
 Gemeente Nieuws
8 januari 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

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
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

Herbenoeming burgemeester 
gevierd tijdens nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Lochem is maandag 
6 januari heel druk bezocht. 
Inwoners, ondernemers, raadsleden 
en andere betrokkenen proostten 
met het gemeentebestuur op het 
nieuwe jaar. Op de herbenoeming 
van de burgemeester en op het 
10-jarig gemeenteschrijverschap 
van A.L. Snijders.

Eerder die dag legde Sebastiaan van 
‘t Erve tegenover de commissaris 
van de Koning de eed af.  Marja 
Eggink feliciteerde Van ’t Erve 
als nestor van de raad tijdens 
de nieuwjaarsreceptie. Namens 
de gemeenteraad noemde zij de 

burgemeester “een betrokken en 
verbindende schakel. Zowel binnen 
als buiten het gemeentehuis.” 

Samen sterk
In zijn nieuwjaarspeech blikte 
Van ‘t Erve dankbaar terug op de 
afgelopen jaren. Waarin er volgens 
hem “samen gelachen, gejuicht en 
gehuild is.” Hij typeert de gemeente 
als een plek waar we samen sterk 
staan, en we elkaar opzoeken als 
het nodig is. En hij hoopt dat dit 
ook geldt in de komende periode. 
“De nieuwe taken die de gemeente 
moet uitvoeren, zorgen ervoor dat 
we nu al jaren achtereen moeten 
bezuinigen. Het Kabinet houdt 17 
á 18 miljard over en bij ons is het 
schrapen, piepen en knarsen.’’ 

Goed organiseren
De burgemeester gaf aan dat de 
verantwoordelijkheid voor de zorg 
voor jeugd en ouderen goed moet 
worden georganiseerd. Zeker nu 
de gemeente sinds enkele jaren 
de taken van het sociaal domein 
erbij heeft gekregen. Verder ging 
Van ’t Erve nog in op de succesvolle 
vliegtuigberging in Eefde en de 
hack die de gemeente Lochem trof. 
Maar waar we door hard werken en 

‘samen sterk’ goed zijn uitgekomen. 
Ook blikte hij vooruit op 75 jaar 
bevrijding.

10 jaar gemeenteschrijver
Tijdens de nieuwjaarsreceptie 
droeg onze gemeenteschrijver 
A.L Snijders op markante wijze 
een zeer kort verhaal (zkv) voor. 
Daarvoor stond Snijders kort 
stil bij de herbenoeming van de 
burgemeester, die op zijn beurt 
stilstond bij het 10-jarig gemeente- 
schrijverschap van A.L. Snijders. 
Van ‘t Erve bedankte hem en gaf 
hem het eerste exemplaar van 
de gebundelde zkv’s uit 10 jaar 
gemeenteschrijverschap. Ook sprak 
hij de hoop uit dat Snijders dit nog 
lang mag blijven doen. 

Blij verrast
Een tikkeltje beduusd, maar blij 
verrast ging de gemeenteschrijver 
weer zitten naast zijn kersverse 
echtgenote. Daar nam hij felici-
taties in ontvangst. Elke bezoeker 
van de receptie kreeg een bundel 
van zijn verzamelde werk. Hierdoor 
werd hij nog onverwacht druk met 
signeren. Het zeer korte verhaal van 
Snijders dat hij voordroeg tijdens de 
receptie, leest u op deze pagina.

In het Gemeentenieuws staat 
regelmatig een zeer kort verhaal 
van onze gemeenteschrijver A.L. 
Snijders. De zogenaamde zkv’s gaan 
over opmerkelijke gebeurtenissen 
in de gemeente Lochem. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Lochem op 6 januari 2020 droeg A.L. 
Snijders dit verhaal voor.

Parkeerwachter
Ik zit in de auto een boek te lezen. De parkeerwachter tikt op de ruit; ik 
heb geen parkeerbon uit de automaat getrokken, ik moet betalen. Ik ken 
de man wel, hij neemt zijn vak erg serieus in deze kleine landstad, waar 
het parkeren eigenlijk vrij zou moeten zijn, alles is makkelijk te belopen - 
alleen op de markt staat een parkeermeter, grotestadsdrift. 

Ik zeg dat de auto niet geparkeerd staat, omdat ik er zelf in zit - de auto 
wacht als het ware. ‘Waar wacht hij dan op?’ vraagt de parkeerwachter. 
Door dit antwoord weet ik dat we geen ruzie zullen krijgen, de man is 
nieuwsgierig, en zijn nieuwsgierigheid is niet ambtelijk, maar menselijk. 
Ik verzin iets: ‘De auto wacht tot hij gestart zal worden, de sleutel zit 
nog in het contact, mijn hand hoeft hem alleen maar om te draaien. 
De hand is dichtbij, op ongeveer dertig centimeter afstand. Als de auto 
geparkeerd stond, zou er geen sleutel in het slot zitten, de hand zou zich 
op grote afstand bevinden, en bijvoorbeeld een haring vasthouden.’ 

Dat begrijpt de parkeerwachter, hij is een mensch. Hij vraagt wat ik 
lees. ‘Een dagboek van twee Franse schrijvers uit de negentiende eeuw’. 
‘Wat schrijven ze?’ ‘Op 20 februari 1857: Drie klassen mensen in de 
huidige wereld. Aan de top de oplichters die de macht hebben - in het 
midden de getemde kruideniers - en beneden het volk dat dat hele fraaie 
gezelschap op een goede dag in één hap zal verslinden’. 

De parkeerwachter kijkt ervan op en zegt peinzend: ‘In één hap’. Ik 
zeg: ‘En op 28 oktober 1886 schrijven ze over een man die miljonair 
is geworden met het vervaardigen van uniformen voor de legers van 
Napoleon. Dat is op zichzelf niet zo bijzonder, maar wel bijzonder is 
dat die man niet kon schrijven. Hijzelf was er laconiek onder, en zei: ‘Je 
vindt altijd wel een imbeciel die kan lezen en schrijven’’. Daar moet de 
parkwachter om lachen, deze omkering van waarden en normen bevalt 
hem wel. Als hij wegloopt om nog wat bekeuringen uit te delen, houdt 
hij een glimlach op zijn gezicht.

Evenement organiseren  
in 2020?
Door het jaar heen worden in 
onze gemeente meer dan 250 
evenementen georganiseerd. 
Ook in 2020 staat er veel op het 
programma. Wilt u een evenement 
organiseren, vraag dan op tijd een 
evenementenvergunning aan.

Bij een aanvraag voor een 
evenementenvergunning kijkt de 
gemeente naar de maatregelen 
die de organisatie neemt om de 
openbare orde, de gezondheid en 
de (brand)veiligheid tijdens het 
evenement te waarborgen. De 
veiligheid van het publiek staat 
immers voorop. In veel gevallen 
komen er nog andere vergun-
ningen of ontheffingen bij, 
zoals een verkeersbesluit of een 
geluidsontheffing. 

Op tijd aanvragen
Het beoordelen van de aanvraag 
kost tijd. Meestal hebben we 
advies nodig van de brandweer of 
de politie. Vraagt u de vergunning 
daarom op tijd aan. Stuur uw 
aanvraag voor grote evenementen 
minimaal 3 maanden voorafgaand 
aan het evenement in. Voor 
kleinere evenementen geldt een 
aanvraagtermijn van minimaal 8 
weken. Met het afgeven van de 
vergunning geeft de burgemeester 
toestemming voor het evenement.

Aanvragen
Op www.lochem.nl vindt u een 
digitaal aanvraagformulier. Voor 
vragen kunt u terecht bij mevrouw  
C. Groenendijk of mevrouw  
M. Hazewinkel,  (0573) 28 92 22.

De burgemeester verraste onze gemeenteschrijver A.L. Snijders met een 
boekje met al zijn zkv’s van de afgelopen tien jaar.

Laatste ontwikkelingen 
rondweg Lochem 
Provincie Gelderland gaat in nauwe 
samenwerking met de gemeente 
Lochem een rondweg aanleggen 
met een nieuwe brug over het 
Twentekanaal. Ook wel de N346 
Schakel Achterhoek-A1 genoemd. 

Deze rondweg is een belangrijke 
schakel tussen de Achterhoek, de 
A1 en de Stedendriehoek (Deventer-
Zutphen-Apeldoorn). De nieuwe 
rondweg wordt aangelegd om de 

veiligheid en doorstroming van 
het doorgaand verkeer op deze 
verbinding te verbeteren. 

De planning is dat de weg tussen 
2022 en 2024 wordt opengesteld. 
Wilt u op de hoogte blijven van 
de laatste ontwikkelingen? Meld 
u zich dan aan op de digitale 
nieuwsbrief van de provincie 
Gelderland: www.gelderland.nl/
aanmeldingnieuwsbrief.

Gemeente Schrijver
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Politieke Avond maandag 13 januari 2020
Maandag 13 januari 2020 is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. 
Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bij behorende documenten. U kunt daar ook de 
raadsvergadering live volgen.

 Agenda Politieke Avond

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).

Tafels 

Zaal De Voorst Ampsen Restaurant

19.30 uur Adviseren:
Memo Toekomstvisie en 
Opdrachten VNOG, Tweede 
Financiële Verkenning 2019

Beeldvormen:
Visie op preventie *

Open ronde tafel:
Ontwikkeling Lokale Radio: 
Achterhoek FM/Radio Ideaal

20.15 uur Open ronde tafel:
Boswoningen Oude Enkweg

Alle tafels zij n openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een 
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelij kheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u 
zich wel aanmelden bij  de griffi  e. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering 

Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Aanwij zing griffi  er en plaatsvervangend griffi  ers
4. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw raadslid
5. Vaststellen besluitenlij st raadsvergadering en verslag tafelgesprekken 

van 9 december 2019
6. Ingekomen stukken 20 november 2019 t/m 3 december 2019
Debatonderwerpen
7. Bestemmingsplan Berkeloevers
8. Bestemmingsplan Nieuweweg Lochem
Hamer- en stemstukken
9. Zorgcoördinator in Lochemse kernen
10. Veerkrachtig ouder worden in Lochem
11. Beleidsplan Informele hulp
12. Gunning Raadsinformatiesysteem
13. Sluiting

Voor alle informatie over 
de Politieke Avond, 

kij k op:

www.lochem.nl/
politiekeavond

Nieuws van de gemeenteraad

Hoe herkent u een 
inbreker?
Uw eigen buurt of wij k kent u zelf het beste. Vaak voelt u dat er iets niet in 
de haak is. Meestal is dit dan ook zo. We geven graag extra tips waaraan u 
inbrekers kunt herkennen.

Inbrekers zij n in de wintermaanden 
meestal in de vooravond actief. Het 
is vroeg donker en niet overal
brandt licht. Dan weet een inbreker 
snel dat er niemand thuis is. Veel 
inbrekers bereiden zich voor als zij  
gaan inbreken. Zij  selecteren een 
huis en schatten in hoe makkelij k 
ze binnen kunnen komen. Van 
buitenaf bekij ken ze wat in huis 
allemaal voor het grij pen ligt. 

Ook schatten ze in hoe snel ze 
kunnen wegkomen en of buurtbe-
woners opletten. Dus lopen ze 
speurend rond. Soms verstoppen ze 

gereedschap of een hard voorwerp, 
zoals een steen.

Bel 112
Ziet u verdachte personen in 
uw buurt? Mensen die er niet 
thuishoren en veel aandacht 
hebben voor omliggende huizen? 
Bel dan direct de politie via 112. 
Ook als u twij felt, want de politie 
komt liever een keer te veel dan te 
weinig. Dankzij  uw tip kan de politie 
inbraken voorkomen. 80% van de
woninginbraken wordt opgelost 
omdat buren zo oplettend waren en 
112 belden.

Veel jeugd in touw tij dens 
Friet voor vuurwerk 
Veel kinderen en jongeren maakten aan het begin van het nieuwe jaar 
de Lochemse straten weer vuurwerkschoon. De inzameling ‘Friet voor 
vuurwerk’ resulteerde dit jaar in circa 605 zakken vuurwerkafval, zo’n 5 
zakken meer dan vorig jaar. 

In alle kernen werd enthousiast 
vuurwerkafval opgeruimd. Ook 
aardig wat ouders waren in touw 
om de jeugd een handje te helpen. 
De zakken vuurwerkafval konden 

op 2 januari worden ingeleverd op 
een van de acht inzamelpunten.  
Iedere zak leverde een tegoedbon 
op voor een bakje patat bij  de 
lokale snackbar of patatbakker. De 
jaarlij kse actie wordt georganiseerd 
door Circulus-Berkel en Stichting 
Welzij n Lochem (SWL) in opdracht 
van de gemeente. Vrij willigers 
namen de zakken aan. 

De frietjes horen inmiddels een 
beetje bij  de inzamelsfeer, de 
bonnen worden met name door 
kinderen snel verzilverd. Steeds meer 
oudere jeugd en ouders geven aan 
het samen vuurwerkvrij  maken van 
de buurt “heel gewoon te vinden” en 
vinden een patatje niet nodig.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

Contact: mw. C. Groenendij k en mw. M. 
Hazewinkel

Vanaf 27 december tot en met 3 januari 2020 
zij n de volgende aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Oranje Vereniging Gorssel, Koningsdag, 

Roskamweide, 27 april (2019-162668)
• Oranje Vereniging Gorssel, Bevrij dingsfeest, 

Roskamweide, 5 mei (2019-162673)
Harfsen
• Jong Harfsen Feestteam, Meifeest, nabij  

Overveldweg 1 a, 9 mei (2019-162495)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 17 december 2019 t/m 1 januari 2020 
zij n de volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Boedelhofweg 40, het plaatsen van zuilen/

poeren bij  een rij ksmonument en het 
veranderen van een inrit, nr. 2019-162221, 
17 december 2019 

• Boedelhofweg 85 (nabij ), het oprichten van 
een woning, nr. 2019-162583, 20 december 
2019 

• Kapperallee 18, het verbouwen van een 
schuur, nr. 2019-162224, 17 december 2019

Epse
• Het Wansink 23, het vergroten/verbouwen 

van een woning/garage, nr. 2019-162642, 

3 december 2019 
• Lochemseweg 52a, het verplaatsen van 

een inrit en het kappen van een beuk, nr. 
2019-162209, 17 december 2019 

Gorssel
• Kerkstraat 3, het verbouwen en vergroten 

van een woning, nr. 2019-162579, 
20 december 2019 

• Molenweg 39a t/m f, het vergroten van 
4 appartementen en het plaatsen van 2 
puien en zonnepanelen, nr. 2019-162275, 
18 december 2019 

Harfsen
• Lochemseweg 177 (nabij ), het kappen van 

5 eiken, nr. 2019-162792, 29 december 
2019  

Laren
• Holterweg 20, het vergroten van een woning, 

nr. 2019-162220, 17 december 2019 
• Kattendaal 6, het kappen van 5 essen en 2 

eiken, nr. 2019-162116, 16 december 2019 
• Oude Deventerweg 3, het vernieuwen van 

dakkapellen en gevels, nr. 2019-162712, 
23 december 2019 

• Rengersweg 32, het vergroten van een 
woning, nr. 2019-162540, 20 december 2019 
Lochem

• De Cloese kavel 15, het oprichten van een 
woning en het aanleggen van een inrit, nr. 
2019-162577, 20 december 2019 

• Hammarskjöldweg 45, het kappen van een 
boom, nr. 2019-162316, ingekomen 
16 december 2019 

• Johan de Wittlaan 11, het plaatsen van een 
nokverhoging, nr. 2019-162584, 
20 december 2019 

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zij n. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zij n de 
offi  ciële bekendmakingen en zij n leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zij n 
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.

Meer informatie
Via 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, schriftelij k, per e-mail of op afspraak.

Het opruimen van vuurwerk is dit 
jaar weer goed verlopen.
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• Kanaalstraat 4, het aanleggen van 
pompputten en transportleiding, nr. 
2019-162356, ingekomen 18 december 
2019 

• Nijkampsweg 16, het veranderen van een 
milieu-inrichting, nr. 2019-162669,  
23 december 2019 

• Zwiepseweg 102 (nabij), het kappen van 
een berk, nr. 2019-162648, 23 december 
2019 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvraag is buiten behandeling 
gesteld en aan de aanvrager bekendgemaakt:

Joppe
• Elfuursweg 33, het kappen van een 

Amerikaanse eik, nr. 2019-155857,  
23 december 2019 

Laren
• Oude Deventerweg/Roosdom 1 (nabij), het 

kappen van een eik, nr. 2019-155256,  
20 december 2019 

Zie informatie: Bezwaar 

Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:

Barchem
• Dennenlaan 2 (nabij), het kappen van  

10 grove dennen, nr. 2019-157325,  
23 december 2019

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet verlengen 
van de beslistermijn is in principe geen 
bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb)

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 17 december 2019 t/m 1 januari 
2020 zijn de volgende vergunningen aan de 
aanvrager bekendgemaakt:

Epse
• Dortherweg 6, het oprichten van een 

woning, het aanleggen van een inrit en het 
kappen van 10 bomen, nr. 2019-156685,  
19 december 2019 

Gorssel
• Veldhofstraat 30, het verbouwen en het 

brandveilig gebruiken van een verzorgings-
tehuis,nr. 2019-153394, 17 december 2019 

• Voorende 11, het kappen van een berk 
(herplant opgelegd), nr. 2019-158951,  
18 december 2019 

Harfsen
• Reeverweg/Braakhekkeweg (nabij), 

het plaatsen van een V1 kunstwerk, nr. 
2019-160951, 19 december 2019 

Laren
• Deventerweg 64, het verbouwen/vergroten 

van een woning, nr. 2019-157235,  
23 december 2019 

Lochem
• Endepol 16, het plaatsen van een dakkapel 

op het voor- en achterdakvlak van een 
woning, nr. 2019-161130, 23 december 
2019 

• Westerbleek (nabij), het kappen van 
11 essen (herplant opgelegd), nr. 
2019-161357, 18 december 2019 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Laren
• Het Schoneveld 10, 12, 14, 20 en 22, het 

plaatsen van een keerwand en ophogen van 
tuinen, 2019-160037, 17 december 2019 

Rectificatie: Ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure

Contact afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

• De omgevingsvergunning Achterstraat 
16-32, 32a, 32b en Spaarbanksteeg 
8 Lochem, die de realisatie van 12 
appartementen mogelijk maakt perceel 
Achterstraat 16-28 en Spaarbanksteeg 8-10 
Lochem, nr. 2019-138289

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in te 
zien met ingang van 9 januari 2020 tot en met 
19 februari 2010. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken kunnen 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 
de bestemmingsplannen op te roepen via 
het invullen van de locatie, de naam van het 
besluit of het planid-nummer NL.IMRO.0262.
LoAchterstraat16-OV31. 
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het 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 
(digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan 
iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning mondeling, schriftelijk 
of digitaal zienswijzen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders. Een schrif-
telijke zienswijze richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp omgevingsvergunning Achterstraat 
16-32, 32a, 32b en Spaarbanksteeg 8 Lochem. 
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 zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• het onderwerp
• het zaaknummer 2019-138289
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

C. Van Campenhout, geb. 13-08-1999
B. Meqrot, geb. 19-08-1971

Zie informatie: Bezwaar

 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) 
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 ontwerp- 
bestemmingsplan, 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 
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 
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