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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

De gemeente Lochem wil dichtbij  
haar ondernemers staan en weten 
wat belangrij k is voor ze. 

Om dat beter voor elkaar te krij gen, 
starten we het ondernemerspanel 
‘Lochemse Zaken Panel’.

De meningen van ondernemers 
geven ons inzicht in de behoeften, 
wensen en belemmeringen van 
ondernemers. Deze informatie geeft 
ons een basis voor (beleids)keuzes. 
Als panellid krij gt u twee tot vier 
keer in het jaar een e-mail. Daarin 
staat een link naar een online 
vragenlij st. 

De onderwerpen
De vragen gaan over allerlei 
onderwerpen in onze gemeente die 
u als ondernemer aangaan. Per keer 
beslist u of u meedoet. Ook kunt 
u zelf onderwerpen voorstellen. 
Natuurlij k houden we u telkens 
op de hoogte van de belangrij kste 
resultaten. En over wat er gebeurt 
met de uitkomst. 

Zo doet u mee
We hopen dat zoveel mogelij k 
ondernemers meedoen en dat we 
samenwerken aan de toekomst van 
onze prachtige gemeente. Meld u 

gemakkelij k aan via de website: 
www.lochemsezakenpanel.nl. 
Hier  maakt u een profi el aan door 
enkele vragen te beantwoorden. 
Na aanmelding ontvangt u per 
e-mail eind januari/begin februari 
de uitnodiging voor het eerste 
onderzoek.

Volledig anoniem
Het onafh ankelij ke onderzoek- 
& adviesbureau Moventem uit 
Zutphen beheert het ondernemers-
panel. Antwoorden verwerken zij  
volledig anoniem. 

Meer informatie
U kunt voor meer informatie mailen 
of bellen: 
-  Gemeente Lochem: 

Anneloes Blaauw, 
a.blaauw@lochem.nl, 
(0573) 28 93 57 of 
Renate Vloedgraven, 
r.vloedgraven@lochem.nl, 
(0573) 28 92 82

-  Moventem: Hannemarie 
Hardeman, 
info@lochemsezakenpanel.nl, 
(0575) 76 02 27

Resultaten enquête over zonne- en 
windenergie zĳ n bekend
In november 2019 konden inwoners 
uit de gemeenten Lochem, 
Apeldoorn, Brummen, Heerde, Epe, 
Voorst en Zutphen een enquête 
invullen over schone energie. De 
resultaten zij n bekend. 

Meningen
De centrale vraag was hoe we 
windmolens en zonneparken 
een plek kunnen geven in ons 
landschap. In totaal vulden 2.933 
mensen de vragenlij st in. 792 
mensen (27%), die de enquête 
invulden, kwamen uit onze 
gemeente. Daarmee is Lochem 
koploper als het gaat om het aantal 
mensen dat de vragenlij st heeft 
ingevuld.  

Uit de resultaten blij kt, dat de 
respondenten uit onze gemeente 
vinden dat we zuinig moeten 
omgaan met onze bossen, natuur-
gebieden en landgoederen. Het 
opwekken van schone energie mag 
van de deelnemers wel een plek 
krij gen bij  bedrij ven- of industrie-

terreinen, op oude vuilstorten 
of rond wegen en knooppunten. 
Ook regionaal gezien hebben de 
deelnemers geen voorkeur voor 
windmolens of zonneparken bij  
bossen, landgoederen of langs de 
IJssel. Ook een groot windpark op 
de Veluwe is volgens de deelnemers 
niet wenselij k.

Stappenplan
Het rapport met alle resultaten kunt 
u bekij ken op: www.lochem.nl/
nieuws. De resultaten van de 
enquête worden gebruikt bij  het 
stappenplan dat ons helpt om 
keuzes te maken in de overgang 
naar schone energie: de Regionale 
Energiestrategie (RES). 

Energiecafés
Dit voorjaar houdt de gemeente 
een reeks energiecafés in de dorpen. 
Hier hoort u meer over de energie-
transitie, klimaatverandering en 
wat u zelf kunt doen. Houd deze 
pagina’s en onze social media in de 
gaten voor meer informatie. 

Gratis huiswerkbegeleiding voor 
gezinnen met laag inkomen 
In 2020 biedt de gemeente Lochem 
gratis huiswerkbegeleiding aan. 
Dit is bedoeld voor gezinnen met 
een laag inkomen. Het verbeteren 
van het opleidingsniveau van 
de kinderen kan helpen om ze 
een betere toekomst te bieden 
zonder fi nanciële problemen. De 
gemeenteraad heeft hiervoor 
eenmalig 80.000 euro beschikbaar 
gesteld, uit de zogenoemde 
Klij nsma-gelden.

Wethouder Henk van Zeij ts: “Als 
mij n kinderen huiswerkvragen 
hebben, kunnen ze bij  mij n vrouw 
of mij  terecht. Wij  hebben het 
geluk gehad dat we een goede 
opleiding konden volgen. Heb je 
dat niet, dan is het als ouder knap 
lastig om met huiswerk te helpen. 
Dat heeft ook gevolgen voor de 
vervolgopleiding van je kind. Ik 
vind dat kinderen gelij ke kansen 
moeten hebben. Vandaar de gratis 
huiswerkbegeleiding.” 

Voor kinderen tussen 10 en 18 jaar
De huiswerkbegeleiding is bedoeld 
voor kinderen tussen de 10 en 
18 jaar, die wonen binnen onze 
gemeente. De ouders van deze 
kinderen hebben een inkomen 
tot maximaal 130% van de 

bij standsnorm. Ook mag het 
vermogen van de ouders/verzorgers 
niet hoger zij n dan € 12.240,- om in 
aanmerking te komen voor de gratis 
huiswerkbegeleiding.

Begeleiding
Scholen kunnen in hun reguliere 
programma soms niet de intensieve 
begeleiding bieden die nodig is. 
De huiswerkbegeleiding wordt 
uitgevoerd door een professional 
en is aanvullend op de reguliere 
begeleiding die vanuit scholen 
wordt geboden. Met een ondersteu-
ningsbrief kan de school van het 
kind de huiswerkbegeleiding 
aanvragen. Uit deze ondersteu-
ningsbrief moet blij ken waarom 
het noodzakelij k is dat het kind 
huiswerkbegeleiding krij gt. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunnen 
ouders contact opnemen met 
de school. Zij  helpen met de 
beoordeling of het kind in 
aanmerking komt voor externe 
huiswerkbegeleiding. Voor meer 
informatie over de inkomens- of 
vermogensgrens neem contact op 
met ’t Baken. Dat kan via 
info@bakenlochem.nl of  
(0573) 28 92 90.

Startsein Keurmerk Veilig Buitengebied

We willen ons buitengebied vrij  houden van misdaad en verboden 
activiteiten. Negen organisaties gaan hierin nauwer samenwerken en 
meer informatie te delen. De samenwerking leidt tot een veilig buiten-
gebied en een keurmerk. Wethouder Henk van Zeij ts tekende namens de 
gemeente Lochem. “Inwoners en ondernemers in het buitengebied krij gen 
binnenkort een brief met een vragenlij st. Ik hoop dat zoveel mogelij k 
mensen die invullen. Ik ben blij  met de samenwerking die nu ontstaat, 
naast het naoberschap en de WhatsApp-groepen die ook helpen. Anton 
Jansen van het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland vertelde 
tij dens de startbij eenkomst dat criminelen steeds verder gaan om geld 
te verdienen. En dat het platteland hiervoor aantrekkelij k is, vanwege 
leegstand en minder intensief toezicht. Op de foto vlnr afgevaardigden van 
alle organisaties die meedoen: Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland, 
Cumela Nederland (afd. Gelderland), politie Lochem, Circulus-Berkel, 
Omgevingsdienst Achterhoek, gemeente Lochem, Wildbeheereenheid 
Lochem e.o., LTO Achterhoek Noord, Natuurmonumenten en beheer-
eenheid Achterhoek. De komende tij d kan dit netwerk nog groeien. Meer 
informatie bij  s.geurtse@lochem.nl.

Ondernemerspanel van start

Themaweek Zorgen voor Elkaar
In de week van 10 februari geven we met diverse activiteiten aandacht 
aan het thema Zorgen voor Elkaar. Met als doel meer begrip voor elkaar, 
leren, samenwerken en ook gewoon leuke dingen doen! Op de speciale 
pagina verderop in deze Berkelbode leest u meer over deze themaweek.
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Wĳ  zoeken enthousiaste leden met 
expertise jeugdhulp en/of preventie
Wil jij  meedenken en meepraten over het beleid binnen het sociaal 
Domein? Ben je een betrokken inwoner en heb je de nodige kennis en/
of ervaring op een van deze terreinen? Woon je ook nog in een van de 
kernen van Lochem? Dan komen wij  graag met jou in contact. 

Van de leden wordt verwacht dat 
hij /zij :
• Kennis of ervaring heeft 

met een van de genoemde 
onderwerpen.

• Zicht heeft op de situatie en de 
sociale kaart van de gemeente 
Lochem.

• Open staat voor het vergroten 
van zij n/haar kennis door o.a. 
scholing.

• Praktisch is ingesteld in denken, 
doen en communiceren

• Ongeveer een dagdeel per 
week beschikbaar is om de taak 
uit te voeren.

• Oor heeft voor signalen uit de 
regionale samenleving.

• In staat is om samen adviezen 
voor te bereiden op basis van 
argumenten, afwegingen en 
belangen.

• Geen zakelij ke binding met de 
gemeente Lochem voor zover 
deze van invloed kan zij n op 
hun onafh ankelij ke positie. 

• Actief is in netwerken met 
maatschappelij ke organisaties 
of ervaringsdeskundige in de 
gemeente Lochem .

Faciliteiten
Deze functie is op basis van 
vrij willigheid. De gemeente stelt 
een onkostenvergoeding en 
faciliteiten beschikbaar aan de 

leden van de Adviesraad Sociaal 
Domein. 

Meer informatie 
Herken jij  je in dit profi el, mail 
je motivatie dan aan Majella 
Schreurs. Voor meer informatie 
neem contact op via 
info@adviesraadlochem.nl of 
(06) 13 80 51 14. 

Op www.adviesraadlochem.nl leest 
u meer over wat de adviesraad 
precies doet.

Tegenlicht Meetup Lochem: 
De Plattelandspioniers
LochemEnergie houdt opnieuw een bij eenkomst rond een documentaire 
van VPRO’s Tegenlicht. Tij dens de komende Meet Up op 27 januari is de 
documentaire Plattelandspioniers te zien. 

Plattelandspioniers geven vorm 
aan nieuwe manieren van voedsel 
verbouwen, energie opwekken, 
duurzaam leven en gemeenschapszin. 
De avond in het Stadshuus aan de 
Markt in Lochem, begint om 19.30. 
Na een pauze komen platteland-
spioniers uit de Achterhoek aan het 
woord. Daarna volgt het gesprek 
onder leiding van Tonnie van 
Tekelenburg. 

Aanmelden
De entree bestaat uit een gift naar 
eigen inzicht. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. 
Reserveren kan via www.eventbrite.nl 
(zoekterm: plattelandspioniers) of 
via meetuplochem@gmail.com.

Fotogra� e Beat Cornaz in 
kamers B&W

In januari en februari exposeert de in Lochem woonachtige fotograaf Beat 
Cornaz in de werkkamers van de burgemeester en wethouders (B&W). In 
samenwerking met de Stichting Kunstinitiatief Lochem (SKIL) is een keuze 
gemaakt voor de expositie. 

Bezoekers van het gemeentehuis 
kunnen de werken bekij ken via het 
beeldscherm in de hal. Beat Cornaz 
exposeert met abstracter werk. 
Cornaz: “De toeschouwer maakt 
hierbij  het werk af, kleurt en vult het 
in met eigen ervaringen. De wereld 
toont zich aan ons, afh ankelij k van 

hoe we ernaar kij ken. Soms zien 
wij  een schaduw voor een inbreker 
aan. Maar nooit een inbreker voor 
een schaduw. Ons kij ken is dan ook 
voor een groot deel door de evolutie 
bepaald”, aldus Cornaz. 

Meer informatie op www.blizzart.nl.

Fotograaf Beat Cornaz hangt zĳ n werken op.

Lochem zoekt zwerfafvalhelden
Kent u iemand die in onze gemeente woont en vrij willig zwerfafval 
opruimt? Mede namens Stichting Welzij n Lochem en Circulus-Berkel 
nodigen wij  u uit om die persoon in het zonnetje te zetten. Meld deze 
vrij williger voor 24 januari aan via m.stouten@welzij nlochem.nl, dan 
nodigen we hem of haar uit voor een gezellige avond op 5 februari. 
Natuurlij k mag u uzelf ook aanmelden. Meer weten? Kij k op 
www.helplochemafvallen.nl.

Politieke Avond maandag 27 januari 2020
Maandag 27 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). Taf

Tafels
 
Zaal De Voorst Ampsen

19.30 uur Beeldvormen:
Uitbreiden peuterbad en bekostigen gas en 
elektra De Beemd *

Beeldvormen:
Proces opstellen beleidskader 
grootschalig wind *

20.15 uur Beeldvormen:
Memo Beslissing op bezwaar verkeersbesluit en 
asfaltering Ossenbeltsdij k te Lochem *

Beeldvormen:
Proces opstellen beleidskader 
grootschalig wind *

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. Vaststellen besluitenlij st raadsvergadering en verslag tafelgesprekken 

van 13 januari 2020
4. Ingekomen stukken 4 december 2019 t/m 7 januari 2020
Hamer- en stemstukken
5. Visie op preventie
6. Nota reserves en voorzieningen 2019
7. Nota waarderen, activeren en afschrij ven 2019
8. Sluiting

Voor alle informatie over 
de Politieke Avond, 

kij k op:

www.lochem.nl/
politiekeavond

Nieuws van de gemeenteraad
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Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 10 januari tot en met 16 januari zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Oudervereniging de Barchschole, 

30e Rommelmarkt, Zwiepseweg 34, 
Manegehallen nabij  de Heksenlaak, 30 mei 
2020 (2020-163614)

Epse
• Stichting Zomerfeesten Epse, 

Activiteiten Koningsdag, het Wansink, 
Speeltuin Wansinkweide, 27 april 2020 
(2020-163653)

Exel
• Stichting Wielercomité Laren, Goossens 

Wielerronde van Exel, 17 juni 2020 
(2020-163567)

Gorssel
• Stichting Paasvuur Gorssel, Paasvuur 

en fakkel optocht, Weiland aan de 
Dommerholtsweg, 12 april 2020 
(2020-163559)

Laren
• Laren & Oranje, Dodenherdenking, 

Dorpsstraat bij  de kerk, 4 mei 2020 
(2020-163727)

• Laren & Oranje, Koningsdag, Sporthal en 
Centrum, 27 april 2020 (2020-102691)

Lochem
• Marga Klompé, Wandelen op Wielen, 

Zwiepseweg 107 (rondom de Hoge Weide), 
15 tot en met 18 juni 2020 (2020-163450)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 9 t/m 15 januari 2020 zij n de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Tobbert 2, het kappen van vij f eiken, 

nr. 2020-163952, 15 januari 2020 
Eefde
• Jolinkweg 10, het vergroten van een 

woning (plaatsen dakopbouw), 
nr. 2020-163561, 10 januari 2020 

• Meij erinkstraat 12, het plaatsen van vier 
tij delij ke units (verlenging met 5 jaar), 
nr. 2020-163754, 14 januari 2020 

Epse
• Lochemseweg 32, het kappen van een 

linde, nr. 2020-163624, 12 januari 2020 
• Ronde Weie 11, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-163859, 14 januari 2020 
Gorssel
• Molenweg 6, het kappen van een spar, 

nr. 2020-163495, 9 januari 2020 
• Ravensweerdsweg 32, het oprichten van 

een woning en het kappen van een eik, 
nr. 2020-163588, 10 januari 2020 

• Rietdekkerweg 2, het plaatsen van een 
nokverhoging, nr. 2020-163861, 14 januari 
2020 

Kring van Dorth
• Wikkemaatsweg 3 (nabij ), het kappen van 

4 eiken, nr. 2020-163448, 8 januari 2020 
Laren
• Dochterenseweg 13a (nabij ), het kappen 

van drie Amerikaanse eiken, 
nr. 2020-163512, 9 januari 2020 

• Zutphenseweg 47, het kappen van een berk 
en een eik, nr. 2019-163738, 13 januari 2020 

Lochem
• Noorderbleek (nabij ), het kappen van drie 

knotwilgen, nr. 2019-161763, 
11 december 2019 (rectifi catie) 

• Oliemolenerf (nabij ), het kappen van vij f 
knotwilgen, nr. 2020-163564, 
10 januari 2020 

• Oosterbleek 50c, het vervangen van een 
balkonbalustrade, nr. 2020-163646, 
10 januari 2020 

• Vordenseweg 6 H425, het vervangen van 
een overkapping door een berging, nr. 
2020-163440, 8 januari 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
 omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Eefde
• Angerenhof 9, het vergroten van een 

woning met een levensbestendige verblij fs-
ruimte, nr. 2019-159233, 14 januari 2020 

Lochem
• Zutphenseweg 70, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2019-160611, 15 januari 2020 

Zie informatie: Bezwaar 

Kennisgeving verlenging beslistermij n

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Brinkerinkweg 1 (nabij ), een tij delij ke 

afwij king van het bestemmingsplan voor 
het houden van een evenement, 
nr. 2019-158844, 9 januari 2020 

Eefde
• Angerenhof 9, het vergroten van een 

woning met een levensbestendige verblij fs-
ruimte, nr. 2019-159233, 9 januari 2020 

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

Openbare bekendmakingen

Social Media Experts gezocht
Word jij  de Social Media Expert van Stichting Welzij n Lochem? Ben jij  tussen 
de 14 en 23 en heb jij  komend half jaar 2 uurtjes per week tij d om organi-
saties te helpen met hun marketing en social media? Dan zij n wij  op zoek 
naar jou!

Wij  zij n op zoek naar 10 jongeren 
die vrij willigersorganisaties willen 
helpen om hun online reclame 
te versterken en/of een jongere 
doelgroep te bereiken. Je krij gt 
een toff e training Social Media en 
jongerenmarketing van marketing-
bureau Tetske Fikst’t en een vrij wil-
ligersvergoeding voor je gewerkte 
uren. Je vergroot je kennis en je 
kunt met je hobby een centje bij  
verdienen. Dat staat mooi op je CV 
en is vooral ook super leuk!

Coaching
Na de training word je per tweetal 
gekoppeld aan 1 van de organi-
saties. Er doen organisaties mee 
vanuit verschillende invalshoeken. 
O.a. politiek, maatschappij , 
duurzaamheid, sport en welzij n. 
Deze organisaties hebben allemaal 
een vraagstuk liggen op het 
gebied van marketing of social 
media. Je wordt gecoacht door een 
jongerenwerker, die je helpt met 
dit vraagstuk. Voorbeelden van 

organisaties die meedoen zij n o.a. 
de Gemeente Lochem, Stichting 
Welzij n Lochem, Lochem Energie 
en het Stadhuus. 

Interesse?
Stuur dan een mail naar 
jongerenwerk@welzij nlochem.nl 
of neem even contact op via 
(0573) 29 70 00.

Informatieavonden 
Gorsselse Accommodaties
De Werkgroep GA! (Gorsselse Accommodaties) maakte in het voorjaar 
van 2019 een visie op de toekomst van voorzieningen in Gorssel. De 
huidige en maatschappelij ke (sport) accommodaties en de school zij n 
verouderd en duur in het onderhoud. In de visie staat een samenhangend 
toekomstbeeld voor Gorssel. Zo blij ven onder andere voorzieningen en 
activiteiten behouden voor de toekomst. 

Adviesbureau Twynstra Gudde 
heeft vanuit de visie verschillende 
varianten uitgewerkt. De werkgroep 
koos daar 3 voorkeursvarianten 
uit. Belangrij ke afwegingen hierin 
zij n behoud voorzieningen en 
activiteiten, samenwerking van 
verenigingen, bereikbaarheid van 
voorzieningen en betaalbaarheid 
voor de lange termij n. 

Informatieavonden februari
Voor inwoners van Gorssel komen 
er in februari informatieavonden. Zij  
krij gen daarvoor een persoonlij ke 
uitnodiging via de werkgroep. Bent 
u inwoner van Gorssel, maar heeft 
u geen uitnodiging ontvangen? Dan 
kunt u uzelf aanmelden via 
www.gorsselseaccommodaties.nl. 

De werkgroep informeert het 
college en de raad over de varianten 
en neemt daarbij  de belangrij kste 

conclusies uit de informatie-
avonden mee. College en raad 
maken op basis van het voorstel 
van de werkgroep een keuze en 
nemen de argumenten die tij dens 
de informatieavonden ingebracht 
werden, hierin mee. 

Meer informatie of vragen
Er is al veel informatie over het 
proces en de (deel)resultaten. Die 
vindt u op www.gorsselseaccom-
modaties.nl en www.lochem.nl. Het 
rapport van Twynstra Gudde met 
de verschillende varianten kunt u 
inzien in het gemeentehuis van 
Lochem of het gemeenteloket in 
Gorssel. 

Bij  vragen neem contact op met 
Igor Grevers, procesbegeleider 
Werkgroep GA!, 
igor.grevers@icsadviseurs.nl of 
(06) 101 35 496. 

Inloopbĳ eenkomst traverse Eefde-Zuid 
Op maandag 27 januari houdt de gemeente Lochem een inloopbij -
eenkomst over de traverse Eefde-Zuid. Binnenlopen is mogelij k tussen 
19.00 en 21.00 uur in het Hart in Eefde. U bent van harte welkom.

In een eerdere fase zij n het 
noordelij k en middendeel van de 
traverse al heringericht. Voorjaar 
2020 gaan we aan de slag met het 
zuidelij k deel. Dat is het gedeelte 
tussen de aansluiting met de 

Schoolstraat en de gemeentegrens 
met Zutphen. 

Tij dens de inloopbij eenkomst ziet u 
ontwerptekeningen van de nieuwe 
weginrichting. Ook kunt u vragen 

stellen aan medewerkers van de 
gemeente en het adviesbureau. 

Aanmelden niet nodig
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden. Vragen over deze inloopbij -
eenkomst? Neem contact op met 
Niels Zondag, n.zondag@lochem.nl 
of (0573) 28 92 22.

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.
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 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 

Openbare bekendmakingen
Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 9 t/m 15 januari 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde 
• Jodendijk 41, het kappen van zeven eiken 

(herplant opgelegd), nr. 2019-160117,  
13 januari 2020  

Epse
• Driekieftenweg 2a (nabij), het kappen van 

5 dennen en 8 Amerikaanse eiken (herplant 
opgelegd), nr. 2019-157626, 15 januari 
2020 

• Lochemseweg 5f, het oprichten van een 
woning en het aanleggen van een inrit,  
nr. 2019-157998, 14 januari 2020 

Lochem
• Prins Bernhardweg (nabij Graafschap-

terrein), het kappen van 17 bomen 
(herplant opgelegd),  
nr. 2019-160220, 15 januari 2020

• Zutphenseweg 108, het tijdelijk plaatsen 
van 5 portakabins (extra lesruimte) voor 
periode van circa vijf jaar, nr. 2019-161468, 
9 januari 2020 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning  

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is de volgende 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Barchem
• Lindeboomsweg 6-8, het vergroten van een 

rundveestal en handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden,  
nr. 2018-118719, 20 januari 2020 

Lochem
• Badhuisweg/Graaf Ottoweg (nabij), het 

kappen van diverse houtopstanden,  
nr. 2019-157339, 8 januari 2020 

• Nieuweweg (nabij), het kappen van diverse 
houtopstanden, nr. 2019-157341,  
13 januari 2020

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld:

• Het bestemmingsplan Berkeloevers 
Lochem maakt de bouw van 20 woningen 

mogelijk op het voormalige bedrijfsperceel 
aan de Graaf Ottoweg 32 (voormalig 
Reudinkterrein) alsook het ten zuiden 
daarvan gelegen onbebouwde perceel 
tussen de Badhuisweg, het Pillinkpad 
en de kade van de waterloop van de 
Berkel. (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
loBerkeloeversLo-BP41). 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, 
beeldkwaliteitsplan, aanmeldnotitie 
vormvrije m.e.r.-beoordeling en het besluit 
hogere grenswaarde liggen met ingang 
van 23 januari 2020 voor de duur van zes 
weken tot en met 4 maart 2020 ter inzage. 
Het 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 
de bestemmingsplannen op te roepen via 
het invullen van de locatie, de naam van het 
bestemmingsplan of het planid-nummer. 
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). 

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 
bestemmingsplan 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.

Vaststelling bestemmingsplannen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende bestemmingsplan is 
ongewijzigd vastgesteld:

• Het bestemmingsplan Nieuweweg Lochem 
maakt de bouw van twee vrijstaande 
woningen mogelijk tussen de nummers 1b 
en 3. Planid-nummer:  
NL.IMRO.0262.loNieuwewegong-BP41. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en de 
aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling 
liggen met ingang van 23 januari 2020 voor 
de duur van zes weken tot en met 4 maart 
2020 ter inzage. Het bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u 
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft de bestemmings-
plannen op te roepen via het invullen van de 
locatie, de naam van het bestemmingsplan 
of het planid-nummer. 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). 

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 

bestemmingsplan 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.

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

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

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

Lochem
• Hardegoorsdijk 9, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-143125,  
14 januari 2020 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage van
23 januari t/m 4 maart 2020 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze



Zo lang mogelijk meedoen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven leven en wonen, dat
willen we graag voor onze inwoners. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we elkaar 
helpen. Buren, familie, vrienden en kennissen, we kunnen altijd wel iets doen om een ander te
helpen, een luisterend oor of praktische hulp maken al veel verschil. Maar soms is er ook meer
nodig. Dan kunt u terecht bij ’t Baken. Wij werken samen met verschillende organisaties en 
instellingen en samen zorgen we ervoor dat u verder kunt!

Donderdag 13 februari

Cursus Zuinig Zonder Zorgen
Grip, overzicht en inzicht krijgen in jouw financiële situatie,

dat is het doel van de cursus Zuinig Zonder Zorgen. Inter-

esse? Stuur een mailtje naar: mail@bakenlochem.nl.

10.00 - 11.30 uur, kantoor Stichting Welzijn Lochem

De Lochemse Uitdaging
’t Baken is te vinden op de Beursvloer van de Lochemse

Uitdaging. Verenigingen en stichtingen worden met ge-

sloten beurs verbonden aan het bedrijfsleven. Zo helpen

we elkaar vooruit en kunnen er mooie initiatieven

ontstaan!

Bedrijfsbezoek Truck & Trailer
De gemeenteraad gaat op bezoek bij Truck & Trailer. We

vinden het belangrijk dat statushouders zo goed mogelijk

mee kunnen doen in de Lochemse samenleving. Daarom

doen we ons best om een goede opleiding en stage- 

of werkplek voor ze te vinden. Bij Truck & Trailer zijn 

momenteel 2 statushouders aan het werk. Een mooi voor-

beeld om in de praktijk te kijken.

Voorstelling cabaretier Fabian Franciscus

De uitsmijter van deze week: een voorstelling van

cabaretier Fabian Franciscus. Hij speelt zijn nieuwe

show ‘Kleine Wereld’.

Wij vinden het belangrijk dat mantelzorgers in onze

gemeente niet vergeten worden. Daarom hebben wij de

uitnodiging voor deze voorstelling met voorrang gestuurd

aan bij ons bekende mantelzorgers. Als er daarna nog

plekken over zijn, kunnen overige inwoners daar gebruik

van maken. Hou onze website en social media kanalen

goed in de gaten, hier laten wij u weten of er nog kaarten

beschikbaar zijn!

20.00 uur, kapel Op ‘t Rijsselt, Eefde

Fabian zijn eerste voorstelling Vlafeest was vrijwel de gehele
tour uitverkocht. Meerdere keren gingen stukjes uit zijn voor-
stelling viraal en hij was o.a. te gast bij Kopspijkers, Spijkers
met Koppen, Radio 538 en Na Het Nieuws. Daarnaast speelde
hij zowel op de Zwarte Cross als op Lowlands. Fabian heeft
autisme (MCDD) en OCD. Hij ziet dit als een mooie bron van
inspiratie voor zijn optredens.

Netwerkbijeenkomst Sociaal Domein
Tijdens deze netwerkbijeenkomst leren allerlei organ-

isaties elkaar kennen zodat we beter samen kunnen

werken om onze inwoners beter te kunnen helpen.

Woensdag 12 februari

Bezoek Beleefhuis Doetinchem
Bent u benieuwd naar slimme oplossingen die u kunt

toepassen in uw woning zodat u daar langer veilig en

comfortabel kunt blijven wonen? Meld u dan aan 

om mee te gaan naar het beleefhuis in Doetinchem. 

Interesse? Stuur een mailtje naar: mail@bakenlochem.nl

of bel met Birgit Boode via 06 - 50 08 05 76!

Vertrek: 13.30 uur bij Den Oldenhof in Gorssel en 13.30 uur

bij het Graafschapterrein in Lochem. We verwachten rond

16.30 uur weer terug te zijn.

Inloopbijeenkomst Check waar je recht op hebt
Heeft u een laag inkomen of schulden? Dan is het moeilijk

om rond te komen. De gemeente heeft regelingen die u

kunnen helpen. Op www.checkwaarjerechtophebt.nl

leest u hier alles over. Meer weten? Tijdens de inloop-

bijeenkomst helpen medewerkers van ’t Baken, Sticht-

ing Leergeld en het Jeugdfonds Sport & Cultuur u verder. 

13.30 – 15.30 uur, Stadshuus Lochem 

Generatiediner bij Eetcafé Scholten 
Ouderen gaan tijdens het eten in gesprek met scholieren

over allerlei onderwerpen. 

Locatie: Eetcafé Scholten, Lochem 

In de week van 10 februari geven we

met diverse activiteiten aandacht

aan het thema Zorgen voor Elkaar. Met

als doel meer begrip voor elkaar, leren,

samenwerken en ook gewoon leuke

dingen doen! Voor sommige activitei-

ten hebben we een groep mensen 

speciaal uitgenodigd. Voor de andere

activiteiten kunt u zich aanmelden.

Deelname is gratis dus meld u snel aan!

Dinsdag 11 februari

Zorgen voor Elkaar 
THEMAWEEK
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