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Coronavirus

“Laten we goed naar elkaar blijven omkijken”
In de strijd tegen het oprukkende
coronavirus heeft het kabinet
nieuwe maatregelen genomen.
Scholen en kinderdagverblijven
sluiten tot en met maandag
6 april. Datzelfde geldt voor eeten drinkgelegenheden en sporten fitnessclubs. Burgemeester
Sebastiaan van ’t Erve: “Ik herhaal
dringend mijn oproep aan iedereen
om de maatregelen na te leven. Ik
realiseer me dat het van iedereen
veel vraagt en dat het ingrijpt in
ieders dagelijks leven. Ik waardeer
enorm de inzet die ik de afgelopen
dagen al heb gezien. Laten we goed
naar elkaar blijven omkijken.”

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 loket in Gorssel is vanaf
nu gesloten. Wel kunt u bij het
gemeentehuis in Lochem terecht.
Afspraken met de gemeente
Afspraken en bijeenkomsten
worden zoveel mogelijk uitgesteld.
Dit doen we uiteraard in goed
overleg. Waar mogelijk overleggen
we digitaal of telefonisch.
Openbare bijeenkomsten
Alle openbare bijeenkomsten
die georganiseerd zijn door de
gemeente, komen te vervallen tot
en met 6 april.
Gemeentelijke dienstverlening
De dienstverlening gaat door, maar
we nemen wel maatregelen om
onnodig risico op verspreiding van
het virus te voorkomen. Daarvoor
vragen we ook uw medewerking.
Op www.lochem.nl/coronavirus
staat de actuele informatie.
Contact met de gemeente
Wij vragen u om uw contacten met
de gemeente zoveel als mogelijk
telefonisch of per mail te doen.

Wij zijn telefonisch bereikbaar via
(0573) 28 92 22, Whatsapp 06 10
27 01 39 en per mail info@lochem.
nl. U bent welkom in het gemeentehuis alleen op afspraak en alleen
voor zaken die niet kunnen wachten
én die niet digitaal afgehandeld
kunnen worden. Daarbij geldt altijd:
heeft u klachten zoals neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of
koorts? Kom dan niet naar het
gemeentehuis, blijf thuis en mijd
sociaal contact.

Wat verandert er voor u?

Evenementen en bijeenkomsten
met meer dan 100 personen
Alle evenementen met meer
dan 100 personen zijn verboden.
Daarvoor geldt een noodverordening. Dat betekent dat het

overtreden hiervan strafbaar is.
Deze maatregel geldt daarnaast
voor publieke locaties, zoals musea,
concertzalen, theaters, sportclubs
en sportwedstrijden. En voor
samenkomsten in gebouwen voor
religieuze bijeenkomsten.
Evenementen en bijeenkomsten
met minder dan 100 personen
Ons advies is: beperk de kleinere
evenementen. Ook al gaat het maar
om een klein aantal mensen. Kijk
of het echt noodzakelijk is dat deze
doorgaan. Zo niet doe het dan niet
en ga er niet naar toe. Alleen op die
manier kunnen we verspreiding van
het coronavirus tegengaan.
Meer weten?
Meer informatie en tips op
www.rivm.nl/coronavirus of
www.ggdnog.nl.

75 JAAR VRIJHEID

75 JAAR
Verhalen
uitVRIJHEID
onze kernen
Verhalen uit onze kernen

Hier een opsomming van de belangrijkste gevolgen in onze gemeente.
Kijk voor de actuele stand van zaken op www.lochem.nl/coronavirus.
Energiecafés uitgesteld
De acht Energiecafés in onze
gemeente gaan niet door. Er zijn
nog geen nieuwe data bekend.
Alle 450 mensen die zich hebben
aangemeld via de aanmeldpagina
zijn op de hoogte gebracht via
een mail. Blijf op de hoogte via
www.lochem.nl/energiecafe.
Maatregelen Circulus-Berkel
rondom afvalinzameling
Circlus-Berkel voert haar werk
uit zoals u dat gewend bent,
maar neemt wel maatregelen
om het coronavirus niet
verder te verspreiden. Zij halen
afval gewoon op en legen
ondergrondse containers. Bij
huisbezoeken, bijvoorbeeld bij
het ophalen van grofvuil, geven
medewerkers geen hand en zij
houden afstand. Het Recycleplein
blijft open. Circulus-Berkel vraagt
u wel om het Recycleplein niet
te bezoeken als u gezondheidsklachten heeft. Bij de klantenservice kan het drukker zijn. Houd
u rekening met een wachttijd.
Meer informatie op:
www.circulus-berkel.nl/lochem/
nieuws/maatregelen-corona.
Boomfeestdag vervalt
De viering van Nationale
Boomfeestdag op 18 maart gaat
niet door. Wel plant CirculusBerkel deze week de bomen aan
de Westerbleek in Lochem, maar
zonder publiek.
Landelijke Opschoondag vervalt
De Landelijke Opschoondag van
21 maart komt te vervallen.
Meer informatie op
www.nederlandschoon.nl.

Politieke avond 23 maart gaat
niet door
Ook de Politieke Avond van
23 maart 2020 gaat niet door.
Het gaat dan om het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en
de raadsvergadering. Ook andere
activiteiten van de raad zijn
t/m 31 maart opgeschort. Het
presidium zal later deze maand
opnieuw bekijken of en hoe de
raad na 31 maart zal vergaderen.
Programma 75 jaar vrijheid
Met de kernen hebben we het
afgelopen jaar hard gewerkt
aan een mooi programma om
te herdenken en samen 75 jaar
vrijheid te vieren. De maatregelen
om contacten te beperken, raken
helaas ook dit programma. Dit
betekent dat de geplande activiteiten tot en met 6 april niet
doorgaan. Welke activiteiten dit
zijn, leest u op www.lochem.
nl/75jaarvrijheid. De bevrijding
van onze kernen begon op 1
april 1945. Dit laten we niet aan
ons voorbij gaan. Woensdag 25
maart ontvangt u als bijlage bij de
Berkelbode wel de Bevrijdingskrant,
met daarin veel mooie verhalen.
Vaccinaties GGD verschoven
Op 25 maart gaat het
Rijksvaccinatieprogramma
voor alle 4- tot 18-jarigen in de
Lochemse Beemd niet door. De
BMR/DTP en HPV-vaccinaties
worden verplaatst naar het najaar
van 2020. De meningokokkenvaccinaties gaan wel door maar op
kleinere schaal en op een ander
moment.

In de aanloop naar de viering van 75 jaar vrijheid in mei 2020 halen we
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Gemeentebelasting betalen
In februari ontving u de
WOZ-beschikking en het aanslagbiljet gemeentebelastingen van
Tribuut. Heeft u geen automatische
incasso, dan heeft u tot en met 31
maart 2020 om het bedrag over te
maken aan Tribuut.
Op www.tribuut.nl kunt u in uw
persoonlijke MijnTribuut ook snel
en gemakkelijk via iDEAL betalen
of overstappen op automatische
incasso. U geeft één keer een
machtiging af en de betaling gaat
voortaan automatisch. Zo weet u
zeker dat u altijd op tijd bent met
betalen. Is uw belastingaanslag
lager dan € 50,- of hoger dan €
10.000,-? Deze betaalt u, eventueel
automatisch, in één keer. Andere
bedragen kunt u in maximaal tien
termijnen betalen.
Betaalt u niet op tijd?
Als u vooraf geen uitstel van
betaling heeft gekregen en u
betaalt niet op tijd, dan krijgt u een
aanmaning. Hieraan zijn kosten
verbonden. Betaalt u ook hierna
niet (volledig), dan ontvangt u een

dwangbevel. Ook hieraan zijn extra
kosten verbonden. Hoe hoger het
te betalen bedrag, des te hoger
de extra kosten. Zijn er (tijdelijke)
financiële problemen? Bespreek uw
situatie met Tribuut.
Kwijtschelding
U kunt misschien in aanmerking
komen voor kwijtschelding van
de gemeentelijke belastingen als
u een bijstandsuitkering of ander
minimuminkomen en weinig
tot geen spaartegoeden heeft.
In dat geval hoeft u een aantal
belastingen niet te betalen.
Meer informatie
Kijk op www.tribuut.nl. Telefonisch
is Tribuut bereikbaar van maandag
tot en met donderdag van
08.30-17.00 uur en op vrijdag van
08.30-12.30 uur via (055) 580 22 22.

Gratis training digitale weerbaarheid
voor ondernemers
Als ondernemer wilt u geen slachtoffer worden van cybercriminaliteit. De
verwachting is wel dat binnen 4 tot 5 jaar 60-70% van de inbraken digitaal
is. Tijd dus om u voor te bereiden. Wij bieden u een gratis training aan,
gegeven door experts. Meld u uiterlijk 22 maart aan bij onze beleidsadviseur Economie, Anneloes Blaauw: a.blaauw@lochem.nl. Met de
geïnteresseerden prikken we een datum.
Wat komt aan bod?
Hoe u zich kunt wapenen tegen
• Phishing e-mails
• CEO-fraude
• Cryptolockers (ransomware)
• Op afstand te bedienen
apparaten
• DDOS-aanvallen
Praktische hulp
Daders op afstand zijn moeilijk
op te sporen. Digitale bedrijfsprocessen maken bedrijven en
organisaties kwetsbaar. Een

ethisch hacker informeert u
over de digitale gevaren en de
verstrekkende gevolgen. En over
wat u als ondernemer kunt doen
om de kans om digitale inbraken
te voorkomen. Aan het einde is een
aantal cyber securityspecialisten
beschikbaar om persoonlijke vragen
te beantwoorden en praktische
hulp te bieden.
Dankzij subsidie van het ministerie
van Justitie en Veiligheid kunt u als
ondernemer gratis meedoen.

Jonge aanplant in
buitengebied
Half maart start Circulus-Berkel
met het herplanten van jonge
bomen in het buitengebied. De
jonge bomen worden geplant
op locaties waar afgelopen jaren
risicokap heeft plaatsgevonden.
Dat kan alleen als op de locatie
voldoende licht en ruimte is
ontstaan.
Het aanplanten doen we op locaties
waar in eerdere seizoenen 10 of
meer gemeentelijke bomen zijn
geveld. Zo weten we zeker dat
de jonge bomen voldoende licht,
ruimte en dus groeikansen krijgen.
Op plekken met onvoldoende
ruimte hebben jonge bomen geen
groei- en overlevingskansen. Het

kan zijn dat de situatie op zo’n plek
verandert. Meer bomen blijken daar
bijvoorbeeld niet levensvatbaar en
moeten worden vervangen. Dan
wordt er in de toekomst alsnog
aangeplant.
Meer informatie
Kijk op www.circulus-berkel.nl/
lochem voor meer informatie over
snoeiwerkzaamheden in het buitengebied, risicokap, daaropvolgende
plantkeuze en het onderhoud van
deze aanplant.

College bezoekt
Die Computer ICT
Samenwerking en overleg met
ondernemers is heel belangrijk
voor het college. We blijven
daarom graag met individuele
ondernemers in gesprek.
Bijvoorbeeld met bedrijfsbezoeken
van het college, via ondernemersverenigingen in de kernen en de
Industriële Kring Lochem.
Mooie aanleiding
Onlangs ging wethouder Eric-Jan
de Haan namens het college naar
Die Computer in Laren. Het bedrijf
heeft inmiddels 10 medewerkers
en verbouwde recent het pand. Een
mooie aanleiding voor een bezoek.
Op de foto directeur Gertjan-Jan
Aaltink (links) en wethouder
Eric-Jan de Haan.

Stichting Leergeld: alle kinderen mogen
meedoen!
Als u moet rondkomen met een
laag inkomen is het niet altijd
mogelijk om uw kinderen mee te
laten doen aan activiteiten die voor
hun leeftijdgenootjes heel gewoon
zijn. Stichting Leergeld kan dan
helpen.

Voor wie
Stichting Leergeld is er voor
kinderen van 4 tot 18 jaar uit
gezinnen met een laag inkomen
of voor gezinnen die weinig te
besteden hebben als gevolg van
schulden.

Stichting Leergeld biedt kinderen
uit gezinnen met weinig geld de
kans om deel te nemen aan binnenen buitenschoolse activiteiten. Zo
kunnen ze echt meedoen en staan
ze niet aan de zijlijn. Dit vergroot
ook hun kans om later goed mee
te kunnen doen in de samenleving.
Het is fijn als je als kind lid bent van
een sportclub of vereniging. Voor
het contact met leeftijdgenootjes,
om te leren te winnen en verliezen
en om een team te zijn. Dit kan
een sportclub zijn, de scoutingvereniging of een muziekvereniging.

Hoe aanvragen?
Wilt u een aanvraag doen voor een
bijdrage vanuit Stichting Leergeld?
Dan kunt u bellen met Stichting
Leergeld. Ze zijn op dinsdag- en
donderdagochtend te bereiken
via 06-40442076. U kunt ook een
aanvraag doen via www.leergeldlochem.nl of via www.samenvoorallekinderen.nl.

Ook zijn de kosten die school met
zich meebrengt voor bijvoorbeeld
schoolreisjes of excursies vaak een
probleem. Het is voor een kind
belangrijk om hier onderdeel van
te kunnen zijn. Ook hiervoor kunt u
een bijdrage krijgen van Stichting
Leergeld.

Uniek
Wat Stichting Leergeld uniek
maakt, is dat ze echt alles uit de
kast halen om kinderen mee te
kunnen laten doen. Ze stoppen niet
als het geld op is, maar ze gaan
verder. Zo heeft Stichting Leergeld
een afspraak met een sportschool
in de gemeente Lochem. Iedereen
die via Stichting Leergeld komt, is
daar welkom. Vaak is het zo dat er
niet genoeg geld beschikbaar is om
de lessen te kunnen betalen. Maar
daar maakt de sportschool geen
probleem van: sport moet voor
iedereen bereikbaar zijn vinden ze.
Hetzelfde geldt voor muzieklessen.
Ook hier heeft Stichting Leergeld
afspraken over gemaakt. Zo kunnen
kinderen toch muziekles volgen,
ookal is er eigenlijk niet genoeg geld
beschikbaar.

Check waar je recht op hebt
De gemeente Lochem heeft
verschillende regelingen
voor mensen met een laag
inkomen of schulden. Op www.
checkwaarjerechtophebt.
nl kunt u makkelijk zien voor
welke regelingen u misschien
in aanmerking komt. Kunt u
hierbij hulp gebruiken of heeft u
vragen? Neemt u dan contact op
het ’t Baken! Wij helpen u graag
verder.

Regentonactie bij Intratuin, Praxis en
Welkoop succes
Dit weekend zou het Klimaatweekend bij Intratuin Lochem
zijn. Onder de vlag van Weet van
Water zouden gemeente Lochem
en het Waterschap bezoekers daar
graag meer hebben verteld over
regenwatervriendelijk tuinieren.
Bijvoorbeeld over de vraag: hoe
sla je in periodes dat er veel regen
valt het water op, zodat je het in
tijden van droogte kunt gebruiken
in je tuin? Het Klimaatweekend
ging vanwege het coronavirus niet
door, maar de regentonactie wel.
Deze twee dames zijn de gelukkige
eigenaar van een gloednieuwe

regenton. Met € 20,- korting
gekocht bij Intratuin Lochem. De
op=op actie gold ook bij Praxis

Lochem, Welkoop Laren en Welkoop
Gorssel.
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VVN zoekt vrijwilligers in gemeente
Lochem
Valse acquisitie gemeentegids
We hebben signalen gekregen dat
organisaties in onze gemeente
benaderd worden om te adverteren
in onze gemeentegids. Akse Media
is de enige echte uitgever van
onze gemeentegids. Dat bedrijf
kan u altijd de acquisitiebrief van
de gemeente laten zien. Daarin
staat dat Akse in opdracht van de
gemeente werkt. Wees dus alert als
een ander bedrijf u benadert voor
het plaatsen van een advertentie in

de gemeentegids.
Vertrouwt u het niet? Neemt u dan
contact op met Akse Media, (0223)
66 88 77 of info@aksemedia.nl.
Als u fraude vermoedt, kunt u ook
contact opnemen met de politie,
(0800) 8844. De website www.
fraudemeldpunt.nl geeft ook tips bij
mogelijke acquisitiefraude.
De gemeentegids 2020-2021 komt
naar verwachting in mei 2020 uit.

Ik wil ook graag mijn
energienota omlaag, maar
pfff... waar moet je
beginnen?

Een energiecoach van
LochemEnergie kwam bij me
thuis en heeft mij prima tips
gegeven. En nog gratis ook!

Dat is handig!
Ga ik ook doen!

ENERGIELOKETLOCHEM.NL
ENERGIELOKET

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
zoekt lokale vrijwilligers. VVN en
de gemeente werken samen aan
het verbeteren van de verkeersveiligheid in Lochem. Willen we onze
gemeente verkeersveiliger maken,
dan is uw bijdrage onmisbaar.
Veilig Verkeer Nederland biedt
verschillend vrijwilligerswerk.
Op basisscholen in de gemeente
Lochem maken verkeersouders
zich sterk voor goed verkeersonderwijs. Maar ook voor een veilige
schoolomgeving en veilige schoolroutes. Op bijna alle basisscholen
in onze gemeente wordt dankzij
de inzet van vrijwilligers het
verkeersexamen afgenomen.
Daarnaast ondersteunt VVN
bewonersgroepen in het
verbeteren van de verkeersveiligheid in de eigen leefomgeving.
En houdt VVN Opfriscursussen
voor oudere automobilisten en
scootmobielgebruikers.
Profiel vrijwilliger
VVN zoekt vrijwilligers die
regelmatig beschikbaar zijn.
Van een half uur per week
tot, afhankelijk van uw eigen

Veilig Verkeer Nederland is op zoek naar vrĳwilligers.
enthousiasme en inzet, meerdere
uren per week. Iedereen, van jong
tot oud, die zich op vaste basis of
zo nu en dan wil inzetten voor de
verkeersveiligheid is welkom. VVN
biedt u de mogelijkheid om deel te
nemen aan verschillende cursussen
en trainingen, vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding.

Meer informatie
Wilt u meer weten hoe u zelf kunt
meewerken aan de verkeersveiligheid in Lochem of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger? Neem
dan contact op met Jan Hommes,
06 21 28 73 82 of j.hommes@
vvn.nl. Kijk ook op www.vvn.nl/
vacatures.

Openbare bekendmakingen
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.

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 6 maart tot en met 12 maart zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis,
Palmpasenoptocht, hoek DorpsstraatVunderingweg, 5 april 2020 (2020-168293)
Barchem
• Rotaryclub Barchem, Preuverierit, start
Woodbrookersweg 1 Barchem, 6 juni 2020
(2020-168173)
Gorssel
• Stichting Openluchttheater Gorssel, Open
Podium, hoek Molenweg en Esdoornlaan,
3 mei 2020 (2020-168246)
Lochem
• Openluchttheater Lochem, De Dijk met
voorprogramma, openluchttheater
Lochem, 6. juni 2020 (2020-168102)

• Openluchttheater Lochem, Hazes met band
en voorprogramma, Openluchttheater
Lochem, 25 juli 2020 (2020-168112)
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 5 t/m 11 maart 2020 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Hulzerdijk 2, het plaatsen van een
paardenbak, nr. 2020-168646, 11 maart
2020
• Scheggertdijk 82 ( nabij), het oprichten van
een bedrijfsgebouw, nr. 2020-168266,
6 maart 2020
Eefde
• Almenseweg 25, het vernieuwen van
de kapconstructie en het plaatsen van
dakkapellen, nr. 2020-168590, 10 maart
2020
• Reeverdijk 6b, het plaatsen van
zonnepanelen (wijziging verleende
omgevingsvergunning nr. 2019-142158),
nr. 2020-168294, 8 maart 2020

• Wunderinklaan 14 (nabij), het kappen van
een douglas, nr. 2020-168304, 9 maart
2020
Laren
• Zutphenseweg 62, het verplaatsen van een
inrit, nr. 2020-168114, 4 maart 2020
Lochem
• Haitsma Mulierlaan 18a, het vergroten
van een woning (plaatsen opbouw), nr.
2020-168460, 9 maart 2020
• Prins Clauslaan 9 (nabij), het kappen van
een haagbeuk, nr. 2020-168395, 9 maart
2020
• Weggelhorst 2, het veranderen van een
milieu-inrichting (OBM), nr. 2020-168608,
11 maart 2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Scheggertdijk 82 (nabij), het oprichten van
een bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning,
nr. 2019-160641, 9 maart 2020
Zie informatie: Bezwaar

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 5 t/m 11 maart 2020 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Bakkersteeg 11, het vergroten van een
woning, nr. 2020-164589, 5 maart 2020

Harfsen
• Nuisvelderbos 6, het verbouwen van een
woning (draagmuur), nr. 2020-164967,
5 maart 2020
Eefde
• Kapperallee 53, het vervangen van een
aanvaarbeveiliging (sluis), nr. 2020-165967,
10 maart 2020
• Meijerinkstraat 12e t/m 12h, het verlengen
van een instandhoudingstermijn met vijf
jaar voor 4 tijdelijke woonunits
(26 februari 2015 vergunning verleend
onder nummer 2014-026195 voor een
periode van maximaal vijf jaar), nr.
2020-163754, 5 maart 2020
Laren
• Zutphenseweg 47, het kappen van een
berk en een eik (herplant opgelegd), nr.
2020-163738, 9 maart 2020
Lochem
• Kwinkweerd / Stationsweg (nabij
rondweg), het veranderen van
landbouwgrond naar natuur ter
compensatie van project rondweg, nr.
2020-165624, 10 maart 2020
• Prinses Marijkelaan 2, het plaatsen van een
overkapping en het kappen van een boom,
nr. 2020-164004, 9 maart 2020
• Tusseler 115, het kappen van 2 kastanjes
(herplant opgelegd), nr. 2020-164605,
11 maart 2020

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplannen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Op 9 maart 2020 zijn de volgende bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Schepersweg 9c
Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.2062.
buSchepersweg9cHa-BP41) maakt een
bijgebouw mogelijk door op het perceel de
aanduiding ‘’bijgebouw’’ toe te voegen.
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• Het bestemmingsplan De Elzelaan 4-5
Lochem (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
loDeElzelaan4-BP41) maakt de herbouw
van een woning elders op het perceel
mogelijk door de bestemming ‘Tuin’ te
wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. Het
bestaande bouwvlak wordt verkleind en de
maatvoering wordt gewijzigd waarmee het
toegestane aantal woningen gelijk blijft. Bij
het vastgestelde bestemmingsplan wordt
tevens een besluit hogere grenswaarden
ter inzage gelegd.
• Het bestemmingsplan Ooldselaan 4-4a
Laren (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
laOoldselaan4en4a-BP41) beoogt
de maatvoering maximaal aantal
wooneenheden te wijzigen van 1 naar 2
voor de percelen Ooldselaan 4 en 4a te
Laren.
Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen
liggen met ingang van 19 maart 2020 voor
de duur van zes weken tot en met 29 april
2020 ter inzage. De bestemmingsplannen
kunnen gedurende de hiervoor genoemde
termijn worden ingezien op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt
u op de knop “Zoeken plannen”, waarna
u de mogelijkheid heeft de informatie op
te roepen via het invullen van de locatie,
de naam van het bestemmingsplan of het
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(digitaal of op verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan kan gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep bij de Raad van State
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn
zienswijze tegen dat bestemmingsplan
bij de gemeenteraad naar voren heeft
gebracht of
• een belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen dat bestemmingsplan bij
de gemeenteraad naar voren te brengen.
Het beroepschrift moet gestuurd worden
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8,
lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening
treedt het besluit tot vaststelling van het
bestemmingsplan in werking daags na
afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
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.

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor
het besluit niet in werking treedt, totdat op
het verzoek is beslist.
Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal loket van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep in stellen. U moet dan wel
beschikken over DigiD, anders kunt u niet
inloggen.

bodemenergiesysteem buiten inrichtingen
milieubeheer, nr. 2020-164072, 16 januari
2020
• Prins Bernhardweg 40, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-167749, 28 februari 2020
• Tramstraat 36, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, nr.
2020-166493, 13 februari 2020
Besluit opleggen maatwerkvoorschrift
Activiteitenbesluit milieubeheer

Milieu

Contact: afdeling Publiekscontacten

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:
Barchem
• Lindeboomsweg 6, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-163882, 10 januari 2020
Eefde
• Almenseweg 2, Besluit bodemenergiesysteem buiten inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-163191, 9 januari 2020
• Boedelhofweg 85a, Besluit bodemenergiesysteem buiten inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-166958, 20 februari 2020
Gorssel
• Veldhofstraat 6, Besluit bodemenergiesysteem buiten inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-163910, 15 januari 2020
Harfsen
• Bielderweg 15, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-167022, 19 februari 2020
Laren
• Broekdijk 23, Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-165008, 27 januari 2020
• Langelersdijk 2, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer,
nr. 2019-159911, 19 november 2019
• Tunnelweg 4, Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-166440, 13 februari 2020
• Verwoldseweg 42 - 42a, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-167238, 14 februari 2020
Lochem
• Aalsvoort 101, Besluit algemene regels voor
inrichtingen milieubeheer,
nr. 2020-166335, 12 februari 2020
• Nelson Mandelastraat 14 t/m 19,
34 t/m 39 en 52 t/m 56, Besluit
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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

Er is besloten definitieve maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid op te leggen
voor:
Lochem
• Hanzeweg 8, het plaatsen van een
snellaadpaal, nr. 2019-161652, 12 maart
2020
Zie informatie: bezwaar

Verkeer
Tijdelijke verkeersbesluiten
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn
genomen:
Harfsen (2019-162816)
Vanwege de Dutch Masters of Motorcross
worden de volgende wegen afgesloten vanaf
28 maart 2020 om 12.00 uur tot en met
29 maart 2020 om 20.00 uur:
• De Deventerdijk, vanaf de hoek
Deventerdijk tot de kruising DeventerdijkGerrit Slagmanstraat;
• Deventerdijk, vanaf de kruising met de
Reeverdijk in de richting van ingang
Deventerdijk 7;
• De Zomerdijk;
• De Gerrit Slagmanstraat, tussen de
Koekoeksweg en de Elzerdijk;
• De Reeverdijk, tussen Elzerdijk en de
Koekoeksweg.
Verder staan er parkeerverboden op 28 maart
2020 vanaf 12.00 uur tot en met 29 maart
2020 om 20.00 uur op de volgende wegen:
• De Koekoeksweg, tussen Deventerdijk en
de Zomerdijk;
• De Deventerdijk, tussen Dortherdijk en de
Velderweg;
• De Harfsensesteeg, tussen de Kapelweg en
de Elzerdijk;
• De Reeverweg, tussen de Koekoeksweg en
de Velderweg.
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.

Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Eefde
• Kapperallee (2020-165289)
1. Door het plaatsen van het verkeersteken
bord C1 de Kapperallee, gelegen tussen
de Molendijk en kruising Schoolstraat
/ Boedelhofweg te Eefde, af te sluiten
voor het verkeer in de periode van vanaf
maandag 30 maart 2020 te 07:00 tot
vrijdag 3 april 2020 te 16:00 uur;
2. Voor zover dit nodig is voor het realiseren
van het hierboven omschreven verkeersregime bestaande verkeersbesluiten
tijdelijk geheel of gedeeltelijk in te
trekken;
Zie informatie: Bezwaar
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem
• Oosterwal en Dr. Rivestraat (4 april 2020)
In verband met een evenement en het
plaatsen van een tent op de rijbaan is de
Oosterwal en de Dr. Rivestraat te Lochem
afgesloten voor het verkeer.
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
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:
Voorletter(s), naam en geboortedatum:
J.H. Heesen, geb. 30-11-1957
B.A. Vorm, geb. 22-11-2002
Z.A. Scheffer, geb. 03-07-2002
Zie informatie: Bezwaar

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepBestuursrechtspraak van de Raad van State.
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl

