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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
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

Kerstbomeninzameling: 
enthousiasme en hoge opbrengst
Grote en kleinere bomen, met 
en zonder naalden en een enkele 
keer met kluit: maar liefst 1.884 
kerstbomen leverden inwoners in 
tijdens de kerstbomeninzameling. 
Op negen inzamelpunten in de 
gemeente stonden medewerkers 
van Circulus-Berkel vorige week 
woensdag klaar om de bomen aan 
te nemen. In ruil voor 50 cent per 
boom. 

Veel kinderen gebruikten hun vrije 
woensdagmiddag om kerstbomen 
weg te brengen. Soms samen, 
maar ook vaak geholpen door 

een vader of een moeder. Het 
enthousiasme was weer groot: 
de inzameling is voor kinderen 
vaak een leuke manier om een 
zakcentje te verdienen. Steeds meer 
volwassenen waarderen vooral de 
inzamelmogelijkheid en gaven dit 
jaar aan een vergoeding in ruil voor 
hun boom niet nodig te vinden. 

Duurzaam verwerkt
Een aantal inwoners bracht, soms 
met een beetje weemoed, een 
boom met kluit die al een paar 
jaar in de tuin had gestaan en niet 
opnieuw geplant kon worden. 
Gelukkig doen de bomen ook na 

inzameling nog dienst. Ze worden 
versnipperd en duurzaam verwerkt. 
In 2019 werden er in totaal 1.770 
bomen ingeleverd, dit jaar lag het 
aantal op 1.848. 

Recyclepleinen
Heeft u de kerstbomeninzameling 
gemist en wilt u de kerstboom 
alsnog kwijt? Ieder huishouden 
kan jaarlijks 500 kilo groenafval 
kosteloos wegbrengen naar de 
Recyclepleinen in Lochem of 
Zutphen (vergeet uw milieupas 
niet). Kijk voor de adressen en 
openingstijden op www.circulus-
berkel.nl/lochem.

Veel kinderen gebruikten hun vrije woensdagmiddag om kerstbomen op te
halen en naar een inzamelpunt te brengen.

Werkzaamheden Kapperallee 16 januari 
Op 16 januari worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan 
de Kapperallee in Eefde. Om de 
werkzaamheden uit te kunnen 
voeren wordt van 8.30 tot 16.00 uur 
de halve rijbaan afgezet ter hoogte 
van de brug over de sluis.

Voor een vlotte en veilige 
doorstroming van het verkeer 
worden verkeersregelaars ingezet. 

Tijdens de werkzaamheden wordt 
de verstopping van een mantelbuis 
die onder het wegdek loopt 
verholpen. 

Dit doet firma Dostal in opdracht 
van Lock to Twente. Lock to 
Twente bouwt in opdracht van 
Rijkswaterstaat een tweede 
sluiskolk bij Eefde.

Onze bieb bij 15 beste van het land
De bibliotheken in onze gemeente 
staan op de 12e plek van beste 
biebs in het land. Daar zijn wij 
als gemeente bijzonder trots op! 
Graafschap Bibliotheken is zes 
plaatsen gestegen op de ranglijst, 
van nummer 18 naar nummer 12. 
Een mooie prestatie, aangezien 
Nederland 146 bibliotheek- 
stichtingen telt. 

Graafschap scoort op alle vier 
gemeten onderdelen goed, maar 
vooral op het onderdeel Activiteiten. 
Er zijn vestigingen in Gorssel en 
Lochem en buurtbiebs in Eefde, 
Barchem, Almen, Epse en Harfsen. 
De stichting telt in totaal bijna 100 
vrijwilligers, die ook helpen om het 
buitengebied te bedienen. 

Meer dan boeken
De bieb is meer dan een plek 
om te lezen of boeken te lenen. 
Ze organiseert allerlei activi-
teiten voor jong en oud. Denk aan 
Digisterker, waar mensen beter 
met computers en internet leren 
omgaan. Of Boekjes & koekjes, voor 
ouders met jonge kinderen. Er zijn 
voorleesdagen, leesclubs, informa-
tiebijeenkomsten en interviews 

met bekende schrijvers. Zo kunt u 
24 januari om 15.00 uur luisteren 
naar een lezing van journaliste 
Marjan van den Berg, bekend van 
haar feuilleton Sanne in weekblad 
Margriet. 

Nationale voorleesdagen
Van 22 januari tot en met 1 februari 
zijn de nationale voorleesdagen. 
Vrijwilligers en medewerkers 
van de bieb lezen dan voor op 
scholen, peuterspeelzalen bij de 
kinderopvang en bij zorgcentra. 
Wethouder Henk van Zeijts las vorig 
jaar voor in Woonzorgcentrum de 
Borkel in Gorssel. Met alle activi-
teiten wil de bieb leesplezier 
brengen en mensen helpen 
om goed mee te doen in de 
maatschappij. Reden voor de 
gemeente om het budget van de 
gemeente in stand te houden. 

Uitslag                                                  
De complete uitslag van de biblio-
thekenranglijst staat op www.
graafschapbibliotheken.nl/
mdi2019. Nieuwsgierig of interesse 
om vrijwilliger te worden? Loop 
gerust binnen bij een vestiging bij u 
in de buurt. 

75 JAAR VRIJHEID

Verhalen uit onze kernen

In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in mei 2020 halen we 
verhalen op uit onze kernen. Verhalen over de oorlogstijd, over helden-
daden of initiatieven die ons niet laten vergeten wat zich tijdens de
Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld binnen onze gemeente. Dit keer
het verhaal over de Stolpersteine. 

Verzetsmensen, Joden, Jehova’s Getuigen, onderduikers of mensen die 
willekeurig opgepakt werden vanwege represailles, brachten het er vaak
niet levend vanaf tijdens de Tweede Wereldoorlog. Om deze mensen weer
een naam te geven en om ze niet te vergeten heeft Stichting Stolpersteine
Lochem een idee bedacht. Deze stichting legt stolpersteentjes bij de huizen
waar deze mensen woonden. Het is een steentje met daarin de naam van
de persoon gegraveerd en de plek waar hij of zij naar toe is gedeporteerd.
De Stolpersteine doet recht aan deze voormalige inwoners van onze ge-
meente, maar geeft ook steun aan nabestaanden. Tegelijkertijd zien onze
(jeugdige) inwoners en mensen die naar onze gemeente toekomen wat
er zich ooit heeft afgespeeld tijdens de oorlog.
Gunter Demnig, een Berlijnse kunstenaar en stichter van de Stolpersteine-
beweging, heeft 75.000 steentjes gemaakt. In onze gemeente liggen er
drie. Twee in Lochem bij Kastanjelaan 7 en één op de Rietdekkerweg 24
in Gorssel. Op 24 maart 2020 worden er door Gunter Demnig zelf nog
steentjes gelegd op ’t Ei 15 en Bierstraat 2 in Lochem. Maar er moeten er
nog vele volgen om alle slachtoffers te blijven herdenken.
Om steentjes te organiseren en te
laten maken, is geld nodig. De stichting
Stolpersteine spreekt fondsen aan,
maar elke gift is welkom op NL92 TRIO
0788 7835 64 ten name van Stichting
Stolpersteine Lochem. 
 

www.lochem.nl/75jaarvrijheid
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Verzetsmensen, Joden, Jehova’s Getuigen, onderduikers of mensen die 
willekeurig opgepakt werden vanwege represailles, brachten het er vaak 
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die naar onze gemeente toekomen wat er zich ooit heeft afgespeeld tijdens 
de oorlog.

Gunter Demnig, een Berlijnse kunstenaar en stichter van de 
Stolpersteinebeweging, heeft 75.000 steentjes gemaakt. In onze 
gemeente liggen er drie. Twee in Lochem bij Kastanjelaan 7 en één op de 
Rietdekkerweg 24 in Gorssel. Op 24 maart 2020 worden er door Gunter 
Demnig zelf nog steentjes gelegd op ’t Ei 15. En op de bevrijdingsdag van 
Lochem, op 2 april, wordt er in het bijzijn van burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve een steen gelegd bij de Bierstraat 2 in Lochem. Maar er moeten er 
nog vele volgen om alle slachtoffers te kunnen blijven herdenken.

Om steentjes te organiseren en te 
laten maken, is geld nodig. De stichting 
Stolpersteine spreekt fondsen aan, 
maar elke gift is welkom op NL92 TRIO 
0788 7835 64 ten name van Stichting 
Stolpersteine Lochem. 
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Parkeerterrein Julianaweg 
vanaf 20 januari afgesloten
Maandag 20 januari start de bouw 
van de Lidl aan de Julianaweg in 
Lochem. Vanaf dan is het parkeer-
terrein daar afgesloten. Er komen 
extra parkeerplaatsen aan de 
Mauritsweg. 

De bouwwerkzaamheden 
duren ongeveer 6 maanden. De 
verwachting is dat voor de zomer 
het pand en het buitenterrein klaar 
zijn. Bij de Lidl komen 144 parkeer-
plaatsen. Daar wordt ook het terrein 
van Fietshandel Goossens voor 
gebruikt. Dit pand wordt gesloopt 
na de verhuizing van de Lidl. 
Goossens betrekt dan het huidige 

pand van de Lidl aan de Prins 
Bernhardweg.

Levendige binnenstad
De bouw van de Lidl en de inrichting 
van het parkeerterrein is één van 
de plannen voor ontwikkeling 
van de binnenstad van Lochem. 
Ondernemers, inwoners, organi-
saties en gemeente werken aan 
een levendige binnenstad met een 
aantrekkelijk aanbod voor inwoners 
en bezoekers. Meer weten? Lees 
onze plannen op www.lochem.nl 
> in en over Lochem > projecten > 
binnenstad.



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

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 13 januari 2020
Op 13 januari 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Aanwij zing griffi  er en plaatsvervangend griffi  ers
• Benoemen dhr. P.B. (Pieter Bas) ter Maat uit Lochem als raadslid namens 

het CDA
• Bestemmingsplan Berkeloevers
• Bestemmingsplan Nieuweweg
• Zorgcoördinator in Lochemse kernen
• Veerkrachtig ouder worden in Lochem
• Beleidsplan Informele hulp
• Gunning Raadsinformatiesysteem

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekij ken op 
www.lochem.nl/politiekeavond.

Bij eenkomst over uitbreiding boomgaard 
langs Eefse Beek
Op woensdag 22 januari van 19.30 tot 21.00 uur is er in Het Spij k in Eefde 
een bij eenkomst over een kleine uitbreiding van de boomgaard langs de 
Eefse Beek. U bent als inwoner welkom om deze bij eenkomst bij  te wonen.

De boomgaardgroep in Eefde 
heeft recent haar ideeën gedeeld 
met de gemeente over een kleine 
uitbreiding van de boomgaard 
langs de Eefse Beek. De gemeente 
neemt initiatieven en ideeën 
van haar bewoners over hun 
eigen leefomgeving serieus. Er 

is door ons gekeken naar deze 
ideeën. Ook is er gesproken over 
de samenwerking, de aandachts-
punten en de verbinding met de 
scholen in het dorp. Maar ook naar 
de betekenis van het geheel voor de 
mede-dorpsbewoners. 

Doel bij eenkomst
Wij  delen graag de ideeën die er zij n 

met u. De initiatiefnemers lichten 
hun ideeën en aandachtspunten 
toe. Samen met u verkennen en 
bespreken we vervolgens uw 
vragen, aanvullende ideeën en 
mogelij kheden en uw opmerkingen 
en aandachtspunten.

Vragen?
Heeft u nog vragen neem dan 
contact op met Francien van Gils 
of Baarte de Rooy, via (0573) 28 92 
22 of via f.vangils@lochem.nl of 
b.derooy@lochem.nl.

123456

Hoe meldt u 
defecte straat-
verlichting?

Het is alweer vroeg donker. Valt u op dat ergens straatverlichting  

niet werkt? Dan ontvangen we graag uw melding. Dat kan zo:

Ziet u een 
lantaarnpaal 
die beschadigd is 
of het niet doet?

1

2

!

Op de kaart vult u de straatnaam 
in en klikt u op het lichtmast-
nummer. Rechts maakt u de 
melding compleet. Wilt u dat 
de aannemer u op de hoogte 
houdt van de afhandeling? 
Dan kunt u dit aangeven. 

Is de mast na enkele weken niet 
gerepareerd en heeft u niets 
vernomen? Neem dan gerust 
contact op via 0900 9552. 
Circulus-Berkel benadert de 
aannemer en koppelt het 
antwoord aan u terug. 

Noteer of fotografeer het 
nummer van de lichtmast. 
Ga naar www.circulus-berkel.nl/
lochem/melding en klik op 
‘melding straatverlichting’. 

Foto-expositie in hal gemeentehuis
Alle foto’s die zij n ingediend voor 
onze fotowedstrij d zij n vanaf nu 
te zien in de hal van het gemeen-
tehuis. De fotowedstrij d was 
afgelopen zomer uitgeschreven om 
mooi beeldmateriaal te krij gen voor 
in onze gemeentegids.

U bent van harte welkom om 
tij dens de openingstij den van het 
gemeentehuis eens een kij kje te 

nemen. De vele foto’s geven een 
prachtig en kleurrij k beeld van onze 
gemeente met als thema’s dichtbij , 
duurzaam en doen. 

De foto-expositie is nog te zien tot 
en met 24 januari. In de gemeen-
tegids, die in mei 2020 verschij nt, 
ziet u de tien mooiste foto’s. Deze 
foto’s zij n door de inwoners van 
onze gemeente uitgekozen.

Informatie over woonvisie Almen
De gemeente heeft in overleg met de Vereniging Almens Belang en de 
werkgroep Wonen een woonvisie voor Almen gemaakt. Graag informeren 
wij  de inwoners van Almen over deze visie tij dens een bij eenkomst op 
dinsdagavond 21 januari in het dorpshuis Ons Huis in Almen. 

Met de woonvisie voor Almen willen 
we duidelij kheid geven over wat 
er nodig is in Almen op het gebied 
van wonen. Hoe zorgen we ervoor 
dat het woonaanbod aansluit bij  
de behoefte van de inwoners van 
Almen. Het gaat daarbij  om de 
verschillende type woningen, de 
aantallen en de prij sklassen. In de 
woonvisie van Almen worden ook 

locaties genoemd die in aanmerking 
kunnen komen voor woningbouw. 
We zien u graag op 21 januari, 
u bent van harte welkom! De 
bij eenkomst begint om 20.00 uur. 

Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met Jop van der Wee via 
j.vanderwee@lochem.nl of 
(0573) 28 92 22.

Koninklij ke Erepenning Vocaal Almen

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft zondag 12 januari de Koninklij ke 
Erepenning uitgereikt aan Vocaal Almen. De uitreiking was tij dens de 
muzikale happening ‘Zin in zingen’ in de Almense Kerk. Op de dag dat het 
koor exact 100 jaar bestaat. Het koor werd destij ds opgericht als Almens 
Kerkkoor en is nog steeds diep geworteld in de Almense samenleving. In 
een tij d waarin veel koren kampen met een terugloop in het ledenaantal, 
heeft Vocaal maar liefst 45 leden. Vocaal zong voorheen vooral geestelij ke 
muziek, maar al snel kwam daar de wereldlij ke muziek bij . Het koor ziet 
de toekenning van de Koninklij ke Erepenning als een waardering voor 
iedereen, die zich tot nu toe met hart en ziel voor het zangkoor heeft 
ingezet. (Foto: Dick Loman)
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 3 tot en met 9 januari 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Klootschieters Vereniging De Heksenkring, 

Toernooi om de Sanne Ribbers Trofee, 
Beukenlaan 1, 7 maart 2020 (2019-162814)

• Klootschieters Vereniging De Heksenkring, 
11e competitiewedstrijd Achterhoekse 
Klootschieters Federatie, Beukenlaan 1,  
29 februari en 1 maart 2020 (2019-162815)

• Vereniging Contact Barchem, 
Palmpasenoptocht met eierzoekwedstrijd, 
5 april 2020 (2020-163217)

• Vereniging Contact Barchem, Paasvuur, 
Optocht naar paasvuur en ontsteken van 
houtstapel, Molenweg, 12 april 2020 
(2020-163220)

Exel
• Belangenvereniging Exel en Omstreken 

(BEO), Hazenbal, Paasvuur, Oude 
Lochemseweg 3a, 12 april 2020 
(2020-163194)

Harfsen
• Mc Hamac, Dutch Masters of Motocross, 

Deventerdijk 7, 29 maart 2020 
(2019-162816)

Laren
• Dhr. P.B. Seuters, Paasvuur 2020, Maisakker 

gelegen aan de Koebushorst 6,  
12 en 13 april 2020 (2020-163072)

Lochem
• Auto-Cross-Club-Laren, NK Eurol Selectie 

wedstrijd & Ramo wedstrijd, Kanaaldijk,  
5 april 2020 (2019-162789)

• W.S.V. Dos Barchem, Wandeltocht, 
Zutphenseweg 110, 9 februari 2020 
(2019-162851)

Zwiep
• Belangenvereniging Zwiep, Paasvuur, 

Weiland in Zwiep lang weggetje de Heest, 
12 april 2020 (2020-163044)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 2 t/m 8 januari 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Barchvenne kavel 4, het oprichten van een 

woning en het aanleggen van een inrit, nr. 
2019-162944, 31 december 2019 

• Eekvenne 4, het veranderen van een gevel 
van een garage, nr. 2020-163195, 6 januari 
2020 

• Soerinkweg 12, het plaatsen van een 
opslag/berging, nr. 2020-163193, 6 januari 
2020 

Gorssel
• Prunusweg 1a, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-163315, 8 januari 2020 
Harfsen
• Jufferdijk/Lochemseweg 100 (nabij), 

het kappen van een Amerikaanse eik, nr. 
2019-162827, 30 december 2019 

• Schepersweg 24a, het plaatsen van een 
berging, nr. 2020-163043, 5 januari 2020 

Laren
• Grauwertdijk 2, het kappen van 44 bomen, 

nr. 2020-163045, 5 januari 2020 
Lochem
• De Elzelaan 4, het kappen van 30 dennen, 

nr. 2020-163309, 7 januari 2020 
• Ossenbeltsdijk 1 H4, het kappen van 4 

grove dennen, 2 fijn sparren en 3 douglas-
sparren, nr. 2020-163042, 4 januari 2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag
 omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Harfsen
• Wilhelminalaan 2 (nabij), het kappen van 

een grove den, nr. 2019-157314, 6 januari 
2020 

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
• Plan Zuydzicht kavel 2, het oprichten van 

een woning, nr. 2019-159161, 6 januari 
2020 

Lochem
• Papenslagweg 2, het kappen van drie eiken, 

nr. 2019-159355, 6 januari 2020 
• Vogelwikke 19, het kappen van een catalpa, 

nr. 2019-159358, 6 januari 2020 
• Zutphenseweg 105, het kappen van 

een beuk en een Amerikaanse eik, nr. 
2019-159413, 6 januari 2020 

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 2 t/m 8 januari 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Azinkdijk 2a, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2019-158465, 7 januari 2020 
Lochem
• Kwinkweerd 2, het kappen van vijf bomen, 

nr. 2019-161307, 2 januari 2020 

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:

Lochem
• Kappellendwarsweg 4, het veranderen van 

een milieu-inrichting, nr. 2019-155229 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 16 januari t/m 26 februari 2020 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Toelichting rectificatie Ontwerp 
Omgevingsvergunning 

Toelichting op rectificatie Ontwerp 
omgevingsvergunning Achterstraat 16-32, 
32a, 32b en Spaarbanksteeg 8 Lochem ( 
NL.IMRO.0262.LoAchterstraat16-OV31 )

Op 8 januari 2020 is in de Staatscourant, nr. 
1811, en in het Gemeenteblad van Lochem, 
nr. 3950, op www.overheid.nl de rectificatie 
bekend gemaakt van het voornemen dat zij 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder 
a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), een ontwerp-omge-
vingsvergunning willen verlenen voor:
• Achterstraat 16-32, 32a, 32b en 

Spaarbanksteeg 8 Lochem, die de realisatie 
van 12 appartementen mogelijk maakt.

In deze formele bekendmaking in de 
Staatscourant en in het Gemeenteblad 
is de juiste termijn aangegeven waarop 
de aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
behorende stukken ter inzage liggen, te 
weten met ingang van 9 januari 2020 tot 
en met 19 februari 2020. Gedurende deze 
termijn kan iedereen ten aanzien van het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
mondeling, schriftelijk of digitaal zienswijzen 
naar voren brengen.

In de Berkelbode van 8 januari 2020 is op de 
voorlichtingspagina van de gemeente Lochem 
een kennisgeving gedaan van de formele 
bekendmaking in de Staatscourant en het 
Gemeenteblad van Lochem. De termijn die 
daarbij op de voorlichtingspagina is genoemd 
heeft een juiste aanvangsdatum, te weten  
9 januari 2020, maar een onjuiste einddatum. 
De juiste einddatum, die overeenkomt met de 
formele bekendmaking in de Staatscourant 
en in het Gemeenteblad, is 19 februari 2020. 
De overige inhoudelijke aspecten van de 
kennisgeving komen overeen met de formele 
bekendmaking.

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
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, 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 (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 


