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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

Er liggen kansen voor Circulus-
Berkel om haar dienstverlening 
te verbeteren. In december 2019 
spraken inwoners zich via Lochem 
Spreekt uit over hun tevredenheid 
over de afh andeling van vragen 
en meldingen in de openbare 
ruimte. Maar liefst 653 van de 
1.399 deelnemers (47%) aan het 
inwonerpanel vulden de vragenlij st 
in. Daarnaast hebben 44 inwoners 
meegedaan die geen lid waren 
van het panel. De hoge respons 
laat zien dat de panelleden zich 
heel betrokken bij  het onderwerp 
voelden. 

De opvallendste uitkomsten
Inwoners vinden een schone, hele 
en veilige leefomgeving belangrij k. 
Maar liefst 78% van de respon-
denten die het afgelopen jaar 
een vraag of melding hebben 
doorgegeven, kent Circulus-Berkel. 
65% van hen kon goed vinden 
waar zij  met hun vraag of melding 
terecht konden. Wethouder Eric-Jan 
de Haan: “Het is goed nieuws dat 
zoveel inwoners Circulus-Berkel 
weten te vinden. Maar ik lees uit de 
uitkomsten van het onderzoek ook 
dat de afh andeling van meldingen 
nog wat sneller en beter kan. En 
dat de terugkoppeling van die 
meldingen ook beter kan. Daar gaan 
we mee aan de slag!”

Hoe verder?
De gemeente en Circulus-Berkel 
gebruiken de resultaten om 
inwoners bekender te maken met 
het meldingenproces en te zorgen 
dat zij  meer tevreden zij n over de 
afh andeling van meldingen. Er zij n 
ook twee andere ontwikkelingen die 
helpen bij  het gemakkelij ker maken 
van het melden van gebreken in 
de openbare ruimte. Circulus-
Berkel begint met het werken met 
vaste teams in een vast gebied. En 

dit voorjaar gaan Circulus-Berkel 
en de gemeente kij ken naar een 
mogelij kheid voor inwoners om 
hun melding online te volgen. 
Afh ankelij k van de ontwikkeling van 
onder andere de dienstverlening 
beslist de gemeente eind 2020 of 
ze na 2023 blij ft samenwerken met 
partner Circulus-Berkel.

Meedoen?
In september van dit jaar vragen 
de gemeente en Circulus-Berkel 
panelleden van Lochem Spreekt om 
dezelfde vragenlij st nog eens in te 
vullen. Meedoen? Dat kan via 
www.lochemspreekt.nl. Op 
www.lochem.nl/nieuws vindt u het 
overzicht van alle uitkomsten tot 
nu toe.

Tribuut staat klaar voor vragen 
Deze week ontvangt u het aanslag-
biljet voor de gemeentebelas-
tingen. Denkt u dat het biljet niet 
juist is, bij voorbeeld omdat de 
WOZ-waarde volgens u niet klopt? 
Neem dan contact op met Tribuut. 

Tribuut kij kt namelij k graag met u 
mee of er onjuistheden op het biljet 
staan. Als dat het geval is, passen 
de taxateurs het kosteloos, snel en 
eenvoudig voor u aan. Het indienen 
van een bezwaar is hierdoor niet 
meer nodig. 

Commerciële bezwaarmakers 
Tribuut attendeert 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 kan 
het betekenen dat de door u (via 
internet) getekende machtiging 
ook wordt gebruikt om namens u 
een eventuele beroepsprocedure 
bij  de rechtbank te voeren. U moet 
bij  het tekenen van een machtiging 

altij d goed opletten waarvoor u de 
machtiging afgeeft.

Hogere kosten 
Daarnaast ontvangt het bureau 
voor elk toegekend bezwaar 
circa € 800,- aan proceskosten-
vergoeding. 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.

Bereikbaarheid Tribuut 
Meer informatie vindt u op 
www.tribuut.nl. Tribuut is 
bereikbaar van maandag tot en met 
donderdag van 08.30-17.00 uur en 
op vrij dag van 08.30-12.30 uur via 
(055) 580 22 22 of info@tribuut.nl.

A� andeling meldingen openbare 
ruimte kan nog beter

Afhandeling meldingen en klachten openbare ruimte
U ontvangt deze factsheet omdat u lid bent van het inwonerpanel ‘Lochem Spreekt’ en in
december 2019/januari 2020 een onderzoek is gedaan naar de afhandeling van meldingen en
klachten met betrekking tot de openbare ruimte. Hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij
enkele belangrijke resultaten met u en stellen we u op de hoogte van het vervolg.

Aantal deelnemers en betrouwbaarheid

In totaal hebben 653 van de 1.399 panelleden meegedaan aan het onderzoek. 44 inwoners hebben via een open
link deelgenomen. Het totaal aantal respondenten komt daardoor uit op 697. Door het grote aantal deelnemers
kunnen met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,67% uitspraken gedaan worden over de
populatie.

Circulus-Berkel

Kende u Circulus-Berkel (voor deelname aan dit onderzoek)?

Ja, ik weet wat ze in de gemeente doet Ja, van gehoord maar wist niet
wat ze in de gemeente doet

Nee

78% 21% 1%

Vraag stellen/melding doorgeven openbare ruimte
Afgelopen 12 maanden contact opgenomen
met vraag/melding over openbare ruimte:

Weet u hoe u een vraag/melding over
openbare ruimte doorgeeft?

Ja - 42% Nee - 58% Ja - 42% Nee - 58%

Hoe heeft u uw melding doorgegeven? Top 3

Ik heb gebeld Website
Circulus-Berkel

Via Whatsapp

30% 22% 19%

Waarover ging de melding/vraag? Top 3

Onderhoud
groen/bomen

Kapotte
straatverlichting

Onderhoud
fietspaden/wegen

34% 22% 17%

Ik kon goed vinden waar ik mijn vraag kon
stellen/melding kon doen:

Ik ben tevreden over de afhandeling van mijn
melding/vraag:

(Zeer) eens (Zeer) oneens (Zeer) eens (Zeer) oneens
62% 38%23% 42%
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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

Oorlogsmuseum in Lochem
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 
het verhaal over het oorlogsmuseum in Lochem.

Berry Swarthoff  is een wandelend geschiedenisboek als het aankomt op 
alles wat zich heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog in en rondom 
Lochem. Niet alleen heeft hij  kennis van deze periode, maar ook heel veel 
spullen. Om de spullen voor iedereen zichtbaar te maken heeft hij  in mei 
2019 het oorlogsmuseum geopend in hartje Lochem. Speciaal hiervoor is 
de stichting Liberation Museum Lochem opgericht. 

“Ik vind dat we moeten blij ven herinneren. Daar draagt dit museum aan 
bij ”, vertelt Swarthoff . Met een passie en sterke innerlij ke drive geeft hij  aan 
hoe zij n fascinatie is ontstaan voor dit stukje geschiedenis. “Mij n vader was 
beroepsmilitair. Ik kreeg van hem een foto waarop hij  stond in een uniform 
van de Canadezen. Deze had hij  geruild voor zes eieren. Zo ben ik begonnen 
met verzamelen.” De afgelopen tientallen jaren ontmoette Swarthoff  
regelmatig veteranen in zij n Canadese restaurant Mondani in Lochem.  “Er 
zij n nog maar 2 veteranen in leven. Ik hoop dat zij  van 2 t/m 6 april weer 
kunnen komen bij  het monument Somerset om de vrij heid te vieren.”

Swarthoff  vertelt de bezoeker van het oorlogsmuseum aan de hand 
van foto’s, documenten, apparatuur en andere voorwerpen hoe Lochem 
is bevrij d door de Engelsen. “Het is belangrij k dat we de jeugd ervan 
overtuigen dat zo’n oorlog nooit meer mag plaatsvinden.“
Hij  noemt het oorlogsmuseum een grote blij k van waardering voor alle 
jeugdige en mannelij ke soldaten dit het leven gaven voor onze vrij heid.  
Naast zij n eigen verzameling krij gt de Lochemer steeds meer spullen van 
(klein)kinderen van mensen die de oorlog hebben meegemaakt. “Dat is 
echt prachtig. Zo leven de herinneringen voort.” 
Het oorlogsmuseum is gevestigd aan de 
Walderstraat 15 in Lochem. Openingstij den: 
dinsdag t/m zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur. 
Gratis toegang.
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Toerist Lochem erg trouw en tevreden
Toeristen genieten van het mooie 
landschap, de rust en de ruimte en 
komen daarvoor speciaal naar de 
gemeente Lochem. Ze komen vooral 
om er even tussenuit te zij n en zij n 
erg te spreken over het vrij etij ds-
aanbod en de informatie die 
daarover te vinden is. 

Dat blij kt uit een onderzoek dat het 
Bureau voor Ruimte & Vrij e Tij d deze 

zomer deed onder recreanten en 
toeristen. Zij  beantwoordden onder 
andere vragen over het vrij etij ds-
aanbod, de informatie daarover en 
de tevredenheid. 

Speciale pagina
Op de pagina verderop in deze 
Berkelbode leest u meer over de 
uitkomsten van het onderzoek.

Kinderen onderzoeken democratie 
in reizende fabriek

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve heeft afgelopen maandag in de hal 
van het gemeentehuis de mobiele tentoonstelling Democratiefabriek 
geopend. Kinderen en jongeren van 10 tot 18 jaar onderzoeken hier de 
democratie. In deze reizende fabriek oefenen ze met machines, waarmee 
ze allerlei opdrachten en vragen beantwoorden. De tentoonstelling gaat 
over grote thema’s als confl icten, macht en democratie. Maar kinderen 
ontdekken ook dat de tentoonstelling over henzelf gaat. Over hun eigen 
idealen, hoop, waarden, houding en gedrag. In de maand voorafgaand 
aan de Scholierenraad brengen de deelnemende scholen een bezoek aan 
de Democratiefabriek die nog tot en met 14 februari te zien is tij dens de 
openingstij den van het gemeentehuis. De organisatie van dit deel van de 
Scholierenraad is belegd bij  Stichting Welzij n Lochem.
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IJsselbiënnale biedt kunst 
rondom de rivier

Kunstenaars uit Rusland, Deventer, 
IJsland, Brazilië en Denemarken 
zij n op dit moment aan het werk 
voor de tweede IJsselbiënnale. Dit 
evenement rond de rivier vindt dit 
jaar plaats van 19 juni tot en met 
20 september. 

De IJsselbiënnale leidt langs 26 
monumentale kunstwerken, 
dwars door het landschap en de 
uiterwaarden. Voor de kunstroute 
zij n 26 kunstenaars uit 8 landen 
uitgekozen. Zij  zij n aan de slag 
gegaan met de titel Tij , Tij d en 

Tij delij kheid. In onze gemeente komt 
naar verwachting een kunstwerk bij  
de IJssel in Gorssel.

Programma en fi etsroutes
Naast de kunstroute is er ook een 
programma voor cultuur- en natuur-
liefh ebbers met rondleidingen, 
lezingen, exposities, muziek en 
theater. Vier fi etsroutes slingeren 
straks langs de activiteiten en 
kunstwerken. Later dit jaar worden 
het complete programma en de 
routes gedeeld. 

Nieuwe directeur Tribuut 
Tribuut krij gt per 1 maart 2020 een 
nieuwe directeur. Vanessa Gosselink 
heeft als taak om nader invulling 
te geven aan de groeiambities van 
Tribuut, het samenwerkingsverband 

voor belastingen voor de gemeenten 
Apeldoorn, Epe, Lochem, Zutphen 
en Voorst. Vanessa Gosselink volgt 
Guido Eggermont op. 

Eerste informatieavond Gorsselse 
Accommodaties druk bezocht
Woensdag 5 februari was de eerste 
informatieavond van de Werkgroep 
Gorsselse Accommodaties over de 
toekomst van sport, onderwij s en 
cultuur in Gorssel. 

In dit geval een avond voor de 
ouders van leerlingen van de 
Vullerschool. De zaal was goed 
gevuld met ongeveer 60 belang-
stellenden. Igor Grevers van ICS 
Adviseurs lichtte de drie voorkeurs-
varianten toe en beantwoordde veel 
vragen uit de zaal. 

Aanwezigen voelden de oproep 
om college en raad te verleiden tot 
meer dan de minimum variant. 
De leefb aarheid van Gorssel 
staat bij  hen hoog in het vaandel. 
Het tweede deel van de avond 
brainstormden kleine groepen over 
de voor- en nadelen per variant. 
Tot begin maart volgen nog een 
aantal informatieavonden, telkens 
per achterban van de verschillende 

accommodaties. Daardoor heeft 
iedereen volop ruimte om zij n 
mening te geven en vragen te 

stellen.  Meer informatie op 
www.gorsselseaccommodaties.nl. 

Inspraak Concept Regiovisie en Uitvoeringsagenda 
Samen tegen huiselĳ k geweld 
Het college van burgemeester 
en wethouders stelt de gemeen-
teraad voor de Regiovisie Samen 
tegen huiselij k geweld: Aanpak 
huiselij k geweld 2020 t/m 2023 
vast te stellen.

Inspraakperiode
De regiovisie en bij horend uitvoe-
ringsagenda Samen tegen huiselij k 
geweld kunt u van 5 februari tot 
en met 18 maart 2020 inzien op 
www.lochem.nl/huiselij k-geweld. 
Vanaf 12 februari ligt deze visie 
ook ter inzage bij  de publieksbalie 
aan de Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 41 in Gorssel. 

Samenwerking
De 14 gemeenten van de regio 
Noord-Veluwe en Midden-IJssel/
Oost-Veluwe werken met elkaar 
samen in de aanpak van huiselij k 
geweld. In onze regiovisie staat 
welke keuzes we regionaal maken 
in onze aanpak van huiselij k 

geweld. De regiovisie is tot stand 
gekomen in samenspraak met de 
regiogemeenten, organisaties, 
ervaringsdeskundigen en cliënten-
vertegenwoordigers. Het gaat er 
om huiselij k geweld terug dringen, 
stoppen en duurzaam oplossen 
en de schade beperken. Zij  richten 
zich op iedereen die betrokken is 
bij  huiselij k geweld: slachtoff ers, 
plegers en omstanders. Op 
www.lochem.nl/huiselij k-geweld 
leest u wat de gemeenten gaan 
doen. 

Zienswij ze
Inwoners en andere belangheb-
benden kunnen gedurende de 
bovengenoemde termij n schriftelij k 
een zienswij ze sturen aan het:
College van Burgemeester en 
Wethouders
Afdeling Maatschappelij ke 
Ontwikkeling, P. Steerneman
Postbus 17
7240 AA Lochem

Reageren per e-mail is mogelij k via 
huiselij kgeweld@lochem.nl
Wij  vragen u de inspraakreactie 
te ondertekenen met uw naam 
en/of de naam van de organisatie 
namens wie u reageert, 
e-mailadres, adres en woonplaats 
en indien mogelij k uw telefoon-
nummer. Op deze wij ze kunnen wij  
u informeren over het vervolg of 
een vraag stellen.

Vervolg
Van de binnengekomen reacties 
maken wij  een inspraaknota voor 
de 14 gemeenten Noord Veluwe 
en Midden-IJssel/Oost Veluwe. Het 
college stelt deze en de zo nodig 
gewij zigde regiovisie vast en biedt 
ze aan de gemeenteraad aan. 

Na akkoord van de 14 gemeente-
raden wordt de Regiovisie en de 
Uitvoeringsagenda Samen tegen 
huiselij k geweld; Aanpak: huiselij k 
geweld 2020 t/m 2023 defi nitief.

De kunstroute leidt dwars door het landschap en de uiterwaarden.

Gratis cursus Politiek Actief voor gemeente Lochem
Op dinsdag 24 maart start in 
Lochem de cursus Politiek Actief 
voor de gemeente. De cursus is 
bedoeld voor iedereen die meer wil 
weten over de gemeente. Ook is de 
cursus zeer geschikt voor iedereen 
die interesse heeft om politiek 
actief te worden, maar nog niet 
precies weet wat de mogelij kheden 
zij n. Meedoen is gratis en kan via 
www.lochem.nl/politiekactief.

Wat doet de gemeente? Welke 
plek heeft de gemeente in het 
bestuur van Nederland? Hoe 
werkt de besluitvorming binnen 
de gemeente? Wat doet een 

raadslid? Op deze vragen (en meer!) 
krij gen deelnemers aan de cursus 
antwoord. 

Ook is er een training debatteren en 
zij n er ontmoetingen met politici 
en bestuurders uit de gemeente. 
Zo krij gen deelnemers ervaring 
uit de praktij k mee en trainen ze 
nuttige vaardigheden. Tot slot zij n 
de deelnemers aanwezig bij  een 
vergadering van de gemeenteraad. 

De cursus bestaat uit 5 bij een-
komsten die starten om 19:30 uur:

1. Introductie en kennismaking
Datum: Dinsdag 24 maart
Aan de orde: Hoe wordt Nederland 
bestuurd en wat is daarin de plaats 
van de gemeente?, verkiezingen / 
politieke partij en.

2. De gemeente 
Datum: Dinsdag 31 maart
Aan de orde: Hoe werkt de 
gemeente?, de besluitvorming 
binnen de gemeente, beïnvloeden 
van de besluitvorming.

3. De gemeenteraad 
Datum: Dinsdag 7 april
Aan de orde: Taken en rollen van 
de gemeenteraad, de instrumenten 
van een raadslid, basiskennis 
gemeentefi nanciën, speeddaten 
met gemeenteraadsleden.

4. Debatteren 
Datum: Dinsdag 14 april
Aan de orde: Training overtuigend 
debatteren.

5. Politieke Avond 
Datum: Maandag 20 april
Aan de orde: Bij wonen Politieke 
Avond van Lochem.

Meer informatie
Deze cursus van ProDemos wordt 
dit jaar georganiseerd door de 
griffi  e van de gemeente Lochem. 
Neem voor meer informatie contact 
op met de griffi  e via 
politiekactief@lochem.nl of (0573) 
28 92 22. Aanmelden voor de 
cursus kan via www.lochem.nl/
politiekactief.

Werkzaamheden Kapperallee in Eefde
Van 17 tot en met 21 februari 
worden er werkzaamheden 
uitgevoerd aan de Kapperallee in 
Eefde. Hiervoor wordt van 8.30 tot 
16.00 uur de halve rij baan afgezet 
ter hoogte van de brug over de sluis.

De reden van de werkzaamheden is 
het verhelpen van de verstopping 

van een mantelbuis die onder het 
wegdek doorloopt. 

De werkzaamheden worden 
uitgevoerd door de fi rma Dostal 
in opdracht van Lock to Twente. 
Verkeersregelaars zorgen voor een 
vlotte en veilige doorstroming van 
het verkeer.

Tot begin maart volgen nog een aantal informatieavonden over de Gorsselse 
Accommodaties.
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 31 januari tot en met 6 februari 2020 
zij n de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Vereniging Contact Barchem, 75 Jaar 

Bevrij ding, Beukenlaan 1, Dorpsplein, 
5 mei 2020 (2020-165409)

Eefde
• Valto, Paasvuur, Grasland tussen Eefdese 

Enkweg en Teenkweg, 12 april 2020 
• (2020-165310)
Epse
• Speeltuinvereniging Epse, Paasvuur, 

’t Wansink (in de hoek van de straat, achter 
de speeltuin), 12 april 2020 (2020-165214)

Laren
• Stichting Wandel Dorp Laren, Larense 

Avond4daagse, OBD De Branink, 
Verwoldeseweg 18, 25, 26, 27, en 
28 mei 2020 (2020-165510)

Lochem
• Grondig Geniethen, Open tuin met bollen-

pracht, Hoge Enk 3, 3 mei, 20 juni, 21 juni, 
30 augustus 2020 (2020-165094) 

• Liberation Museum Lochem, Bevrij ding 
75 jaar Lochem, Markt, 4 mei 2020 
(2020-165258)

• Stichting Openluchttheater Lochem, 
Openluchtspel, Onder Langs, 27 juni, 3 juli, 
4 juli 2020 (2020-165262)

• Stichting Openluchttheater Lochem, Edwin 
Evers Band, Onder Langs, 22 augustus 2020 
(2020-165302)

• Stichting Openluchttheater Lochem, Dire 
Straits Experience, Onder Langs, 28 mei 
2020 (2020-165304)

• Stichting Nettelhorst Belang, Paasvuur 
Nettelhorst, Ruinelaan, 12 april 2020 
(2020-165305)

• Mevrouw Sanders, Zaadbolletjes maken, 
Markt Lochem, 18 april 2020 (2020165408)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 30 januari t/m 5 februari 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg 38, het veranderen/vergroten 

van dakkapellen, nr. 2020-165301, 
30 januari 2020 

Barchem
• Borculoseweg 34, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2020-165122, 29 januari 
2020 

• Brinkerinkweg 4a, het kappen van 
6 lariksen en 4 douglassen, nr. 
2020-165390, 31 januari 2020 

Eefde
• Zutphenseweg 128, het kappen van een 

boom, nr. 2020-165384, 31 januari 2020
Gorssel
• Esdoornlaan 5 (nabij ), het kappen van een 

acer, nr. 2020-165372, 31 januari 2020 
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 (nabij ), het kappen van 

9 bomen, nr. 2020-165683, 3 februari 2020 
Laren
• Harfsenseweg 1, het aanleggen van een 

paddock paradise (uitvoeren graafwerk-
zaamheden en plaatsen van een 
omheining voor paarden en aanleg natuur), 
nr. 2020-165517, 4 februari 2020 

• Rengersweg 10, het veranderen van een 
voorgevel, nr. 2020-165542, 4 februari 2020 

Lochem
• Aalsvoort 101, het vergroten van een 

bedrij fspand, nr. 2020-165264, 30 januari 
2020 

• Kwinkweerd/Stationsweg (nabij  rondweg), 
het veranderen van landbouwgrond 
naar natuur ter compensatie van project 
rondweg, nr. 2020-165624, 4 februari 2020 

• Markt 12a, het veranderen van een entree, 
nr. 2020-165493, 3 februari 2020 

• Markt 12a, het plaatsen van een fi etsen-
stalling en containerberging, nr. 
2020-165504, 3 februari 2020 

• Zutphenseweg 100b en 102a, het plaatsen 
van blokhutten, nr. 2020-165509, 
3 februari 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:

Epse
• Lochemseweg 52a, het verplaatsen van 

een inrit en het kappen van een beuk, nr. 
2019-162209, 3 februari 2020 

• Weerdsweg ong., het kappen van 8 eiken, 
nr. 2019-160956, 30 januari 2020 

Lochem
• Nieuwstad 20 (nabij ), het veranderen van 

een fi tnessruimte en bovenverdieping tot 
9 studio’s/appartementen, 
nr. 2019-160045, 4 februari 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)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Lochem 
• Papenslagweg 2, het kappen van drie eiken, 

nr. 2019-159355, 5 februari 2020 

Zie informatie: Bezwaar

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure en hogere 
grenswaarde Wet Geluidhinder. Artikel 2.1
en 2.2 (bouwen), Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht

Contact: de heer R. Marskamp 

• In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht in samenhang 
met Wet Geluidhinder is het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Barchem 
• Ruurloseweg 30b, het oprichten van een 

woning, nr. 2019-159161 

Het besluit hogere grenswaarde voorziet in de 
vaststelling van een hogere geluidsbelasting 
op de west- en noordgevel van de nieuw te 
bouwen woning. De geluidsbelasting als 
gevolg van wegverkeerslawaai van de N346 
wordt vastgesteld op 53 dB. 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bij behorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 13 februari t/m 25 maart 2020 bij  
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswij ze

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.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 10 februari 2020
Op 10 februari 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

Het volgend voorstel werd aangenomen:
• Proces opstellen beleidskader grootschalig wind
•  Benoemen dhr. H. (Hans) Osterloh uit Lochem als fractievertegen-

woordiger namens de PvdA
• Uitbreiden peuterbad en bekostigen gas en elektra De Beemd

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

Parkeren rondom centrum Lochem
U treft op dit moment minder 
parkeerplaatsen aan rondom 
het centrum van Lochem dan u 
gewend bent. We vragen uw begrip 
hiervoor. We doen er alles aan om 
het ongemak zo veel mogelij k te 
beperken.  

Graafschapterrein
Albert Heij n is begonnen met de 
uitbreiding van het pand. Ook 
het Graafschapterrein zelf wordt 
vernieuwd. Een betere indeling 
met meer parkeerplaatsen en meer 
groen. Als het klaar is, een mooie 
plek met meer uitstraling waar 
bezoekers van de supermarkten en 
van de binnenstad gratis gebruik 
van kunnen maken. Het is de 
bedoeling dat de werkzaamheden 
aan het parkeerterrein in maart 
beginnen.

Tij delij ke parkeerplekken
De nieuwbouw van de Lidl aan de 
Julianaweg is ook begonnen. Dat 
betekent dat er minder parkeer-
plaatsen beschikbaar zij n. U kunt 
daarom vrij dag en zaterdag gebruik 
maken van de parkeerplaatsen bij  
het gemeentehuis. Ook kunt u uw 
auto parkeren aan de Mauritsweg. 
De parkeerplaatsen daar worden 
binnenkort tij delij k uitgebreid met 
33 extra parkeerplaatsen.  

Meer parkeermogelij kheden
We zij n bezig om tij delij k nog meer 
parkeerplaatsen aan te leggen. 
We hopen u daar binnenkort meer 
informatie over te geven. Hou voor 
het laatste nieuws www.lochem.nl, 
gemeentenieuws en facebook in de 
gaten.De gemeente is bezig om tĳ delĳ k 

meer parkeerplaatsen aan te leggen.
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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 30 januari t/m 5 februari 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Dennenlaan 2 (nabij), het kappen van  

10 grove dennen (herplant opgelegd),  
nr. 2019-157325, 29 januari 2020 

Eefde
• Kazerneplein 6, het kappen van 33 bomen 

(herplant opgelegd), nr. 2019-161055,  
29 januari 2020 

Epse
• Klembergerweg 9, het kappen van  

3 lariksen en een grove den (herplant 
opgelegd), nr. 2019-161913, 5 februari 
2020

Gorssel
• Molenweg 39a t/m f, het vergroten van  

4 appartementen en het plaatsen van twee 
puien en zonnepanelen, nr. 2019-162275,  
4 februari 2020 

• Rietdekkerweg 2, het plaatsen van een 
nokverhoging, nr. 2020-163861, 4 februari 
2020 

Joppe
• Elzerdijk 6, het vervangen van een recrea-

tiewoning, nr. 2019-159590, 3 februari 
2020 

Lochem
• Noorderbleek (nabij), het kappen van  

3 knotwilgen (herplant opgelegd),  
nr. 2019-161763, 29 januari 2020

Verkeer

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Kapperallee (Sluis Eefde) 17 t/m 21 februari 

2020 
I.v.m. het repareren van mantelbuizen 
in het wegdek van de sluis Eefde is in de 
genoemde periode slechts één rijbaan 
beschikbaar. Ter plaatse worden verkeersre-
gelaars ingezet.

Zie informatie: Bezwaar



Bron: waarderingsonderzoek 2019 door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd

Factsheet WAARDERINGSONDERZOEK RECREATIE EN TOERISME

Profiel toeristen 

Gemiddelde leeftijd 63,2 jaar* 

Niet alleen onze inwoners, maar ook recreanten en toeristen zijn belangrijk voor 
de gemeente Lochem. Met zijn allen houden we Lochem aantrekkelijk en levendig.
Daarom maakten we een visie en uitvoeringsplan om Lochem nog meer op de
kaart te zetten. Een onderdeel van die visie was een waarderingsonderzoek onder
recreanten. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd voerde het onderzoek uit. 780 toeristen
die overnachtten in een hotel, op een camping of in een B&B vulden een korte vragen-
lijst in. Een aantal van hen ook een langere of ze werkten mee aan een interview. De uit-
komsten liggen soms voor de hand, maar zijn soms ook verrassend. U leest de
belangrijkste hier. Het hele rapport leest u op www.lochem.nl. De uitkomsten van het 
onderzoek nemen we mee in het uitvoeringsplan.

Waar komen ze vandaan?
Bezoekers komen vooral uit de eigen

regio (Gelderland en Overijssel) of juist
uit Noord- en Zuid-Holland (met grote

bevolkingsconcentraties)

Wat ondernemen 
toeristen in Lochem?

Winkelen binnenstad 
Lochem en Gorssel

Restaurant bezoeken

Wandelen
Fietsen/Mountainbiken

Binnenstad Lochem

Binnenstad Gorssel

Museum MORE

Fiets- en voetveer Gorssel 

Huis Verwolde

Varen Berkelzomp

Museum STAAL

86%

40%

25%

22%

16%

15%

12%

i

Met partner  89%

Met gezin  10%

Met vrienden  8%

20%

12%

17%

11%
→
→

→

→

Belangrijkste voorzieningen 
waar toeristen gebruik van

maken

Hoe tevreden zijn toeristen? 
• 47% mist niets in de gemeente
• 53% vindt dat de gemeente niets

kan doen om een bezoek 
aantrekkelijker te maken

• 77% heeft de gemeente Lochem
eerder bezocht

• 69% komt zeker nog een keer

Wat vinden bezoekers 
van de toeristische 

informatie?

39% van de bezoekers 
bezoekt een VVV-locatie 

Rapportcijfer voor de VVV is  8,1

87% vindt dat er genoeg 
informatie over toeristische en 
recreatieve voorzieningen en 

activiteiten te vinden is.

Hoe komen bezoekers op het
idee Lochem te bezoeken?

Wat kan beter? 

• Kwaliteit fietspaden
• Ze missen een buitenbad in Lochem
• Verkeersveiligheid

Wat vinden toeristen van hun verblijf in Lochem?

27%

Via kennissen,
familie of vrienden 

10%

Via tijdschrift of krant

10%

Via social media

7%

Via website 
Achterhoek Toerisme

Beoordeling totale 
verblijf in de gemeente

Lochem is gemiddeld
een 8,4 8,4

Dit is een uitgave van gemeente Lochem •  Februari 2020

* Gemiddelde leeftijd van de respondenten
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