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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 de week van 10 februari geeft 
‘t Baken 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 
activiteiten hebben we een groep 
mensen speciaal uitgenodigd. 
Andere activiteiten zij n voor 
iedereen toegankelij k. Deelname is 
gratis, dus meld u snel aan! 

Bezoek Beleefh uis Doetinchem
Bent u benieuwd naar slimme 
oplossingen die u kunt toepassen in uw woning zodat u daar langer 

veilig en comfortabel kunt blij ven 
wonen? Meld u dan aan om 
mee te gaan naar het beleefh uis 
in Doetinchem op woensdag 
12 februari. We vertrekken om 
13.30 uur bij  Den Oldenhof in 
Gorssel en om 13.30 uur bij  het 
Graafschapterrein in Lochem. We 
verwachten rond 16.30 uur weer 
terug te zij n. Interesse? Stuur een 
mailtje naar: mail@bakenlochem.nl 
of bel met Birgit Boode via 
(06) 50 08 05 76.

Inloopbij eenkomst Check waar je 
recht op hebt
Heeft u een laag inkomen of 
schulden? Dan is het moeilij k om 
rond te komen. De gemeente heeft 
regelingen die u kunnen helpen. Op 
www.checkwaarjerechtophebt.nl 
leest u hier alles over. Meer weten? 
Tij dens de inloopbij eenkomst op 
12 februari in het Stadshuus, Markt 

3 in Lochem, helpen medewerkers 
van ’t Baken, Stichting Leergeld en 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur u 
verder. De inloopbij eenkomst is van 
13.30 tot 15.30 uur. U hoeft zich 
hier niet voor aan te melden.

Voorstelling cabaretier Fabian 
Franciscus
De uitsmij ter van deze themaweek: 
een voorstelling van cabaretier 
Fabian Franciscus. Een bij zondere 
voorstelling op een bij zondere plek. 
Hij  speelt zij n nieuwe show ‘Kleine 
Wereld’ in kapel Op ’t Rij sselt in 
Eefde. Wilt u bij  deze voorstelling 
aanwezig zij n? Meld u dan snel aan 
via mail@bakenlochem.nl. Fabian 
heeft autisme (MCDD) en OCD. 
Hij  ziet dit als een mooie bron van 
inspiratie voor zij n optredens.

Het is mogelĳ k om het beleefh uis in Doetinchem te bezoeken.

Meld u aan voor ondernemerspanel
De gemeente Lochem start met 
het ondernemerspanel ‘Lochemse 
Zaken Panel’. Iedereen vanaf 16 
jaar die een bedrij f heeft of ZZP’er 
is in de gemeente Lochem kan zich 
aanmelden. 

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. Per keer beslist u of u 
meedoet. 

Zo doet u mee
Meer informatie en aanmelden via: 
www.lochemsezakenpanel.nl. Het 
onafh ankelij ke onderzoek- & advies-
bureau Moventem uit Zutphen 
beheert het ondernemerspanel. 
Antwoorden verwerken zij  volledig 
anoniem. 

Gratis activiteiten tĳ dens 
themaweek Zorgen voor Elkaar 

www.lochemsezakenpanel.nl

Lochemse Zaken Panel

Praat mee!
in ons 

ondernemerspanel

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

Ver� lming verhalen uit de oorlog
In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrij heid in mei 2020 halen 
we verhalen op uit onze kernen. Verhalen over de oorlogstij d, over 
heldendaden of initiatieven die ons niet laten vergeten wat zich tij dens 
de Tweede Wereldoorlog heeft afgespeeld binnen onze gemeente. Dit 
keer de verfi lming van oorlogsverhalen uit de kernen Barchem, Zwiep en 
Nettelhorst.

Barchem, Zwiep en Nettelhorst werden op 1 april 1945 bevrij d van de 
Duitse onderdrukking. De oorlog wordt herdacht met verscheidene activi-
teiten die starten op 1 april en wordt afgesloten met een vrij heidsfeest op 
5 mei.

De bevrij dingscommissie heeft diverse oorlogsverhalen verzameld; enkele 
daarvan zullen worden verfi lmd. Bij voorbeeld het door Bertha Welbergen 
ingestuurde verhaal over haar schoonvader. Hier volgt een citaat uit deze 
verfi lming:
“Hendrik Welbergen zat bij  het verzet. Naast het runnen van de boerderij  
was hij  vee-verloskundige. Hij  had hier dan ook een bewij s voor: ‘tierarzt’. 
Zodoende mocht hij  ’s nachts de weg op. In het geheim werden dan 
zenders verplaatst. Zo ook die nacht dat hij  staande werd gehouden 
op de kanaalbrug in Lochem. Onderin zij n tas zat een zender met daar 
bovenop zij n verlossingspullen, waaronder een staaldraad waar dode 
ongeboren kalveren mee in stukken werden gezaagd. Toen was er nog geen 
keizersnede bekend. De Duitsers deden zij n tas open en meteen sprong 
de draad eruit. Dit was zij n geluk. Hadden ze doorgezocht en de zender 
gevonden, dan zou hij  daar ter plekke doodgeschoten zij n.”

Op de foto ziet u een fotofragment uit de verfi lming van bovenstaand 
verhaal. Vlnr. Alex Welbergen als Hendrik Welbergen; Anneke Bannink-
Welbergen als zij n vrouw Hanna, Erwin Bannink als Duitser en Herman 
Koeleman als fi gurant Willem Prinsen. (foto Mark Koeleman) 

Ook zal een indrukkend verhaal van Willemien Houwers-Kottelenberg, oud 
inwoonster uit Zwiep, worden verteld. Haar verhaal eindigt met de volgende 
woorden: “Ik denk nog vaak aan die eerste zondag na de bevrij ding toen we 
in de kerk uit volle borst het Wilhelmus weer mochten zingen. Dat was een 
emotioneel ogenblik waarbij  menig traantje werd vergoten.”
 
Op het programma staan onder andere een expositie en bevrij dingscafé in 
de Barchkerk, een fi etstocht langs locaties met een oorlogsherinnering en 
een speciale 4 mei herdenking. Op 5 mei is het 
feest, met het ophalen van het vrij heidsvuur, een 
lunch en aansluitend muziek, eten, drinken en 
vertier. Wie nog mooie verhalen of spullen heeft 
kan zich melden via:
expo-bevrij ding2020@contact-barchem.nl.
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Aanslagbiljet gemeentebelasting 
naar u onderweg
Vanaf donderdag 13 februari valt 
het aanslagbiljet voor gemeente-
belastingen op uw deurmat. Bent u 
aangesloten op Mij nOverheid, dan 
ontvangt u het digitale aanslag-
biljet in uw berichtenbox eerder, 
namelij k vanaf woensdag 
12 februari. 

Het aanslagbiljet wordt verstuurd 
door Tribuut. Tribuut verzorgt 
het opleggen en innen van alle 
gemeentelij ke belastingen. Evenals 
de waardering van onroerende 
zaken volgens de Wet Waardering 
Onroerende Zaken (WOZ). 

Klopt het niet?
Denkt u dat de WOZ-waarde of 
andere zaken op het aanslagbiljet 
niet kloppen? Dan kunt u het beste 
contact opnemen met medewerkers 
van Tribuut. Zij  beantwoorden 
vragen en zorgen dat eventuele 
onjuistheden, bij voorbeeld in 
de vastgestelde WOZ-waarde of 
objectkenmerken, zo snel mogelij k 
worden hersteld. Formeel bezwaar 
maken is dan niet meer nodig. 

Commerciële bezwaarmakers
Tribuut wij st u erop dat er diverse 
WOZ-bureaus e-mailen en 
adverteren dat zij  ‘gratis’ bezwaar 
namens u kunnen maken op 
basis van ‘no cure no pay’. Dat 
klinkt mooi, maar in werkelij kheid 

ontvangen deze bureaus voor elk 
toegekend bezwaar circa € 800,- 
aan proceskostenvergoeding. Dit is 
wettelij k zo geregeld. Deze kosten 
worden betaald door de gemeente 
aan het bureau en worden dus 
uiteindelij k opgebracht door alle 
inwoners van de gemeente via de 
gemeentelij ke belastingen. Indirect 
betaalt u dus wel degelij k mee en 
is er geen sprake van ‘kosteloos’ 
bezwaar indienen. Als u eventuele 
onjuistheden ziet op uw aanslag, 
neem contact op met Tribuut. 

Mij nTribuut
De website van Tribuut biedt de 
mogelij kheid om met uw DigiD 
in te loggen op een persoonlij ke 
Mij nTribuut pagina. Bij voorbeeld 
om een taxatieverslag op te vragen, 
via iDEAL te betalen, automatische 
incasso aan te vragen of af te geven 
voor een ander rekeningnummer. 

Bereikbaarheid Tribuut
Tribuut is van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur 
en op vrij dag van 08.30 tot 12.30 
uur bereikbaar via (055) 580 22 22 
of info@tribuut.nl.
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Swipocratie van start
In een paar swipes meepraten over het klimaatprobleem en duurzame 
energie? In zeven Gelderse gemeenten van de Cleantech Regio kan dat 
nu. Op 16 januari is namelij k de Swipocratie van start gegaan, waarin de 
mening van jongeren tot 26 jaar centraal staat. 

In de gemeente Apeldoorn, 
Brummen, Epe, Heerde, Lochem, 
Voorst en Zutphen kunnen jongeren 
tussen de 16 en 26 jaar meedoen 
met Swipocratie. Deze gemeenten 
werken samen in de Regionale 

Energiestrategie Cleantech (RES). 

Toekomst van jongeren
Jongeren zij n vaak weinig hoorbaar 
in de discussie rond duurzaamheid, 
terwij l het vooral over hún 

toekomst gaat. Ze hebben wel 
degelij k een visie, maar die komt 
pas boven tafel als ze op de juiste 
manier worden benaderd. Via 
Swipocratie kunnen ze hun mening 
geven door alleen maar te swipen. 

Doe mee!
Doe mee of kij k op:
https://cleantech.swipocratie.nl.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein
Op woensdag 12 februari is er de openbare vergadering van de Adviesraad 
Sociaal Domein. U bent van harte welkom van 18.30 tot 21.00 uur in ’t 
Trefpunt, Molenweg 53 in Gorssel.

De agenda en verslagen leest u op 
www.adviesraadlochem.nl. Of volg 
ons op facebook Adviesraad Sociaal 
Domein gemeente Lochem.

Wie is de adviesraad?
De adviesraad geeft gevraagd 
en ongevraagd advies aan het 
college van burgemeester en 

wethouders op het gebied van het 
sociale domein; met name werk 
en inkomen, jeugdhulp, preventie 
en zorg in het kader van de Wet 
Maatschappelij ke Ondersteuning. 
De adviesraad is daardoor een 
belangrij ke schakel tussen de 
inwoners en hun gemeente.

Vragen?
Neem dan contact op met onze 
secretaris, Majella Schreurs, 
(0573) 28 93 49.

’t Baken: het fundament staat, 
nu verder bouwen!
Ruim een jaar na de oprichting 
van ’t Baken, blij kt dat de 
samenvoeging van de verschillende 
loketten voor jeugd, zorg, werk en 
inkomen tot één organisatie een 
goede stap is geweest. Het was 
geen gemakkelij ke opdracht. Toch 
zij n de medewerkers van ’t Baken 
er in geslaagd om de dienstver-
lening goed door te laten lopen. Dat 
blij kt uit een tussenevaluatie die 
de gemeente heeft laten uitvoeren 
door Berenschot Onderzoek & 
Advies uit Apeldoorn. 

Wethouder Henk van Zeij ts: “Het 
fundament staat, onze inwoners 
hoeven niet meer van loket naar 
loket, maar kunnen op één plek 
terecht met hun vragen. De 
komende tij d werken we gestaag 
verder aan het verbeteren van de 
dienstverlening voor iedereen die 
dat nodig heeft.” ’t Baken is bedoeld 
voor advies en ondersteuning van 
inwoners die vragen hebben over 
zorg, jeugd, werk en inkomen. De 
onderzoekers geven aan dat het 
belangrij k is om deze dienstver-
lening de komende jaren verder te 
ontwikkelen. 

Verbeterplan
In het onderzoek worden 
verschillende aanbevelingen 
gedaan. Zoals het verbeteren van 
de bedrij fsvoering van ’t Baken 
en de samenwerking met (zorg)
partners op het gebied van zorg, 
jeugd werk en inkomen. Daarnaast 
moet de dienstverlening aan de 
inwoners de komende jaren verder 
ontwikkeld en verbeterd worden. 
De conclusies en aanbevelingen zij n 
voor de gemeente aanleiding om 
hiervoor een plan van aanpak op te 
stellen. Daarbij  wordt ook het advies 
van de adviesraad Sociaal Domein 
betrokken. 

Gemeenteraad
Het college stelt de gemeenteraad 
voor om € 458.000 beschikbaar te 
stellen om de huidige formatie bij  
’t Baken te continueren. Ook voor de 
uitbreiding van de interne controle 
is er budget nodig. De gemeente-
raad neemt hierover binnenkort een 
besluit. 

Rondkomen in Lochem
Heeft u moeite om rond te komen van uw inkomen en zij n tips welkom? 
Lees dan de pagina over Rondkomen in Lochem eens door. Deze vindt u 
verderop in deze Berkelbode.

Politieke Avond maandag 10 februari 2020
Maandag 10 februari 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:
Memo Plan van aanpak evaluatie uitvoeringsplan 
Afval en Grondstoff en *

Meningvormen:
Memo beslissing op bezwaar verkeers-
besluit en asfaltering Ossenbeltsdij k te 
Lochem

20.15 uur Beeldvormen:
1. Nota Reserves en voorzieningen *
2. Nota waarderen, activeren en afschrij ven *

Informeren:
LochemSpreekt

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 27 januari 2020
4. Ingekomen stukken 8 januari 2020 t/m 21 januari 2020

Debatonderwerp
5. Proces opstellen beleidskader grootschalig wind

Hamer- / stemstuk
6. Benoemen fractievertegenwoordiger PvdA
7. Uitbreiden peuterbad en bekostigen gas en elektra De Beemd
8. Sluiting

Voor alle informatie over 
de Politieke Avond, 

kij k op:

www.lochem.nl/
politiekeavond

Nieuws van de gemeenteraad

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een  

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 24 januari tot en met 30 januari zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• W.s.v. Dos Barchem, 5e Wandeltocht 

Winter5maandse, Looweg 3, Camping 
Reusterman, 15 maart 2020 (2020-164968)

Exel
• Rectifi catie: Stichting Wielercomité Laren, 

Goossens Wielerronde van Exel, 7 juni 2020 
(2020-163567)

Gorssel
• Eetcafé Cafetaria de Hoek, Pleintje Open, 

Acaciaplein, 6 juni 2020 (2020-164755)
Laren
• Toeristenbelang Laren, Paasvuur 

2020, Lenderinkstege tegenover 
huisnummer 2, 12 april 2020 
(2020-164590)

Lochem
• Omroep Gelderland, Televisie uitzending 75 

Jaar Vrij heid 2020, Markt te Lochem, 6 april 
2020 (2020-164560)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 23 t/m 29 januari 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Bakkersteeg 11, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-164589, 22 januari 2020 
Eefde
• Spij kpad (nabij ), het kappen van zeven 

lindes, nr. 2020-164610, 23 januari 2020 

Epse
• Bosweg 1b, het kappen van een beuk, 

nr. 2020-164688, 23 januari 2020 
• Het Wansink 27, het kappen van een berk, 

nr. 2020-165073, 28 januari 2020 
• Lochemseweg 52a, het kappen van een 

beuk, nr. 2020-164635, 23 januari 2020 
Harfsen
• Nuisvelderbos 6, het verbouwen van een 

woning (draagmuur), nr. 2020-164967, 
27 januari 2020 

Joppe
• Joppelaan 106, het kappen van een eik, 

nr. 2020-164957, 27 januari 2020 
Laren
• Het Schoneveld 109, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-164767, 24 januari 2020 
• Holterweg 74 (nabij ), het oprichten van een 

bedrij fswoning, nr. 2020-164721, 
24 januari 2020 

• Rengersweg 4, het renoveren van het dak 
en gevel, nr. 2020-164769, 24 januari 2020 

Lochem
• Molenstraat 11, het veranderen van 

de entreepui en het plaatsen van 
gevelreclame, nr. 2020-165069, 28 januari 
2020 

• Nieuwstad/Zuiderbleek, het verbouwen 
van appartementen, nr. 2020-165097, 
29 januari 2020 

• Tusseler 115, het kappen van twee 
kastanjes, nr. 2020-164605, 22 januari 
2020 

• Witbol 7 (nabij ), het kappen van een 
boomhazelaar, nr. 2020-164802, 27 januari 
2020 

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:

Laren
• Rengersweg 32, het vergroten van een 

woning , nr. 2019-162540, 28 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)

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Laren 
• Oude Deventerweg 3, het wij zigen van 

dakkapellen en gevels, nr. 2019-162774, 
28 januari 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 23 t/m 29 januari 2020 zij n de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Soerinkweg 12, het plaatsen van een 

opslag/berging, nr. 2020-163193, 
29 januari 2020 

Almen
• Dorpsstraat 1, het verbouwen van een 

woning, nr. 2019-162013, 27 januari 2020 
Eefde
• Boedelhofweg 85b, het oprichten van een 

woning, nr. 2019-162583, 27 januari 2020 
• Damlaan ongenummerd, het verbouwen 

van een schuur, nr. 2019-162224, 
28 januari 2020 

Gorssel
• Kerkstraat 3, het verbouwen en vergroten 

van een woning, nr. 2019-162579, 
27 januari 2020 

Harfsen
• Het Hazenveld 74, het oprichten van een 

woning, nr. 2019-161721, 29 januari 2020 
Laren
• Oude Deventerweg 3, het vernieuwen van 

dakkapellen en gevels, nr. 2019-162712, 
28 januari 2020 

Lochem
• Johan de Wittlaan 11, het plaatsen van een 

nokverhoging, nr. 2019-162584, 
29 januari 2020 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekendgemaakt:

Almen
• Binnenweg 18, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een schuur, nr. 2018-131740, 
23 januari 2020 

Eefde
• Kapperallee 53, het gedeeltelij k intrekken 

van een omgevingsvergunning voor het 
opslaan van dieselolie in een verticale 
bovengrondse opslagtank, 
nr. 2019-159508, 27 januari 2020 

Laren 
• Jonker Emile Laan 5, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een paardenstal, nr. 2018-131738, 
23 januari 2020 

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (milieu) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht zij n de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Laren
• Deventerweg 98, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-143128, 
23 januari 2020 

Lochem
• Goorseweg 43, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-143122, 
28 januari 2020 

Zie informatie: Zienswij zen.

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.

In China is er een uitbraak van het coronavirus.

Informatie over coronavirus in China In de regio Wuhan in China is 
een uitbraak van een nieuw 
coronavirus. De meeste patiënten 
hebben een longontsteking. De 
Chinese autoriteiten onderzoeken 
op dit moment het coronavirus en 
de bron van de besmettingen.

De situatie wordt nauwlettend in de 
gaten gehouden door de GGD, het 
RIVM en Europese autoriteiten (de 
ECDC). Zo nodig zullen maatregelen 
worden getroff en. 

Meer informatie
Wilt u meer weten over de 
virusuitbraak, heeft u vragen of 
reist u binnenkort naar China? Kij k 
dan op www.rivm.nl/coronavirus. 
Hier staat de meest actuele situatie 
vermeld.

Subsidiewijzer

Hoe wordt uw idee 
betaalbaar?
Check onze

Alle mogelijke subsidies en 
leningen van gemeente Lochem 
en ’t Baken op een rij!

Ga naar www.lochem.nl/subsidiewijzer
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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
Milieu

Meldingen Wet milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 en 8.44 van de Wet milieubeheer 
onder een zogenaamde Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. 
Deze activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Almen
• Het Erf 14, Besluit bodemenergiesysteem 

buiten inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-160006, 21 november 2019 

• Het Erf 16, Besluit bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-160006, 21 november 2019 

Gorssel
• Gorsselse Enkweg 12, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-162134, 16 december 2019 

Laren
• Deventerweg 4, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer,  

 
nr. 2019-162204, 17 december 2019 

• Rengersweg 20, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-162205, 9 december 2019 

Lochem 
• Kwinkweerd 3a, Besluit lozing in de bodem 

of riolering buiten inrichtingen,  
nr. 2020-163605, 10 januari 2020 

• Nijkampsweg 14, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-162360, 18 december 2019 

• Stijgoord 8, Besluit bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen milieubeheer,  
nr. 2019-161878, 12 december 2019 

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
 milieubeheer

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Besloten is om een maatwerkvoorschrift voor 
het aspect geluid op te leggen voor:
Lochem
• Kwinkweerd 62a, het starten van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-155916,  
23 januari 2020 

 
Zie informatie: Bezwaar 

Verkeer

Tijdelijke verkeersbesluiten

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

De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn 
genomen:

Exel (2019-160202)
In verband met de Trainingsritten van LWC 
de Paaschberg worden de volgende wegen 
afgesloten voor bestuurders op 16 en  
23 februari 2020 van 8.00 tot 13.00 uur:

-  De Bouwhuisweg, het gedeelte gelegen 
tussen de Oude Lochemseweg en de 
Exelseweg

-  De Exelseweg het gedeelte tussen de Oude 
Lochemseweg en de Bouwhuisweg

-  De Oude Lochemseweg het gedeelte 
gelegen tussen de Exelseweg en de 
Bouwhuisweg

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol en mw. M. Dam

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Lochem,
• Hanzeweg 8 (2019-162037) 

Ingestemd met het plaatsen van een 
snellaadpaal op het parkeerterrein van het 
gemeentehuis.

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

Contact: dhr. E. Pol en mw. M. Dam

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem 
• Westerwal, 10 februari 2020 

I.v.m. het kappen van bomen is de 
Westerwal op maandag 10 februari 
afgesloten voor alle verkeer. Ter plaatse 
wordt een omleiding aangegeven.

Zie informatie: Bezwaar



Als u weinig te besteden heeft, dan kunt u bijvoorbeeld een
bijdrage krijgen  Er zijn ook mogelijkheden voor kwijt-
schelding van belastingen of extra bijdragen van de belas-
tingdienst zoals huurtoeslag of zorgtoeslag. Heeft u
schulden? Dan is er ook hulp mogelijk.

Kwijtschelding of extra toeslag?

Als u weinig te besteden heeft, dan kunt u bijvoorbeeld een 
bijdrage krijgen:
•  voor schoolspullen, een computer of gymkleding voor uw kind
•  voor de kosten van orthopedische schoenen of een dieet
•  voor een lidmaatschap voor sport of hobby
•  voor hoge zorgkosten en een ziektekostenverzekering
•  en soms ook voor een wasmachine of koelkast.

Er zijn ook mogelijkheden voor kwijtschelding van belastingen
of extra bijdragen van de belastingdienst zoals huurtoeslag of
zorgtoeslag. Heeft u schulden? Dan is er ook hulp mogelijk.

Op www.checkwaarjerechtophebt.nl is heel gemakkelijk
te zien waar u mogelijk voor in aanmerking kunt komen.
Kunt u hierbij hulp gebruiken? Neem dan contact op met 
’t Baken. We helpen u graag. U kunt ons op werkdagen van
8.30-17.00 uur bellen of tussen 8.30-12.00 langskomen in
het gemeentehuis. Maakt u liever een afspraak of vindt u
het fijner dat wij bij u thuis komen? Dat kan natuurlijk ook!
Zo krijgt iedereen in Lochem waar hij of zij recht op heeft!

Waar heeft u recht op?

Of u recht heeft op een regeling, hangt af van uw persoon-
lijke situatie. Zo houden we rekening met uw leeftijd, of 
u samenwoont of kinderen heeft. Uw inkomen mag niet te
hoog zijn en soms kijken we ook naar uw vermogen.
Dat is niet alleen het geld op de bank, maar bijvoorbeeld
ook een auto, waardevolle spullen en een eigen huis.
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Rondkomen in Lochem

Kunt u hulp gebruiken om rond te komen? 
Of kent u iemand die dat nodig heeft?

Informatie

Woensdag 12 februari 
Wilt u meer weten over de regelingen die de gemeente
Lochem heeft voor mensen met een laag inkomen of
schulden? Kom dan naar de inloopbijeenkomst op 
woensdag 12 februari van 13.30 tot 15.30 uur in het 
Stadshuus in Lochem. Medewerkers van 't Baken, 
Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen
u graag verder!

Inloopbijeenkomst

www.checkwaarjerechtophebt.nl
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