemeente Lochem
www.lochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
WhatsApp:  06-10 27 01 39

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

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Op afspraak:
Ma t/m wo 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur
Vrijdag 8.30 - 12.00 uur
Zonder afspraak
Ma t/m vr  8.30 - 12.00 uur

Hoofdstraat 45, Gorssel
Alleen op afspraak
Telefoon (0573) 28 92 90

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam:
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook een 
brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl
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Holmerskamp: “Volgende kerst hopen we  
er te wonen en te werken”
Erwin en Tanja Pompe uit Lochem 
hopen dat ze er volgende kerst 
wonen. In hun nieuwe woning en 
kantoor in één aan de Holmerskamp 
in Lochem. “Alles nieuw, tussen 
Berkel en Twentekanaal, met een 
eigen kantoor en zicht op het water 
vanuit de woonkamer”. Ze zijn erg 
enthousiast over de ‘ondernemers-
straat’ in Lochem. 

Tanja Pompe: “Je hebt er wat 
inbeeldingsvermogen voor nodig, 
om te zien wat voor leuke wijk 
Holmerskamp wordt. De huizen 

Toekomstige bewoners Erwin en Tanja Pompe (rechtsboven, fotoinzet) verheugen zich op Holmerskamp. Een wijk 
waar wonen en werken samen gaat. 

hebben een goede prijs-kwaliteit-
verhouding, je kunt de woning 
zelf indelen en er is nu nog veel te 
kiezen. Wij kopen, maar huren kan 
ook”. 

Dichtbij centrum en natuur
Kreunen Bouw is gestart met het 
grondwerk en in januari begint 
de bouw. Volgend jaar wordt 
er gewoond en gewerkt aan de 
Hanzeweg, op steenworp afstand 
van de binnenstad en prachtige 
natuur. Eerst aan de Holmerskamp, 
later komt er ook een woonwijk 
verderop langs de Hanzeweg, op de 
‘Kop van Oost’. 

Uniek in Lochem
Erwin is zelfstandig ondernemer op 
verschillende terreinen. Hij houdt 
zich door het hele land bezig met 
keukenrenovaties, is trainer en 
auditor in de mechanisatiebranche. 

“Ik verheug me erop om straks een 
eigen kantoorruimte te hebben en 
te genieten van het mooie zicht op 
het water. Dat is uniek in Lochem!”

Berkel
Het stel hoopt op gezellige buren 
en vertelt enthousiast dat de 
wijk straks ook nog mooi wordt 
aangekleed met groen. “Het is 
natuurlijk al heel mooi geworden 
langs de Berkel”, vertelt Tanja 
enthousiast. 

Koop en huur
Ben je ondernemer en wil je wonen 
en werken combineren? Heb je een 
vak dat je uitermate goed vanuit 
huis kunt doen, zoals tekstschrijver, 
kapper, administratie of ICT? Maar 
ben je toe aan een volgende stap? 
Kijk op www.bouwkavelslochem.nl 
of www.makkinga.nl. Koop en huur 
zijn mogelijk! 

Ook ‘pionieren’ op Holmershuizen?
• Wonen en werken onder een dak
• Vanaf 215.242 euro vrij op naam
• 2 parkeerplaatsen
• Binnenstad op 5 minuten lopen
• Station op 10 minuten lopen
•  Uitzicht op de Berkel en 

Twentekanaal
•  Snel breedband internet met 

glasvezelaansluiting
• Al in 2020 beschikbaar!

Aangepaste 
openingstijden 
Op de volgende dagen en tijden 
is het gemeentehuis Lochem 
gesloten:

• 31 december na 14.30 uur 
• 1 januari
• 6 januari tot 9.30 uur

Gemeenteloket Gorssel
Het gemeenteloket in Gorssel is 
gesloten op 1 januari.

’t Baken
Op dinsdag 31 december zijn 
we tot 14.30 uur telefonisch 
bereikbaar. De balie van ’t Baken 
sluit zoals gewoonlijk om 12.00 
uur. Op maandag 6 januari is de 
balie tot 9.30 uur gesloten.

Afspraak maken
Voor veel producten kunt u 
online een afspraak maken. 
Denk aan het aangeven van 
een geboorte of overlijden, het 
doorgeven van een verhuizing of 
het aanvragen van een paspoort, 
identiteitsbewijs of rijbewijs. Een 
afspraak maakt u via 
www.lochem.nl.

Harfsen weer een stukje groener

Kinderen van de Beatrixschool in Harfsen hebben 2800 bomen, struikjes 
en planten geplant op de gemeentegrond voor de school. Dat deden ze 
onder toeziend oog van Circulus-Berkel en een buurtbewoner. Eind 2018 
werden bij de Beatrixschool bomen gekapt omdat ze in slechte staat 
waren. Het groen dat er stond zag er niet zo verzorgd uit en was moeilijk te 
onderhouden. Buurt, school, gemeente en Circulus-Berkel staken de koppen 
bij elkaar om er wat moois van te maken. Zo ontstond een ontwerp met 
veel groen, een nieuwe moestuin en een plek voor fietsen voor de school. 

Nieuwjaarsreceptie op 6 januari
Graag nodigen wij u als inwoners en ondernemers uit om samen met 
raadsleden en bestuurders het glas te heffen op het nieuwe jaar. U bent 
van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie op maandag 6 januari 
vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis.

Sebastiaan van ’t Erve legt tegenover de commissaris van de Koning 
de eed af vanwege zijn herbenoeming als burgemeester van onze 
gemeente. Er is nog een extra feestelijk tintje aan deze nieuwjaars- 
receptie, want we zijn getuige van 10 jaar gemeenteschrijverschap van  
A.L. Snijders. Hij vertelt tijdens de receptie weer een Zeer Kort Verhaal. 
Wij zien u graag op 6 januari. En wensen u een fijne jaarwisseling toe!

Burgemeester en wethouders gemeente Lochem

Vernieling tijdens 
jaarwisseling?
Ziet u tijdens de jaarwisseling 
iemand iets vernielen of ziet u 
vandalisme? Help mee om schade 
in de nieuwjaarsnacht zoveel 
mogelijk te beperken. Bel direct 
het alarmnummer 112. U kunt ook 
anoniem een melding doen via 
Meld Misdaad Anoniem, telefoon 
0800-7000.

Vorige jaren zijn tijdens de 
nieuwjaarsnacht met opzet onder 
meer verkeersborden, ruiten van 
bushokjes en afvalbakken vernield. 
Deze voorzieningen worden 
betaald met gemeenschapsgeld 
en worden dus door u opgebracht. 
Daarom is het belangrijk om de 
daders te achterhalen en de schade 
te verhalen. Helpt u mee?

Sirenetest
Maandag 6 januari testen we 
onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 
12.00 uur. De sirenes geven dan 
een luid signaal van 1 minuut en 
26 seconden. Als u dan de sirene 
hoort, weet u dat er niets aan de 
hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. 
Er is dan zeker iets aan de hand. 
Het is belangrijk dat u weet 
wat u moet doen: ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
stem de radio of tv af op Omroep 
Gelderland. Via deze omroep 
wordt u op de hoogte gehouden 
en ontvangt u zo nodig instructies. 

NL-Alert
Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel van 
de overheid om u in 
een noodsituatie via 
uw mobiele telefoon 
met een actueel 
tekstbericht te 
informeren. Stel het 
in! Lees meer op  
www.nl-alert.nl.
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Op 8 januari kan iedereen in onze gemeente weer kerstbomen in-

leveren. Lever je kerstboom in en ontvang € 0,50 per boom. Tussen 

13.00 tot 15.30 uur staan medewerkers van Circulus-Berkel weer klaar 

bij de inzamelplaatsen om de bomen in ontvangst te nemen.

Inzamelplaatsen woensdag 8 januari

Almen  Berkelweg bij brandweerkazerne
Barchem  Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Eefde  Ensinkweg
Epse   Hassinklaan bij SKC “De Hoevenhoek”
Gorssel  Tramhuisje Van der Capellenlaan
Harfsen  Schoneveld aan de Bielderweg 13
Laren  Braninkschool
Lochem  Wadi aan de Runmolenlaan
Lochem  Stiggoor bij de speelplaats

Heb je vragen?
Neem contact op met 
Circulus-Berkel BuitenRuimte, 
telefoonnummer 0900-9552
of WhatsApp 06 10 50 73 00

Goed om te weten

  Deze actie is bestemd voor inwoners van de gemeente 

Lochem (particulieren). Partijen van (weder)verkopers, 

instellingen of bedrijven worden niet aangenomen.

  Bomen worden door inwoners gebracht; Circulus-Berkel 

 haalt deze niet op. 

  De bomen worden versnipperd.

Lever je kerstboom 
in op 8 januari

€ 0,50VOOR JEKERSTBOOM

Meld u aan voor digitale nieuwsbrief voor ondernemers
Sinds deze maand kunnen ondernemers zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief Lochemse Zaken Nieuws. 
Hierin praten wij u graag bij over nieuws en activiteiten in de gemeente Lochem. De nieuwsbrief is een aanvulling 
op het blad Lochemse Zaken. Kijk op www.lochem.nl > ondernemen > contact > nieuwsbrief Lochemse zaken  
om u aan te melden of om de nieuwsbrief te bekijken. Nieuws, vragen en opmerkingen. Laat het ons weten via  
lzn@lochem.nl.

Muziekclubs buigen zich over wensen  
en uitdagingen

Heb je vragen?
Neem contact op met 
Circulus-Berkel BuitenRuimte, 
telefoonnummer 0900-9552
of WhatsApp 06 10 50 73 00

Doe mee met
Friet voor Vuurwerk!

Inleveren vuurwerk op 2 januari

Almen 12.45-13.45 uur   Whemerweg, zijkant brandweerkazerne
Barchem 14.00-15.00 uur Parkeerplaats ’t Onderschoer
Eefde 15.45-16.45 uur Parkeerplaats Het Hart
Epse 14.30-15.30 uur Sportcomplex Het Hassink
Gorssel 15.00-16.00 uur Parkeerplaats ’t Trefpunt
Harfsen 13.30-14.30 uur  Ons Plein
Laren 12:45-13.45 uur Parkeerplaats café-rest. Stegeman
Lochem 14.15-15.45 uur Parkeerplaats Mauritsweg

Ophalen zak friet op 2 januari (Lochem ook op 3 januari)

Almen  2 januari  13.30-14.00 uur  Ons Huis
Barchem 2 januari  14.00-16.30 uur  ’t Onderschoer
Eefde  2 januari  15.45-16.45 uur  Het Hart
Epse 2 januari  14.30-16.00 uur  Sportcomplex Het Hassink 
Gorssel  2 januari  15.00-16.00 uur ’t Trefpunt
Harfsen  2 januari  13.30-14.30 uur  Cafetaria Voortman
Laren  2 januari  12.45-13.45 uur  Café-rest. Stegeman
Lochem  2 januari  14.15-20.00 uur  Cafetaria Anderz

  3 januari  12:00-21:00 uur Cafetaria Anderz

Ook dit jaar kun je weer meedoen Friet voor Vuurwerk, de  
jaarlijkse opruimactie van vuurwerkafval in de gemeente 
Lochem. Meedoen is simpel: verzamel het vuurwerkafval in 
een vuilniszak. Lever deze zak op donderdag 2 januari in en 
ontvang een waardebon voor een lekker frietje!

Oud&Nieuw 
van NIX
Oud&Nieuw is een tijd om 
met veel mensen te vieren. 
Daarbij hoort vaak wijn, bier of 
champagne. Of niet? Vooral voor 
kinderen die nog in de groei zijn 
is het schadelijk om alcohol te 
drinken. Hoe ga je daar als ouder 
tijdens mee om? 

Tips
•  Wees consequent. Maak daarom 

geen uitzondering tijdens 
oud&nieuw of andere feestdagen. 
Want als het tijdens deze dagen 
wel mag, waarom dan niet op 
andere dagen? 

•  Geef kinderen liever geen ‘kinder-
champagne’. Kinderen leren 
hierdoor dat champagne bij 
feestjes en gezelligheid hoort. 

•  Ga open in gesprek met elkaar. 
Vertel bijvoorbeeld hoe jij het zou 
aanpakken, en bespreek lastige 
situaties met elkaar. 

•  Is het je kind niet gelukt om geen 
alcohol te drinken? Bespreek dan 
hoe het zich een volgende keer 
wél aan de afspraak kan houden. 

•  Praat met de ouders van vrienden 
van je kind. Welke afspraak 
hebben zij met hun kind over 
alcoholgebruik? Samen sta je 
sterker bij het uitdragen van de 
regel: geen alcohol onder de 18 
jaar. 

Meer tips www.alcoholinfo.nl. 

IkPas
En wil je als ouder echt het goede 
voorbeeld geven? Doe dan vanaf  
1 januari mee aan IkPas, en drink  
30 dagen niet! Inschrijven kan op 
www.ikpas.nl. 

Alle muziek- en zangclubs in de gemeente kwamen eind dit jaar bij elkaar. 
Ze bogen zich over de wensen en uitdagingen die zij als vereniging in deze 
gemeente hebben. Samen bedachten ze hoe ze wensen werkelijkheid 
kunnen laten worden, en vraagstukken kunnen oplossen. 

Daarnaast werd gewerkt aan het 
helder krijgen van de rollen van de 
Gemeente Lochem, de Muzehof en 
Sequens. De eerste bijeenkomst 
was te kort om voor alles een 

antwoord of oplossing te vinden. 
Daarom organiseert Sequens in 
opdracht van de gemeente Lochem 
volgend jaar nog enkele bijeen-
komsten. De verenigingen gaan dan 

dieper in op de meest dringende 
zaken. Sequens, de gemeente 
Lochem en de Muzehof komen 
langs om samen met de clubs te 
bekijken hoe ze handen en voeten 
kunnen geven aan de bedachte 
ideeën. De avond werd enthousiast 
ontvangen door alle verenigingen. 
Meer informatie over de vervolg-
sessies volgt snel. 
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Openbare bekendmakingen
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 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële 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.

Meer informatie
Op www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

 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 (vergun-
ninghouder, 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) omgevingsvergunning, 
evenementen vergunning of verkeersbesluit. 
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 omgevingsvergunning 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 ontwerp-
besluit of wanneer u redelijkerwijs niet 
verweten kan worden niet tijdig een 
zienswijze te hebben ingediend. U dient een 
beroepschrift in binnen zes weken na bekend-
making van het besluit aan de aanvrager.

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

binnen zes weken na bekendmaking van 
de beslissing op het bezwaarschrift 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 

Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het ontwerp bestemmingsplan digitaal kan 
worden ingezien. U kunt tevens op afspraak 
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem 
en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier).

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan Dortherweg 43 
Epse. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode 
nodig. Zienswijzen kunnen niet per email 
worden ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw schriftelijke zienswijze vermeldt u in 
ieder geval:
•  ontwerpbestemmingsplan of ontwerp-

besluit hogere grenswaarde
• het zaaknummer 2019-140132
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verordening en beleidsregels

Verordening en Beleidsregels Wet 
maatschappelijke ondersteuning

Contact: afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Op 9 december 2019 is de Verordening Maat- 
schappelijke Ondersteuning 2020 vastgesteld. 
Op 17 december 2019 zijn de Beleidsregels 
Maatschappelijke Ondersteuning gemeente 
Lochem 2020 vastgesteld.

De Verordening en Beleidsregels 
Maatschappelijke Ondersteuning beschrijven 
hoe de gemeente uitvoering geeft aan de wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015.

Inwerkingtreding
Deze aangepaste Beleidsregels maatschap-
pelijke ondersteuning treden op 1 januari 
2020 in werking.

Inzage
De Beleidsregels liggen voor iedereen ter 
inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Eefde 
•  Jolinkweg 2, het gedeeltelijk verbouwen 

(wijzigen brandscheiding) van het dorpshuis 
voor een huisartsenpraktijk en het 
brandveilig gebruiken van het pand,  
nr. 2019-160610.

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 31 december 2019 t/m 10 februari 
2020 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (milieu-inrichting)  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Kring van Dorth
•  Bielderweg 21, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-155234 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 31 december 2019 t/m 10 februari 
2020 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het bestemmingsplan “ Dortherweg 43 Epse” 
ligt ter inzage
Het bestemmingsplan Dortherweg 43 Epse 
wijzigt de woonbestemming voor één woning 
in een wonen – FAB bestemming ten behoeve 
van twee woningen.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 2 januari 2020 voor de duur van 
zes weken tot en met 12 februari 2020 ter 
inzage. 
Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website 
klikt u op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het ontwerp bestemmingsplan 
of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.
buDortherweg43Ep-BP31).

Lochem
•  Achterstraat 16 t/m 32, 32, 32b en 

Spaarbanksteeg 8, het verbouwen van een 
zorgwoning tot 12 appartementen,  
nr. 2019-138289

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 31 december 2019 t/m  
10 februari 2020 bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in 
Gorssel. 
Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (milieu-inrichting)  
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

Burgemeester en wethouders van Lochem 
maken bekend dat zij in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
voornemens zijn vergunning te verlenen 
voor:

Barchem
•  Hietland 4, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-143119.

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 31 december 2019 t/m 10 februari 
2020 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie vergunningen/zienswijze

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (artikel 2.1 en 2.13  
(brandveilig gebruiken) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) 

Contact: dhr. E. Visscher 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 19 tot en met 26 december 2019 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
•  Roll-Over Bronckhorst, Rolstoel-wandel 

driedaagse voor mindervaliden en 
begeleiders, Startplaats VV Almen, 
Binnenweg 44, 14 mei 2020(2019-162113)

Lochem
•  Stichting Keidag Events, Keidagen, Markt/

Bierstraat, 19 t/m 24 mei 2020(2019-161830)
•  Lochemse Evenementen Organisatie van 

Nederland en Oranje, Palmpasenoptocht en 
Eieren zoeken, Start optocht Zalencentrum 
Bousema, Eieren zoeken in het bos aan de 
Hessenweg nabij nr 5,  
5 april 2020(2019-161990)

•  Motor- en Autoclub Sport en Vriendschap, 
ONK Sidecars and Quads Masters, 
D. Willemsenpad 2, 14 en 15 maart 
2020(2019-162027)

•  Raad van Kerken & Geloofsgemeenschappen 
Lochem/Barchem, “Samen de schone was 
van de vrijheid buiten hangen”, ophangen 
van teksten vanuit de Gudulakerk, Grote 
Markt, 24 tot en met 28 april 2020 
(2019-162136)

Vergunningen

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure(artikel 2.1 en  
2.2 bouwen)  Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht)

Contact: dhr. A. Kleijer 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:


