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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

In een grote schuur maken Wim 
Nijenhuis en andere vrijwilligers 
van de Vogelwerkgroep Noordwest-
Achterhoek nestkastjes, in allerlei 
soorten en maten. “Het ophangen 
van nestkastjes is belangrijk. 
Elke vogelsoort heeft zijn eigen 
voorkeur. Vooral de grootte van de 
vliegopening luistert nauw.” 

Omdat er niet genoeg gelegenheid 
is in het groen voor de vogels om 
nestjes te maken, is het werk van de 
Vogelwerkgroep belangrijk. Maar 
het is ook leuk. De vrijwilligers 
van de vogelwerkgroep kunnen 
aan een nest zien wat voor vogel 
er in heeft gezeten. “Na een paar 
keer onderscheid je zo het nestje 

van een meesje van dat van een 
boomklever.” 

Natuurlijke bestrijders 
Hans van Hoorn is ook een van de 
vrijwilliger van de Vogelwerkgroep. 
Hij wijst naar een vleermuiskast. 
Met de juiste sleuf kunnen alleen 
vleermuizen zich hier huisvesten. 
“Vleermuizen eten nachtvlinders. Ze 
zijn dol op eikenprocessievlinders 
en buxusmotten. Pimpelmeesjes en 
koolmeesjes eten juist eikenproces-
sierupsen. Heel belangrijk om ook 
daar nestkastjes voor op te hangen. 
Veel pimpelmeesjes en koolmeesjes 
betekent uiteindelijk minder 
rupsen.”

Gemeente neemt 50 nestkastjes af
De gemeente nam zelf ook 50 
nestkastjes af van de Vogelwerk- 
groep. Wethouder biodiversiteit  

Henk van Zeijts: “In een 
veranderend klimaat is biodiver-
siteit heel belangrijk. De gemeente 
zet zich daarvoor in. Maar u kunt 
er zeker uw steentje aan bijdragen! 
Een nestkastje ophangen is 
iets dat iedereen kan. Maar ook 
planten van ander struikgewas, 
klimop en wilgen kan iedereen. 
Het helpt vogels en andere dieren 
bij het vinden van eten en goede 
bescherming.”

Vragen?
Wilt u meer weten over vogels? 
Over het ophangen van een 
nestkastje? Over natuurlijke 
bestrijding van eikenprocessierups 
of buxusmot? Kijk op  
www.vwgnoordwestachterhoek.nl 
of neem via deze website contact 
op met de Vogelwerkgroep.

Wim Nijenhuis (links) en Hans van Hoorn maken op vrijwillige basis 
nestkastjes.

Informatie- en inspiratie-
bijeenkomst Re-Creatiecentrum
Dinsdagavond 4 februari is er 
bij Boetiekhotel BonAparte in 
Barchem een informatie- en inspira-
tiebijeenkomst voor toeristisch 
ondernemers en andere belang-
hebbenden in de vrijetijdsector. Het 
programma begint om 20.00 uur en 
eindigt rond 22.00 uur. Aanmelden 
is gewenst.

Het afgelopen jaar is uit het enthou-
siasme van een aantal ondernemers 
én met steun van de gemeente 
een initiatief ontstaan onder de 
werknaam het Re-Creatiecentrum. 
Binnen het initiatief komen en 
werken ondernemers samen om 
de vrijetijdseconomie een impuls 
te geven. Aandacht is er voor 
de thema’s: Marketing & Sales, 
Events en Kennisoverdracht. Het 
Re-Creatiecentrum organiseert 
ook de informatie- en inspiratie-
bijeenkomst op 4 februari.

Informeren en inspireren
Het doel van de avond is om u te 
informeren over de voortgang én 

om u te inspireren en enthousi-
asmeren om een gezamenlijke 
profilering een warm hart toe te 
dragen. Ondernemers vertellen 
waarom ze het belangrijk vinden 
dat er samengewerkt wordt. 
Gienne de Gronde van 100% 
Winterwijk deelt hoe samenwerking 
kan leiden tot een succesvolle 
promotie van de gemeente. 
Tenslotte wordt u meegenomen 
in welke concrete acties opgepakt 
zijn en wat mogelijke plannen 
zijn. Samen hebben we de sleutel 
in handen om onze gemeente 
als aantrekkelijk en gastvrij op de 
kaart te zetten. Laat u informeren 
en beslis of u het initiatief wilt 
steunen.

Meer informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u zich 
aanmelden? 
Stuurt u dan een e-mail naar 
laura@communicatieuithanden.nl 
onder vermelding ‘4 februari’. Graag 
uw naam, bedrijfsnaam en het 
aantal personen vermelden. 

Nestkastjes maken: “Het is niet moeilijk en erg leuk”
10 tips om zelf een vogelnestkastje te maken en op te hangen
Zelf een nestkastje maken en ophangen? Natuurlijk kan dat. Graag zelfs! 
Enkele tips van Wim en Hans van de Vogelwerkgroep:

1. Schilder het kastje niet
2.  Hang het kastje op zijn laatst vroeg in het voorjaar op (voor het 

broedseizoen)
3.  Hang het kastje ongeveer 3 meter hoog, uit wind en zon, met het gat 

op het oosten
4.  Zorg dat het kastje eenvoudig te openen is, zodat u het ieder jaar kunt 

schoonmaken. Is een kastje oud en valt het uit elkaar, vervang het dan
5.  Maak een kastje van bijvoorbeeld douglashout. Dat gaat zeker 10 jaar 

mee
6.  Zorg voor goede lekranden en ventilatie zodat het in het kastje droog 

blijft 
7. Een ruim overstekend dak houdt katten en regen uit de vliegopening
8.  Hang het kastje met aluminium spijkers aan een boom, zodat de 

boom niet beschadigt. Gebruik zeker geen ijzerdraad
9.  In een boom van de gemeente of van uzelf? Zorg dat een kastje niet in 

de weg hangt bij het snoeien
10. Stop met voeren na de winterperiode

Bekijk ook de video met tips op www.lochem.nl, Facebook en Instagram. 

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

Holocaustmonument Levenslicht
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 
heldendaden of initiatieven die ons niet laten vergeten wat zich tijdens de 
Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld binnen onze gemeente. Dit keer 
het verhaal over het Holocaustmonument Levenslicht. 

Om stil te staan bij Holocaustslachtoffers uit de gemeente Lochem is het 
monument Levenslicht te zien in het Stadshuus in Lochem. Zowel in de Joodse 
herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. 
Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft deze traditie als inspiratie gebruikt. Met 
in totaal 104.000 lichtgevende stenen (gelijk aan het aantal slachtoffers uit 
Nederland) staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. In 
170 gemeenten wordt een deel van de stenen tentoongesteld.

Gemeente Lochem heeft ervoor gezorgd dat het Holocaustmonument 
naar Lochem komt. In nauwe samenwerking met de Synagoge is gekeken 
waar het monument het beste tot zijn recht komt. Betrokkene Jaap Nijstad, 
voorzitter Albert Geesink en secretaris Hanjo Haneveld van de Synagoge in 
Lochem (vlnr op de foto) zijn blij dat het monument een plaats krijgt in het 
Stadshuus. Een plek waar veel mensen (langs)komen.  
Jaap Nijstad: “Gedenken is nooit verleden tijd. Als je geschiedenis op zo’n 
manier kunt beleven en doorgeeft, dan wordt het dynamisch. Daarnaast past 
het Levenslicht bij de Joodse traditie dat je wordt opgenomen in het eeuwige 
licht.” Ook Hanjo Haneveld vindt het belangrijk dat er dankzij het project 
Levenslicht gepraat wordt over de Tweede Wereldoorlog. “Zo betrekken we 
ook de jeugd erbij.” Albert Geessink is al vele jaren betrokken bij de Synagoge 
en weet wat voor impact verhalen hebben voor de jeugd. “Als je ze naar een 
plek brengt waar het verhaal begint te leven, zoals we ook doen bij leerlingen 
uit groep 8 die naar Westerbork gaan, dan maakt het enorm veel indruk. Zo 
motiveer je de jeugd dat dit nooit meer mag gebeuren.” 

Op donderdag 30 januari vindt van 15.30 tot 16.30 uur in het Stadshuus 
een officieel moment plaats bij het Levenslicht. Burgemeester Sebastiaan 
van ’t Erve heet u van harte welkom. Ook worden de namen voorgelezen 
van alle slachtoffers uit onze gemeente die zijn gevallen in de Tweede 
Wereldoorlog. Rien Wulffraat luistert het officiële 
gedeelte op met accordeonmuziek. Kom gerust langs. 
Het monument, dat in de hal is geplaatst, is nog tot en 
met 2 februari te zien.
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Uw tuin aanpassen aan het 
veranderende klimaat
Daarover ging het op woensdag 22 januari tij dens een bij eenkomst 
bij  Intratuin Lochem voor gemeentes, waterschappen, Intratuin en 
een landelij ke vertegenwoordiging van tuincentra en leveranciers van 
producten. 

Lokale overheden moeten fl ink 
aan de slag met de klimaat-
adaptatie. Nu lopen bij voorbeeld 
de verplichte klimaatstresstesten 
bij  de gemeentes. Hieruit volgen 
straks uitvoeringsprogramma’s bij  
de gemeentes en waterschappen 
om overlastpunten en nadelige 
ontwikkelingen in de leefomgeving 
op te vangen of te voorkomen. 
Gemeenten moeten aan de slag 
met maatregelen en aanpassingen 
maar ook inwoners. 

De innovatietuin laat aan klanten 
van Intratuin zien hoe eenvoudig 
het kan zij n om aanpassingen te 

doen aan tuin, terras en huis om 
de gevolgen van het veranderende 

klimaat tegen te gaan. Vervangen 
van dichte bestrating in de tuin 
door waterdoorlatende bestrating, 
afk oppelen van regenpij pen en 
vergroenen van platte daken zij n 
voorbeelden van maatregelen die 
inwoners zelf kunnen nemen.

Een veilig buitengebied. Helpt u mee?
Helpt u mee om ons buitengebied 
veilig te houden? Dat kan door de 
vragenlij st in te vullen. U krij gt 
deze 29 januari in uw brievenbus, 
als u woont of onderneemt in het 
buitengebied. 

De vragenlij st geeft een beeld van 
hoe de veiligheid in het buiten-
gebied ervaart. Ziet u weleens 
dingen, waar u vraagtekens bij  
heeft? We willen dit graag weten. 
Want onze gastvrij heid trekt niet 
alleen toeristen. Criminelen zien er 
mogelij kheden voor hun activiteiten 
die zich buiten het gezichtsveld van 
het openbare leven afspelen. 

Problemen aanpakken
De resultaten van het onderzoek 
zij n waardevol om veiligheids-
problemen aan te pakken. 
Dat doet de gemeente samen 
bij voorbeeld politie, brandweer, 
Cumela, wildbeheerkringen en 
Natuurmonumenten. Zo weren we 
misdaad uit het buitengebied en 
werken we samen aan de veiligheid. 
Platform Veilig Ondernemen 
Oost-Nederland helpt daarbij . Heeft 
u vragen over het onderzoek? Mailt 
u dan naar s.geurtse@lochem.nl.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 27 januari 2020
Op 27 januari 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

Het volgend voorstel werd aangenomen:
• Visie op preventie

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

Sirenetest op 3 februari
Maandag 3 februari 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 belangrij k 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 noodsi-
tuatie via uw mobiele telefoon 
met een actueel tekstbericht te 
informeren. 

Lees meer op www.nl-alert.nl.

Vermelding gemeentegids 
doorgeven of aanpassen?
Staat het adres van uw vereniging 
of maatschappelij ke organisatie 
in het adressengedeelte van de 
digitale gemeentegids van Lochem? 
Dan is het goed te weten dat Akse 
Media, de offi  ciële uitgever van 
de gemeentegids, op dit moment 
alle adressen actualiseert. Voor 
de digitale én papieren gids 
2020-2021. Kij kt u goed of uw 
vermelding nog klopt en pas ze aan 
als dat nodig is. Hoe werkt het?

Op http://Lochem.SmartMap.nl kunt 
u uw vermelding zelf aanpassen. 
Veranderingen of nieuwe aanmel-
dingen kunt u ook aan Akse Media 
doorgeven. 

Dat kan: 
• per e-mail: redactie@aksemedia.nl 

(o.v.v. Gemeentegids Lochem)
• telefonisch: (0598) 37 17 60 

(redactie Akse Media)
• schriftelij k: Akse Media (t.a.v. 

Gemeentegids Lochem) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder.

Let op: nieuwe organisaties of 
verenigingen moeten zichzelf 
aanmelden voor plaatsing in het 
adressengedeelte. Wij zigingen en/
of aanmeldingen voor het adressen-
gedeelte kunt u aan de redactie van 
Akse Media doorgeven tot uiterlij k 
21 februari 2020.

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 17 januari tot en met 23 januari zij n de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis, Koningsdag 2020, 

Berkelweg 2a en directe omgeving, 27 april 2020 
(2020-164210)

• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis, Ceremonie 75 
jaar Vrij heid Almen, nabij  Dorpsstraat 61, 2 april 
2020 (2020-164211)

• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis, Plechtigheid na 
de Dodenherdenking Canadese slachtoff ers, nabij  
Dorpsstraat 61, 4 mei 2020 (2020-164212)

Barchem
• Stichting Batavierenrace, 48e Batavierenrace, 

Estafetteloop van Nij megen naar Enschede met een 
herstart in Barchem, 2 mei 2020 (2020-164200)

Eefde
• Menvereniging Achter ’t Peerd, SMW Achter ’t 

Peerd, Elzerdij k naast 44, 3 tot en met 5 april 2020 
(2020-164205)

Harfsen
• Buurtvereniging DeVeldhoek, Paasvuur, Belterweg, 

12 april 2020 (2020-164358)

Openbare bekendmakingen

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 bekend-
makingen 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.

Ook u kunt eenvoudig aanpassingen doen aan uw tuin voor het klimaat.

Samen houden we het buitengebied veilig. (foto: Platform Veilig 
Ondernemen)
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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
Gorssel
• Stichting Paasvuur Gorssel, Paasvuur 

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

Laren
• Toeristenbelang Laren, 

Plattelandswandeling, Camping Lieftink, 
Bouwhuisweg 6,

•  29 maart 2020 (2020-164043)
• Protestantse Kerk Laren, Good Goan!, 

Dorpsstraat 2, 27, 28 en 29 maart 2020 
• (2020-164392)
Lochem
• Lochemse Evenementen Organisatie 

van Nederland en Oranje, Koningsdag 
2020, centrum Lochem, 27 april 2020 
(2020-164207)

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 voor:
Epse
• Voortseweg/Deventerweg (nabij), het 

kappen van 9 populieren, 15 acacia’s en 6 
inlandse eiken, nr.2019-159068,  
16 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)

Omgevingsvergunningen

Vanaf 16 t/m 22 januari 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Scheggertdijk (nabij N826), het kappen van 

een zilverlinde, nr. 2020-164181,  
17 januari 2020 

• Scheggertdijk (nabij N826), het kappen van 
een zomereik, nr. 2020-164183,  
17 januari 2020 

Eefde
• Spoorhof 2 (nabij), het kappen van een 

haagbeuk, nr. 2020-164236, 20 januari 
2020 

Epse
• Deventerweg (nabij N348), het kappen van 

een Amerikaanse eik, nr. 2020-164178,  
17 januari 2020 

• Oude Larenseweg (nabij), het kappen van 
drie Amerikaanse eiken, nr. 2020-164336, 
20 januari 2020 

Gorssel
• Deventerweg (nabij N348), het kappen van 

een zomereik, nr. 2020-164179,  
17 januari 2020 

• Dommerholtsweg (nabij N339), het kappen 
van een zomereik, nr. 2020-164156,  
17 januari 2020 

• Markeweg 9, het kappen van een eik,  
nr. 2020-164357, 20 januari 2020 

• Ravensweerdsweg 18, het plaatsen van een 
zwembad, nr. 2020-164301,  
20 januari 2020 

• Wiltinkhof 26, het vergroten van een 
woning, nr. 2020-164094, 16 januari 2020 

• Zutphenseweg (nabij N348), het kappen 
van een zomereik en twee beuken,  
nr. 2020-164171, 17 januari 2020 

Harfsen
• Belterweg/Emsbroekweg (nabij N339), het 

kappen van een zomereik, nr. 2020-164159, 
17 januari 2020 

• Lochemseweg (nabij N339), het kappen van 
een zomereik, nr. 2020-164173,  
17 januari 2020 

Laren
• Rengersweg 32 (nabij), het tijdelijk 

plaatsen van een stacaravan,  
nr. 2020-164311, 20 januari 2020 

Lochem
• Prinses Marijkelaan 2, het plaatsen van een 

overkapping en het kappen van een boom, 
nr. 2020-164004, 16 januari 2020 

• Sluitdijk 4, het vervangen van een hekwerk, 
nr. 2020-164214, 19 januari 2020 

• Stiggoor 64, het veranderen van een gevel, 
nr. 2020-164508, 22 januari 2020 

Vergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 16 t/m 22 januari 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Almen
• Hulzerdijk 2, het bouwen van een 

veldschuur en werktuigenberging,  
nr. 2019-161151, 20 januari 2020 

Eefde
• Boedelhofweg 40, het plaatsen van 

zuilen/poeren bij een rijksmonument, nr. 
2019-162221, 22 januari 2020 

• Nachtegaalstraat 48, het veranderen van 
een voorgevel en het plaatsen van een 
poortdeur, nr. 2019-161461,  
21 januari 2020 

Epse
• Wentholtweg 1, het kappen van twee grove 

dennen (herplant opgelegd),  
nr. 2019-160231, 15 januari 2020 

Gorssel
• Elfuursweg 33 (nabij), het kappen van twee 

Amerikaanse eiken (herplant opgelegd), nr. 
2019-161271, 22 januari 2020 

• Groeneweg 22, het kappen van twee eiken 
(herplant opgelegd), nr. 2019-160304, 17 
januari 2020 

Harfsen
• Bielderweg 12, het vervangen van een stal, 

nr. 2019-146782, 20 januari 
Laren
• Bieldersteeg 11, het oprichten van een 

pluimveestal, nr. 2019-143738, 20 januari 
2020 

Lochem
• Dr. Cartier van Disselweg 11, het kappen 

van een berk, nr. 2019-160761,  
22 januari 2020 

• Noorderbleek 91 (nabij), het kappen van 
een haagbeuk (herplant opgelegd),  
nr. 2019-161715, 22 januari 2020 

• Vogelwikke 19, het kappen van een catalpa, 
nr. 2019-159358, 15 januari 2020 

• Zutphenseweg 105, het kappen van een 
beuk en een Amerikaanse eik (herplant 
opgelegd), nr. 2019-159413,  
22 januari 2020 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekendgemaakt:
Gorssel 
• Kamperweg 1a, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor vervangen 
van een kozijn in de voorgevel, nr. 
2018-131736, 16 januari 2020 

Lochem
• Albert Hahnweg 14, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een woning, nr. 2018-131747,  
16 januari 2020 

• Kwinkweerd 15, het intrekken van een 
omgevingsvergunning voor het vervangen 
van de technische ruimte van een 
tankstation en het verplaatsen van een 
cameramast, nr. 2018-131737,  
16 januari 2020 

• Prinses Beatrixlaan 4 en 6, het intrekken 
van een omgevingsvergunning voor het 
verbouwen van twee woningen,  
nr. 2018-131726, 16 januari 2020 

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:
Laren
• Koebushorst 7, het vergroten van 

een woning en het aanpassen van de 
brandcompartimentering,  
nr. 2019-156117.

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 30 januari t/m 11 maart 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 voornemens  
vergunning te verlenen voor:
Laren
• Possenweg 3, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-156603.

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 30 januari t/m 11 maart 2020 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Milieu

Voornemen opleggen maatwerkvoorschrift
Activiteitenbesluit milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

We zijn voornemens een maatwerkvoorschrift 
voor het aspect geluid op te leggen voor:

Lochem
• Hanzeweg 8, het plaatsen van een 

snellaadpaal, nr. 2019-161652,  
23 januari 2020 

 
Zie informatie: bezwaar


