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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

Het Graafschapterrein in Lochem 
wordt vernieuwd. Een betere 
indeling met meer parkeer-
plaatsen en meer groen. Naast 
de werkzaamheden op de Markt 
en het voormalig gasfabriek-
terrein beginnen deze week 
de werkzaamheden op het 
Graafschapterrein. Daarom zijn er 
de komende tijd minder parkeer-
plaatsen beschikbaar in en rondom 
het centrum van Lochem. Wel 
leggen we tijdelijk andere parkeer-
plekken aan zodat inwoners en 
bezoekers zo min mogelijk last 
hiervan hebben. 

De vernieuwing van het Graafschap- 
terrein maakt onderdeel uit van de 
plannen voor de binnenstad van 
Lochem. Ondernemers, inwoners, 
organisaties en gemeente werken 
hierin samen. Wethouder Eric-Jan 
de Haan: “Er gebeurt veel op dit 
moment, bouwwerkzaamheden 
op de markt en aan de Julianaweg, 
de uitbreiding van Albert Heijn en 
dan nu ook de vernieuwing van het 
Graafschapterrein. Ook hier geldt: 
‘het moet eerst slechter worden 
voordat het beter wordt’. Ik hoop 
echt dat we het ongemak zo veel 
mogelijk kunnen beperken en dat 
onze inwoners straks blij zijn met 
het resultaat.” 

Parkeren Graafschapterrein
Doet u boodschappen bij één 
van de supermarkten dan kunt 
u nog gewoon terecht op het 
Graafschapterrein en op het 
parkeerterrein bij de Lidl. Wel moet 
u op het Graafschapterrein uw 
parkeerschijf gebruiken waarmee 
u maximaal 2 uur kunt parkeren. 
Dit kan op maandag t/m zaterdag 
tussen 9.00 en 18.00 uur.
 
Parkeerplaatsen lang parkeerders
Mensen die langer dan 2 uur in de 
binnenstad willen blijven kunnen, 
behalve op de gebruikelijke plekken 
nu ook parkeren aan de Julianaweg 
naast de fietsenwinkel en op de 

extra aangelegde parkeerplaatsen 
aan de Mauritsweg. Op woensdag, 
vrijdag en zaterdag kunt u ook 
parkeren bij het gemeentehuis. U 
loopt dan via de brug over de Berkel 
zo het centrum in. 

Parkeren met ontheffing 
Omwonenden die nu parkeren 
op het Graafschapterrein krijgen 
de mogelijkheid om tijdelijk, met 
ontheffing, langs de Oosterbleek te 
parkeren. Het gaat om het gedeelte 
van de Oosterbleek langs de gracht. 
Bewoners van het appartementen-
complex Beijers en van de apparte-
menten boven de Jumbo ontvangen 
een brief van de gemeente met 
informatie over hoe zij deze kunnen 
aanvragen.

Parkeren binnen de vakken
Waar de blauwe zone geldt mag u 
alleen met een parkeerschijf binnen 
de vakken parkeren. Buiten de 
geldende tijden van de blauwe zone 
is het ook toegestaan om hier lang 
te parkeren. Het is niet toegestaan 
om op vergunninghoudersparkeer-
plaatsen te parkeren. 

Meer informatie
De verwachting is dat het 
Graafschapterrein medio juni klaar 
is. Meer weten over de plannen voor 
de binnenstad? Kijk op  
www.lochem.nl/binnenstadlochem.

Uitnodigingsbrief Energiecafé 
naar u onderweg
Volgende week ontvangt u van 
ons per post een uitnodiging voor 
een Energiecafé bij u in de buurt. 
Om klimaatverandering tegen te 
gaan, zijn er afspraken gemaakt in 
het Klimaatakkoord. Dat heeft ook 
gevolgen voor onze gemeente. 

De Energiecafés hebben het doel 
u te informeren en met u van 
gedachten te wisselen over de 
veranderingen die op ons af komen.  
Wat doet de gemeente? Wat kunt 
u zelf doen? Op welke momenten 
kunt u meepraten over de stappen 

die we in onze gemeente moeten 
zetten? 

Meer informatie
Meer informatie, locaties en 
data vindt u volgende week in de 
uitnodigingsbrief. Uiteraard houden 
we u via de gemeentepagina’s en 
onze social media-kanalen op de 
hoogte. 

Start werkzaamheden Graafschapterrein
Parkeren centrum Lochem tijdelijk gewijzigd

75 JAAR VRIJHEID

Verhalen uit onze kernen

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

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

www.lochem.nl/75jaarvrijheid
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‘Ietsie-pietsiebrug’
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 de ‘Ietsie-pietsiebrug’ die leidt naar de bevrijding van 
West-Nederland.

Op 10 april 1945 bevrijdden de Canadezen Gorssel. Een dag later 
begonnen zij ‘Operation Cannonshot’. Het begin van de bevrijding van 
Noord-Nederland, na het mislukken van Operatie Market Garden. Een van 
de Canadese officieren gaf de brug die de hoofdrol speelde bij de oversteek 
van de IJssel een bijzondere naam…

Toen de Canadezen de oostelijke IJsseloever tussen Zutphen en Deventer 
in handen hadden, konden zij beginnen aan de oversteek van de rivier. 
De operatie was voorbereid tijdens overleg op de Gorsselse hei, onder de 
codenaam ‘Operation Cannonshot’. Uit een eerste verkenning op zondag  
8 april bleek dat de Wilpse kant geschikt was voor een landing met amfibie-
voertuigen. Besloten werd dat de aanval kon doorgaan. Doel was het 
vormen van een bruggenhoofd over de IJssel. De actie begon op 11 april 
1945 rond 16.00 uur. Vliegtuigen vlogen laag over en verstrooiden hun 
projectielen waaiervormig over de grond. Deze scheervliegers bestookten 
de overkant van de IJssel met rookgranaten. Deze hulden de uiterwaarden 
en het hele dorp Gorssel in een dichte mist. 

Een half uur later stak de eerste van de 27 Buffalo’s (amfibische rupsvoer-
tuigen met elk 24 infanteristen) ten noorden van de Houtwal de IJssel over. 
Het waren de soldaten van de 48ste divisie Highlanders of Canada. Om 
23.00 uur volgden de Edmontons van The Royal Edmonton Regiment. 

De Duitsers sloegen terug, waardoor in de nacht van 11 op 12 april hevig 
is gevochten om het behoud van de bruggenhoofden. Een dag later werd 
onder hevig granaatvuur bij de Houtwal een pontonbrug over de IJssel 
gelegd. Het bouwen van de brug duurde niet lang. Om 02.00 uur waren de 
brug en twee pontons klaar. Ten koste van 19 Highlanders kon de opmars 
naar het westen beginnen. 
De pontonbrug tussen Gorssel en Wilp was een ‘Class 9’ brug. Deze kreeg 
de naam ‘Can of Worms Bridge’. Omdat de brug deed denken aan een 
potje vol wriemelende pieren. Toen één van de officieren bij de brug een 
naambord ‘Poco-Poco Bridge’ plantte, vertaald 
‘Ietsie Pietsie’ brug, ontstond een rel. Deze liep 
zo hoog op, dat van hogerhand het bevel kwam 
het naambord weg te halen. Zo heeft dus een 
‘Ietsie Pietsie’ brug geleid tot de bevrijding van 
West-Nederland. 
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Het Graafschapterrein wordt vernieuwd. Er komen meer parkeerplaatsen en 
meer groen.

Sirenetest op 2 maart
Maandag 2 maart 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 belangrijk 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
Heeft u NL-Alert al op uw telefoon? 
Dit is een alarmmiddel van de 
overheid om u in een noodsituatie 
via uw mobiele telefoon met een 
actueel tekstbericht te informeren. 
Stel het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl.
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100-jarig bestaan welpen

Dinsdag 18 februari waren de welpen (kinderen in de leeftijd van 7 tot 10 
jaar) van de scouting even niet in het bos te vinden. Want de welpen vieren 
dit jaar het 100-jarig bestaan en kwamen burgemeester Sebastiaan van  
’t Erve een heerlijke taart aanbieden. De burgemeester, zelf voormalig welp, 
sneed de taart aan met 4 kinderen van de welpengroepen Graaf Ottogroep 
uit Lochem, de Jan van Riebeeck groep uit Eefde en de IJsselgroep en 
Kompasnaald uit Gorssel. Is de scouting ook iets voor jou? Kijk dan op 
www.scoutingregiooudegraafland.nl voor een overzicht van alle  
verenigingen in de buurt.

Denk mee over het Berkelfestival
Heeft u ideeën voor het Berkelfestival? Praat dan mee tijdens de inspiratie-
sessie op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in De Huve in Eibergen.

Het Berkelfestival vindt dit jaar 
plaats van 21 tot en met 23 
augustus. De gedachte achter het 
Berkelfestival is om in dat weekend 
veel mensen langs de rivier samen te 
brengen.

Aanbod sport en cultuur
Met een aanbod van sport en 
cultuur tot water en natuur. Elk jaar 
staat één Berkelgemeente centraal. 
In 2020 is dat Eibergen.

Meld u aan!
De organisatie is op zoek naar 
mensen, die zin hebben om het 
programma in te vullen. Wilt u, uw 
vereniging, bedrijf of organisatie 
meedenken en meewerken aan de 
uitvoering van het festival meld u 
dan aan voor de inspiratiesessie. Dit 
kan via team@dieberkel.eu. Voor 
meer informatie neem contact op 
met Anneloes Blaauw, a.blaauw@
lochem.nl of kijk op www.berkel-
festival.eu.
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Gladheid 
bestrijden
Zo doen we dat!

Wanneer gladheid wordt verwacht trekken de strooiwagens erop uit.

Dat gebeurt meestal ’s nachts voordat de ochtendspits begint. Namens 

de gemeente verzorgt Circulus-Berkel BuitenRuimte de uitvoering van de 

strooiwerkzaamheden. In het gemeentelijke gladheidsbestrijdingsplan is 

vastgelegd hoe, wanneer én waar wij strooien. 

Hieronder vindt u hoe vaak wij eropuit trokken in 2019.

Meer informatie waaronder strooiroutes vindt u op
www.circulus-berkel.nl/lochem/gladheid
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Hieronder vindt u hoe vaak wij eropuit trokken in 2019.

Meer informatieavonden Gorsselse 
Accommodaties
De informatieavonden van de werkgroep Gorsselse accommodaties zijn 
in volle gang. Ze leveren goede input op vanuit de Gorsselse samenleving. 
Er zijn extra informatieavonden georganiseerd, waaronder één voor 
jongeren.

Veel vragen en opmerkingen gaan 
over de toekomst en behoud van 
activiteiten, inpasbaarheid op een 
locatie, bereikbaarheid, veiligheid 
en betaalbaarheid. Er staan nog 
verschillende informatieavonden op 
de planning. 

Extra informatieavond 3 maart
De informatieavonden die nog 
volgen zijn voor het zwembad, de 
ondernemers en een algemene 
inhaalbijeenkomst op 3 maart. Die 
avond is voor diegenen die niet 

eerder konden komen. Kom dus 
gerust op 3 maart als u geïnte-
resseerd bent in de toekomst van 
de Gorsselse Accommodaties. U uw 
mening wilt geven of vragen wilt 
stellen.

Informatieavond voor jongeren
Tijdens de informatieavonden 
merken we dat er weinig jongeren 
in de leeftijd van 16 tot 30 jaar 
komen. Dat is jammer, want ook de 
jeugd heeft in Gorssel de toekomst! 
In overleg met een groep actieve 

jongeren in Gorssel, besloot de 
werkgroep unaniem om voor deze 
groep een extra informatieavond te 
organiseren. Deze avond is op  
12 maart, om 19.30 uur in  
‘t Trefpunt in Gorssel. Het 
programma is gelijk aan dat van 
andere informatieavonden. 

Verslag
Van alle informatieavonden 
wordt een verslag gemaakt en na 
bespreking in de werkgroep  
vindt u de verslagen op  
www.gorsselseaccommodaties.nl. 
De werkgroep gebruikt ze om 
college en raad te informeren en 
adviseren over de uitkomsten van 
de informatieavonden. 

Blijvend investeren in gezondheid
De gemeente Lochem wil blijven investeren in de gezondheid van haar 
inwoners. Voor de komende jaren is vastgelegd dat we investeren in een 
gezonde leefstijl, mentale gezondheid en een gezonde leefomgeving. Het 
college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het nieuwe 
beleid binnenkort vast te stellen.

Wethouder Henk van Zeijts: “Ik 
vind het belangrijk dat inwoners 
gezond en veerkrachtig zijn. Zo zou 
het geweldig zijn als we straks een 
rookvrije generatie hebben. Samen 
met regiogemeenten maken we 
daarvoor een plan. Ook maak ik 
mij zorgen over het alcoholgebruik 
onder jongeren: de helft van de 
16-jarigen gebruikt al alcohol. 
Geen alcohol zou vanzelfsprekend 
moeten worden. Daarnaast zien we 
ook problematisch alcohol gebruik 
bij volwassenen en ouderen. Die 
mensen willen we helpen.” 
 
Een gezond leven voor iedereen 
In 2015 kreeg de gemeente extra 
taken vanuit de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo), 
Jeugdwet en Participatiewet. 
Daardoor zijn er nu meer 
mogelijkheden om inwoners 
te helpen hun gezondheid te 
verbeteren en om ergere problemen 
te voorkomen. Dit geldt voor 
álle inwoners. Daarbij is speciale 
aandacht voor inwoners met 
gezondheidsachterstanden, zoals 
bijvoorbeeld statushouders. 

Gezonde leefstijl
Naast maatregelen op het gebied 

van roken en alcohol vinden we 
gezonde voeding en beweging 
belangrijk. Sportcoaches van SWL 
helpen jongeren hierbij. Bij mentale 
gezondheid gaat het er om dat 
mensen prettiger in hun vel zitten, 
minder psychische problemen 
hebben en minder eenzaam zijn. 
Bij jongeren spelen prestatiedruk, 
overmatig gebruik van sociale 
media of gamen. Ook echtscheiding 
van de ouders leidt tot veel psycho-
sociale problemen bij jongeren. 
Met goede voorlichting op de juiste 
plekken willen we hier aandacht 
aan schenken. Zodat we eerder hulp 
kunnen inzetten. 

Gezonde leefomgeving
Een schone, groene omgeving 
waarin je lekker kunt wandelen en 
fietsen, draagt bij aan een goede 
gezondheid. De gemeente is achter 
de schermen hard bezig met de 
voorbereiding van de nieuwe 
Omgevingswet die in 2021 in gaat. 
Door deze wet krijgen inwoners 
meer invloed op hun leefomgeving. 

U kunt de nota ‘Investeren in 
gezondheid’ inzien op  
www.lochem.nl.
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Afscheid van Babsen Betty Loman 
en Lidy van Heesen

Dinsdag 18 februari namen Betty Loman en Lidy van Heesen afscheid als 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stad (Babs). Bijna 23 jaar hebben zij 
veel huwelijken mogen voltrekken. De dames zijn destijds begonnen in de 
gemeente Gorssel. Sinds 2005 deden zij dit mooie werk voor de gemeente 
Lochem. 

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 14 februari tot en met 20 februari zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis, Viering 

75-jaar Vrijheid, Dorpsstraat 31 en directe 
omgeving, 3 mei 2020 (2020-166602) 

Barchem
• Ruitersportvereninging Barchem, 

Oefencross,Soerinkweg 12, 18 en 19 april 
2020 (2020-166827)

Eefde
• Pluryn Eefde, Bevrijdingsloop Pluryn, 

Mettrayweg 25, 5 mei 2020 (2020-166484)
Gorssel
• Oranje Vereniging Gorssel, Stille Tocht, 

Gorsselse Enkweg 1, 4 mei 2020 
(2020-166854)

Lochem
• PKN Lochem, Openluchtdienst PKN, 

Zwiepse Molen, Zwiepseweg 165, 
21 mei 2020 (2020-166218)

• Staring College, Galafeest 
Examenleerlingen, Zutphenseweg 108,  
21 april 2020 (2020-166515)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 13 t/m 19 februari 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Ruurloseweg 10, het kappen van een ceder, 

nr. 2020-166605, 16 februari 2020 
Eefde
• Kokstraat / Rustoordlaan kavel 01 t/m 08, 

het oprichten van acht woningen (vier 
twee-onder-een-kap woningen),  
nr. 2020-166513, 14 februari 2020 

• Nachtegaalstraat 32, het kappen van een 
Amerikaanse eik, nr. 2020-166705,  
14 februari 2020 

• Spoorhof 9 (nabij spoorwegovergang), het 
kappen vijf sparren, nr. 2020-166754,  
17 februari 2020 

Epse
• Hassinklaan 35, het plaatsen van een 

berging, nr. 2020-166918, 19 februari 2020 
Gorssel
• Ketenbosweg 11, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-166550, 14 februari 2020 
• Veerweg 1, het kappen van een douglas, nr. 

2020-166654, 17 februari 2020 
Harfsen
• Dorshorst 3, het vervangen van een 

kapschuur, nr. 2020-166746,  
17 februari 2020  

Laren
• Dorpsstraat 6, het kappen van een kastan-

jeboom, nr. 2020-166576, 14 februari 2020 
• Holterweg 96, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM), nr. 2020-166379, 
13 februari 2020 

Lochem
• Bierstraat 16, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening ten behoeve van 
het gebruik van een publiek toegankelijke 
ruimte, nr. 2020-166662, 17 februari 2020 

• Graaf Ottoweg 6, het kappen van een eik, 
nr. 2020-166532, 13 februari 2020 

• J.A. Staringweg 12, het kappen van twee 
berken, nr. 2020-166540, 14 februari 2020 

• Zutphenseweg 102 (nabij plan Bosstaete), 
het kappen van 2 eiken, nr. 2020-166768, 
18 februari 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
 omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Kwinkweerd 139, het vernieuwen/

veranderen van het onderstel van een 
afzuigsysteem, nr. 2019-160055,  
13 februari 2020  

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 13 t/m 19 februari 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse
• Lochemseweg 32, het kappen van een linde 

(herplant opgelegd), nr. 2020-163624,  
19 februari 2020 

Harfsen
• Jufferdijk/Lochemseweg 100 (nabij), het 

kappen van een Amerikaanse eik (herplant 
opgelegd), nr. 2019-162827, 13 februari 2020 

Laren
• Grauwertdijk 2, het kappen van 44 bomen 

(herplant opgelegd), nr. 2020-163045,  
17 februari 2020 

• Rengersweg 4, het renoveren van het dak 
en gevel, nr. 2020-164769, 13 februari 2020 

Lochem
• Achterstraat 16 t/m 32, 32a, 32b en 

Spaarbanksteeg 8, het verbouwen van een 
zorgwoning tot 12 appartementen,  
nr. 2019-138289, 17 februari 2020 

• Hammarskjöldweg 45, het kappen van een 
boom (herplant opgelegd),  
nr. 2019-162316, 13 februari 2020 

• Sweder van Kervenheimlaan 24, het 
oprichten van een woning,  
nr. 2019-162577, 13 februari 2020 

• Zwiepseweg 102 (nabij), het kappen van een 
berk, nr. 2019-162648, 14 februari 2020 

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Laren
• Bakkerij (ter hoogte van huisnummer 12) 

Ingestemd met het plaatsen van een 
laadpaal.

Lochem
•  Hanzeweg (2020-167055), periode van  

9 t/m 27 maart 2020 (of langer mocht 
dat noodzakelijk zijn). In verband met 
leggen van kabels en leidingen het 
instellen van éénrichtingverkeer op de 
Hanzeweg te Lochem. Het werk wordt 
in delen uitgevoerd. Om gedurende 
de werkzaamheden de veiligheid en 
bereikbaarheid voor weggebruikers en 
wegwerkers te garanderen worden er in 
elke fase verkeersmaatregelen getroffen.  
 
Toelichting: 
Op de voormalige stortplaats “Armhoede” 
is een zonnepark aangelegd. Dit zonnepark 
dient door middel van een bekabeling te 
worden aangesloten op het middenspan-
ningstation aan de Kanaaldijk te Lochem. 
Het tracé van de kabel volgt de Grote 
Drijfweg / Stationsstraat / Hanzeweg en 
Kanaaldijk. 

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:
Afsluiting spoorwegovergangen :

Eefde
• Lindeboomweg t.h.v. spoorwegovergang 

Van 5 maart 2020 07:00 uur t/m 9 maart 
2020 12:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

• Meijerinkstraat t.h.v. spoorwegovergang 
Van 5 maart 2020 07:00 uur t/m 9 maart 
2020 12:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

• Teenkweg t.h.v. spoorwegovergang 
Van 6 maart 2020 23:00 uur t/m 9 maart 
2020 07:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

• Zutphenseweg t.h.v. spoorwegovergang 
Van 6 maart 2020 23:00 uur t/m 9 maart 

Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.
nl. Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.
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2020 07:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

Joppe
• Veldhofstraat t.h.v.spoorwegovergang 

Van 6 maart 2020 23:00 uur t/m 9 maart 
2020 07:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

Epse
• Oude Larenseweg 

Van 5 maart 2020 07:00 uur t/m 9 maart 
2020 12:00 uur afgesloten voor alle verkeer 
in beide richtingen

Ter plaatse van de wegafsluitingen zal een 
omleidingsroute worden aangegeven

Wegwerkzaamheden:

Lochem
• Walderstraat, 2 t/m 20 maart 2020 

In verband met riool- / bestratings-
werkzaamheden is het gedeelte van de 
Walderstraat tussen Brouwhuissteeg en 
Markt niet toegankelijk voor het verkeer 
in de periode van maandag 2 maart tot 

en met vrijdag 20 maart . Ook verkeer 
vanaf de Walderstraat richting de Blauwe 
Torenstraat is niet mogelijk.

Bekendmaking

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens 
BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is  ambtshalve 

opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij zijn  ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is  er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

M.N. Alshikh, geb. 01-01-2003
M.M. Andersen, geb. 03-10-1984

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen

 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 



Mooi hè, die zonnebloemen 
langs de maisvelden rondom 
Lochem afgelopen zomer?

Dit project is een samenwerking van ‘t Onderholt, NBV, Gemeente Lochem, Rabobank, Bijenstichting, LTO Noord fondsen, Zzinga, Agrowin, De innovatie coöperatie en fonds 1819.

Via www.zonnebloemlint.nl kunt u doneren
en meer informatie over het project vinden.

Zonnebloemlint langs de maisvelden; daar 
worden bijen, boeren en burgers blij van!

Helpt u mee aan 
het zonnebloemlint 
in Lochem? 
Wilt u in 2020 weer kunnen genieten van 
deze gele zonnepracht langs de maisvelden? 
Doneer dan enkele zonnebloemmeters. 
Dit kan tot 1 maart 2020. 

Elke meter die wordt gecrowdfund wordt 
gezaaid! Zo kunt u samen met de boer een 
steentje bijdragen aan de biodiversiteit én 
een mooier landschap.

Mooi hè, die zonnebloemen 
langs de maisvelden rondom 
Lochem afgelopen zomer?

Helpt u mee aan 
het zonnebloemlint 

Ga naar ZONNEBLOEMLINT.NL en doneer!

 
Elke meter die u bijdraagt, wordt gezaaid in Lochem.
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