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Nieuws over het coronavirus

Afstand houden heel belangrijk
We moeten samen zien te
voorkomen dat het coronavirus
zich verder verspreid. We kunnen
naar buiten, boodschappen doen
of de hond uitlaten. Maar houd
in groepen waar mogelijk 1,5
meter (twee armlengtes) afstand
van elkaar. Wat betekent dit in de
praktijk?
Op bezoek
• Een kopje koffie bij een vriend
of vriendin? Dat kan. Beperk
het bezoek tot maximaal drie.
Maar ga zo min mogelijk op
bezoek bij ouderen en mensen
met verminderde weerstand.
Zoek liever op andere manieren
contact, zoals telefonisch, via
videobellen of schrijf eens een
brief.
• Uw verjaardag of een ander
feestje vieren? In praktijk zal het
niet lukken om binnen een groep

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
Maak een afspraak door te bellen
met (0573) 28 92 22. Dit ivm
maatregelen coronavirus.
Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
De balie in Gorssel is gesloten. Dit
ivm maatregelen coronavirus.
‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90
De balie is gesloten ivm
maatregelen coronavirus.
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

voldoende afstand tot elkaar te
bewaren, dus het advies is om
het vieren van feestjes voorlopig
uit te stellen.
Dagelijks leven
• Hardlopen of fietsen met
vrienden? Dat kan als u zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand
bewaart.
• Boodschappen doen? Dat kan. De
supermarkten zijn open, maar
vermijd drukte en houd 1,5 meter
afstand tot andere mensen. Kom
als het kan alleen.
Kinderen
• De regel ‘houd afstand’ is binnen
een gezin natuurlijk niet te doen,
zeker met kleine kinderen. Zorg
er wel voor dat u in groepen van
buíten je gezin waar mogelijk 1,5
meter afstand houdt.

Coronavirus: zorgen voor elkaar
De uitbraak van het Coronavirus
heeft grote invloed op onze hele
samenleving. Voor mensen met
psychosociale problemen is dit
een extra moeilijke tijd. En ook
voor mensen in instellingen die
de deuren hebben gesloten voor
bezoek. Onzekerheid, angst en
minder sociale contacten kunnen
deze periode zwaarder maken.

• Spelen in de speeltuin, op het
plein, strand of bos? Kinderen
kunnen natuurlijk buiten spelen,
maar vermijd grote groepen.
Vergeet niet: heeft u (milde)
verkoudheidsklachten: niezen,
keelpijn, loopneus, lichte hoest of
een verhoging tot 38 graden? Blijf
thuis Blijf thuis en ontvang geen
bezoek! Zo beschermt u uzelf en
anderen tegen infectie met het
coronavirus.

Maak je je zorgen om iemand
in jouw omgeving of loop je zelf
tegen problemen aan? Deel het
met iemand of zoek hulp in de
buurt. Kom je er op deze manier
niet uit? Dan kun je altijd bellen
met ‘t Baken voor advies of een
luisterend oor.
Coronahulp Lochem
Sinds afgelopen week is er een
speciale website voor Coronahulp

in onze gemeente in de lucht:
www.coronahulplochem.nl. Dit is
een site voor en door alle inwoners
van de gemeente Lochem. Er
is ook een Facebookpagina:
www.facebook.com/
Coronahulp-gemeente-lochem.
Meer informatie
Op www.coronahulplochem.nl
vindt u informatie over waar u
terecht kan met vragen, maar
ook voor concrete hulp of goede
ideeën.

Brief burgemeester

Lees op pagina 2 van deze
Berkelbode de brief die de
burgemeester u schrijft over het
coronavirus.

Aangescherpte maatregelen
In de strijd tegen het oprukkende
dat mensen afstand houden,
coronavirus heeft het kabinet
bijvoorbeeld via een deurbeleid.
nieuwe aanvullende maatregelen
• Voor kappers, schoonheidsspecigenomen. Deze maatregelen gelden
alisten en andere in zogenoemde
per direct en tot 6 april. Alle bijeencontactberoepen op het gebied
komsten en evenementen worden
van uiterlijke verzorging geldt tot
afgelast tot 1 juni. Ook bij minder
6 april dat zij helaas hun vak niet
dan 100 bezoekers.
meer mogen uitoefenen. Voor
bijvoorbeeld fysiotherapeuten
Burgemeester Sebastiaan van ’t
geldt: werk zoveel mogelijk via
Erve: “Een stevig, maar noodzakelijk
beeldbellen.
maatregelenpakket om verspreiding • Casino’s vallen vanaf nu onder
van het coronavirus tegen te gaan.
dezelfde maatregel als eet- en
Ik herhaal dringend mijn oproep
drinkgelegenheden en sluiten per
aan iedereen om de maatregelen
24 maart 2020.
na te leven. Ik realiseer me dat het
• Op locaties zoals vakantieparken
van iedereen veel vraagt en dat het
gaat gelden dat men maatregelen
ingrijpt in ieders dagelijks leven. Ik
moet treffen om mensen 1,5
waardeer enorm de inzet die ik de
meter afstand te laten houden.
afgelopen tijd al heb gezien. Laten we
Als men hiertoe niet in staat is
goed naar elkaar blijven omkijken en
dan mogen gemeenten deze
de maatregelen opvolgen!”
locaties sluiten.
• Burgemeesters kunnen gebieden
De aangescherpte maatregelen zijn:
aanwijzen waar groepsvorming
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga
verboden is. Het kan gaan om
alleen naar buiten voor werk
parken, stranden of wijken. Bij
wanneer u niet thuis kunt werken,
groepen van 3 of meer die geen
voor boodschappen, of om voor
anderhalve meter afstand houden,
anderen te zorgen. Een frisse neus
wordt gehandhaafd. Personen
halen kan, maar doe dit niet in
in hetzelfde huishouden, zoals
een groep. Houd altijd afstand
gezinnen, en kinderen zijn hiervan
van anderen (minimaal 1,5 meter)
uitgezonderd.
en vermijd sociale activiteiten
• Markten zijn hiervan uitgesloten
en groepen mensen. Ook thuis:
omdat deze op sommige plekken
maximaal drie mensen op bezoek
in het land een essentieel
en hou ook dan afstand tot elkaar.
onderdeel van de voedselketen
• Als u kucht, hoest en/of
zijn. Wel moeten gemeenten en
verkouden bent, gold al: blijf
marktmeesters kijken hoe ze ervoor
thuis. Krijgt u daar ook koorts
kunnen zorgen dat voldoende
bij, dan moet vanaf nu iedereen
afstand gewaarborgd is.
in het huishouden thuisblijven.
• De bestaande maatregelen wil
Mensen in cruciale beroepen
de overheid ook beter kunnen
en vitale processen zijn hiervan
handhaven. Daarom krijgen
uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek
burgemeesters de mogelijkheid
worden.
om via een noodverordening
• Alle bijeenkomsten worden
makkelijker en sneller op te
verboden tot 1 juni (in plaats van
kunnen treden. Burgemeesters
1 april), ook met minder dan 100
kunnen specifieke locaties
mensen. Voor begrafenissen en
sluiten, zoals parken, stranden en
kerkelijke bruiloften geldt een
campings. Er kunnen ook boetes
uitzondering, waarover later meer
worden opgelegd.
informatie komt.
• Winkels en het openbaar vervoer De eerder afgekondigde
worden verplicht om maatregelen maatregelen blijven van kracht.
te nemen om ervoor te zorgen
Kijk hiervoor op www.lochem.nl/
coronavirus.

Corona treft ook onze inwoners
Inmiddels is bij twee inwoners
van de gemeente Lochem een
besmetting met het coronavirus
vastgesteld. Dit zegt alleen niets
over het totaal aantal besmettingen in onze gemeente. De GGD
test namelijk niet meer iedereen.
Burgemeester Sebastiaan van
‘t Erve: “Helaas komt deze
mededeling niet als een verrassing.
Ik hield er al rekening mee omdat
we vanwege het aangepaste
testbeleid van de GGD niet weten
hoeveel mensen uit onze gemeente
werkelijk besmet zijn. Ik wens alle
inwoners die nu te maken hebben
met de verschijnselen van dit
coronavirus heel veel sterkte. Het
maakt des te meer duidelijk hoe
belangrijk het is dat we allemaal
de instructies en adviezen van het

RIVM opvolgen. Het vraagt veel van
ons allemaal dat realiseer ik mij
heel goed. Alleen zo kunnen we
verdere verspreiding beperken.”
Geen officiële melding
De GGD geeft de gemeente niet
meer door hoeveel besmettingen er zijn in de regio Noorden Oost-Gelderland. Het aantal
besmettingen dat de GGD vaststelt,
geeft zij door aan het RIVM. RIVM
maakt daarmee een overzicht voor
heel Nederland. Deze kaart toont
het aantal patiënten per 100.000
inwoners. De gemeente Lochem
heeft ongeveer 33.000 inwoners.
Op 23 maart stond op de kaart
het aantal van 6. In werkelijkheid
gaat het dus op die datum om 2
besmettingen.

Hulp nodig? Zoek contact!
Voor (medische) vragen en richtlijnen:
RIVM: 0800-1351

Voor een luisterend oor:
de Luisterlijn: 0900-0767 (24/7)
of chat via deluisterlijn.nl

Voor (praktische) hulpvragen:
Rode Kruis Hulplijn: 070-4455 888

Voor online en digitale vragen:
Helpdesk Welkom Online: 088-344 2000

Wijs laaggeletterden op:
www.pharos.nl/coronavirus
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Ondernemen en corona
De economisch impact van het
coronavirus is groot. Hoteliers
en andere ondernemers hebben
te maken met afzeggingen. Ook
veel geplande activiteiten kunnen
niet meer doorgaan. Dit brengt
onzekerheid met zich mee.
Ondernemers, ook zelfstandigen
zonder personeel, kunnen terecht
bij verschillende instanties voor
informatie, hulp en financiële steun.
Het kabinet besloot afgelopen week
om uitzonderlijke economische

maatregelen te nemen, vanwege
het coronavirus. De maatregelen
zorgen ervoor dat bedrijven hun
personeel kunnen doorbetalen
en bieden zelfstandigen een
overbrugging aan. Daarnaast
maken versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra
kredietmogelijkheden het mogelijk
dat geld in de bedrijven blijft. Op
www.lochem.nl/ondernemenen-corona vindt u alle informatie.
Deze informatie wordt regelmatig
bijgewerkt als er weer nieuws is.

Dienstverlening Circulus-Berkel
Alle medewerkers van CirculusBerkel werken hard om de
inzameling van afval en diensten
in de openbare ruimte te laten
verlopen zoals u gewend bent. De
inzameling vindt volgens planning
plaats en de Recyclepleinen
zijn vooralsnog open. Houd
wel rekening met uw en onze
gezondheid: bezoek bij gezondheidsklachten de Recyclepleinen
niet en houd altijd voldoende
afstand. Er kan een wachtrij zijn:
bij drukte beperken we het aantal
bezoekers dat toegelaten wordt,
zodat iedereen voldoende afstand
tot elkaar kan houden. Kinderen
mogen -zoals altijd- niet uit de auto.

Ondergrondse containers
Brengt u afval weg naar
ondergrondse containers en
heeft de container onverhoopt
een storing of is vol? Plaats uw
afval dan niet naast de container!
Neem het mee naar huis of kies
voor een container op een andere
locatie. Hartelijk dank voor uw
medewerking.

75 JAAR VRIJHEID
Actuele informatie

Verhalen uit onze kernen

Via www.circulus-berkel.nl houden
wij u op de hoogte van het laatste
nieuws en maatregelen.

Jonge en duurzame bomenrij voor de
Westerbleek
de herfst de verschillen in bladkleur
mooi te zien. De bomen kiezen
bovendien hun eigen moment voor
het vallen van het blad. Met het
planten van verschillende bomen
voorkomen we ook dat een ziekte
onder een boomsoort overslaat
op een hele rij. Zo houden we de
bomenrij zo gezond mogelijk.

Langs de Lochemse gracht, aan de Westerbleek, zijn bomen geplant.
Met de aanplant van 14 jonge bomen heeft de Westerbleek in Lochem weer
een frisse nieuwe aanblik gekregen. De jonge bomen groeien de komende
jaren uit tot nieuwe blikvangers die passen bij het groene karakter van het
oude stadscentrum. De lindes, groene en rode beuken en esdoorns zijn
allemaal bomen van de ‘eerste grootte’. Het betekent dat ze minimaal 15
meter hoog kunnen worden.
Het planten hadden we graag
gedaan samen met leerlingen van
de Vennegötte en de wethouder.
Maar door de maatregelen die we in
ons land treffen om het coronavirus
terug te dringen is de traditionele
boomfeestdag verplaatst naar het
najaar. Helaas zonder kinderen, maar

de plantwerkzaamheden konden
gelukkig gewoon doorgaan afgelopen
week.
Duurzame bomenrij
Met de nieuwe aanplant ontstaat een
gevarieerde en duurzame bomenrij.
Zo zijn al in de zomer en vooral ook

Bomen voor bijen
De linde is met lichtgroen loof en
geurende bloemen een aantrekkelijke
boom in de zomer. Niet alleen voor
mensen, maar ook voor bijenvolken.
Ook de esdoorn is een echte
‘bijenboom’. Omdat deze vroeger
bloeit dan de linde blijft de bomenrij
straks een seizoenlang aantrekkelijk
voor insecten en dus ook voor vogels.
Vervanging
De jonge bomen vervangen eerder
gevelde essen; deze waren ernstig
aangetast door essentaksterfte. De
gemeente en Circulus-Berkel hechten
grote waarde een gevarieerde, groene
en gezonde omgeving. Daarom zijn
er meer bomen teruggeplaatst dan er
geveld zijn.

Tijdelijke afsluiting Kapperallee in Eefde
Door asfalteerwerkzaamheden en herstelwerk aan de klinkerbestrating wordt
de Kapperallee in Eefde tijdelijk afgesloten.

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 Stolpersteine.

De werkzaamheden vinden plaats
tussen maandag 30 maart 7.00 uur
tot vrijdag 3 april 16.00 uur. Mochten
de weersomstandigheden te slecht
zijn om de werkzaamheden uit te
kunnen voeren, dan worden deze

verschoven naar de week van 6 tot en
met 10 april.
Omleidingsroutes en hulpdiensten
Gedurende de werkzaamheden is de
Kapperallee ter hoogte van de sluis

afgesloten voor alle doorgaande
verkeer, dus ook voor voetgangers en
fietsers. De omleidingsroutes geven
we met borden aan. De hulpdiensten
zijn van deze afsluiting op de
hoogte gebracht. In geval van nood
zijn alle woningen en het sluizencomplex altijd voor de hulpdiensten
bereikbaar.

75 JAAR VRIJHEID

Concept-RES beschikbaar, vervolg vertraagd
Verhalen uit onze kernen door corona
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De Cleantech Regio heeft hard gewerkt aan een eerste versie van de Regionale
Energiestrategie. Daarin staat hoeveel schone energie we de komende tien
jaar in onze regio op kunnen wekken met zon en wind. Het eerste concept van
de RES is nu te bekijken op www.cleantechregio.nl/RES.

een bijdrage van ruim 1,2 TWh.
Deze bijdrage bestaat uit 0,78
TWh zonne-energie en 0,45 TWh
windenergie.

De concept-RES is geen eindresultaat. Inwoners en raden kunnen
zich hier nog over uitspreken.
Normaal gesproken zouden er
de komende periode raads- en
inwonersbijeenkomsten zijn om
reacties op de Concept-RES op te
halen. Deze kunnen pas doorgaan,
op het moment dat dit weer veilig
mogelijk is. In de tussentijd wordt de
informatie zoveel mogelijk digitaal
gedeeld. Het online RES Platform
een begin. We beseffen dat dit lastig
is voor mensen die niet of minder
online zijn. Wethouder Henk van
Zeijts (duurzaamheid): “Helaas
hebben we te maken met een crisis,
waardoor het bijna onmogelijk is om
het publieke debat goed te voeren.
En dat is juist als het gaat over het
opwekken van duurzame energie,
heel belangrijk. Schone energie

RES Cleantech Regio
De RES in de Cleantech Regio is een
samenwerking van gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde,
Lochem, Voorst en Zutphen,
provincie Gelderland, Waterschap
Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn &
IJssel, netbeheerder Liander en de
Strategische Board van de Cleantech
Regio. Gemeente Deventer doet mee
in de Regionale Energie Strategie
West-Overijssel.

opwekken met zon en wind, heeft
gevolgen voor ons landschap en voor
onze leefomgeving.”
De regio heeft verzocht 1 juni 2020
als datum voor het indienen van
de Concept-RES bij de landelijke
overheid uit te stellen. Dit verzoek
moet goed bekeken worden. Aan
deze datum zijn subsidietermijnen
verbonden en het PlanBureau voor de
Leefomgeving moet het concept nog
bestuderen.
Wat is het Cleantech bod?
In Nederland zijn afspraken gemaakt
over duurzame energie in het
Klimaatakkoord. Dertig regio’s in
Nederland gaan samen in 2030
totaal 35 Terawattuur (TWh) energie
opwekken met zon en wind. In de
concept-RES komt onze regio tot

De Concept-RES en meer informatie
vindt u op
www.cleantechregio.nl/RES.
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Nieuws
van de gemeenteraad
Verkorte Politieke Avond 6 april 2020
Op 6 april is er alleen een korte raadsvergadering zonder publiek. Het
vragenhalfuur en de tafelgesprekken gaan niet door. De agenda voor deze
vergadering staat volgende week in het gemeentenieuws. De vergadering
wordt live uitgezonden op www.lochem.nl/politiekavond.
Ondertussen werkt de raad aan een plan om na 6 april alle werkzaamheden
weer zoveel mogelijk te hervatten met behulp van digitale middelen. Ook
daarover meer in de komende edities van het gemeentenieuws.

Lochemse loonwerkers en boeren starten
met Groene Groenbemesters
Boeren en loonwerkers uit onze
gemeente starten binnenkort met
de voorjaars-werkzaamheden.
Ze zijn met het project Groene
Groenbemesters op zoek naar
alternatieven voor het chemische
middel glyfosaat. In samenwerking
met alle Lochemse loonwerkers was
er daarom voor boeren en belangstellenden uit de regio Lochem
een demonstratie gepland. Deze
demonstratie gaat vanwege het
coronavirus helaas niet door, wel is
er een factsheet beschikbaar.
Freddie Heuvelink van Loonbedrijf
Almen Harfsen was een van de
initiatiefnemers. “Het plan is de
boerenpraktijk te laten zien welke

alternatieven er zijn voor glyfosaat.
We hebben meerdere machines,
die het vanggewas na de maisteelt
vernietigen. Ik heb er goede hoop
op dat meer boeren gaan experimenteren met het mechanisch
onderwerken en dat we bewuster
omgaan met glyfosaat.”
“Hoewel glyfosaat is toegestaan,
roepen geelgekleurde akkers en
weilanden in het voorjaar vragen
op,” weet agrariër Herbert van
Zeijts. De demonstratie was
gepland op een van zijn percelen.
“De gele velden zijn reden tot veel
commentaar en ongerustheid. Dat
is niet goed voor ons imago. We
moeten glyfosaat daarom proberen
te vermijden en alleen gebruiken als

het echt nodig is. Een mechanische
bewerking heeft daarom mijn
voorkeur. Dit jaar ga ik voor het eerst
mijn mais- en grasland ecoploegen.
Onze loonwerker investeerde
speciaal in deze machine.”
Factsheet
Er is een factsheet beschikbaar
over de mogelijkheden die er zijn
voor het mechanisch onderwerken
van gewassen. Wilt u de factsheet
ontvangen of meer informatie?
Neem contact op met Ellen de
Lange via
ellen@deinnovatiecooperatie.nl.

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 13 maart tot en met 19 maart zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• De Heksenlaak bv., 50 jarig jubileum de
Heksenlaak, Zwiepseweg 32, 26 en 27 juni
2020 (2020-168688)
Eefde
• Menvereniging Achter ’t Peerd, dressuur en
vaardigheid Achter ’t Peerd, Elzerdijk 44,
9 mei 2020 (2020-169058)
• Samenloop voor Hoop gemeente Lochem
(SLvH), Adventure Eefde, Elzerdijk 44, 11 en
12 juli 2020 (2020-169162)
Lochem
• Lochemse Evenementen Organisatie van
Nederland en Oranje, avond4daagse,
8, 9, 10 en 11 juni 2020, 8, 9 en 10 juni
zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35,
11 juni Markt Lochem (2020-168714)
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 12 t/m 18 maart 2020 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Scheggertdijk 17, het kappen van 2 eiken,
nr. 2020-168920, 15 maart 2020
• Scheggertdijk 82 ( nabij), het oprichten van
een bedrijfsgebouw, nr. 2020-168266,
6 maart 2020

Barchem
• Bergweg 6, het verhogen van de kapconstructie van een woning, nr. 2020-168886,
13 maart 2020
• Borculoseweg 5, het kappen van 2 Noorse
esdoorns, nr. 2020-168912, 13 maart 2020
• Bremstraat 14, het kappen van een grove
den, nr. 2020-168919, 15 maart 2020
Epse
• Driekieftenweg 13, het verbouwen van een
schuur, nr. 2020-168727, 11 maart 2020
• Epserenk 13, het plaatsen van een erker,
nr. 2020-169011, 16 maart 2020
Gorssel
• Markeweg 23a, het vervangen van een
recreatiewoning, nr. 2020-169054,
16 maart 2020
• Noorseweg 31, het plaatsen van een
dakopbouw, nr. 2020-168855, 12 maart
2020
• Ravensweerdsweg 32, het vervangen van
een garage, nr. 2020-169059, 17 maart
2020
Harfsen
• Deventerdijk 8a H118, het kappen van een
berk, nr. 2020-168679, 11 maart 2020
• Lochemseweg 177, het kappen van 3 eiken,
nr. 2020-169186, 17 maart 2020
Laren
• Westermark 74, het plaatsen van een
schuurtje, nr. 2020-169184, 17 maart 2020
Lochem
• Graaf Ottoweg 32 (nabij plan Berkeloevers),
het kappen van houtopstanden,
nr. 2020-168965, 16 maart 2020
• Kanaalstraat 4, het plaatsen van een
transformatorkast, nr. 2020-168889,
13 maart 2020
• Larenseweg 58, het veranderen van
brandwerende gevelpuien,
nr. 2020-169202, 18 maart 2020

• Nelson Mandelastraat 8, het vergroten van
een woning, nr. 2020-168684,
11 maart 2020
• Nieuweweg (nabij), het kappen van
houtopstanden, nr. 2020-168969,
16 maart 2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Harfsen
• Lochemseweg 177 (nabij), het kappen van
5 eiken, nr. 2019-162792, 18 maart 2020
Laren
• Dochterenseweg 13a (nabij), het kappen
van drie Amerikaanse eiken,
nr. 2020-163512, 18 maart 2020
Zie informatie: Bezwaar
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Epse
• Oude Larenseweg (nabij), het kappen van 3
Amerikaanse eiken, nr. 2020-164336,
18 maart 2020

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 12 t/m 18 maart 2020 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Zwiepse Horstweg 5 en 7, het plaatsen van
2 schuren, nr. 2020-165924, 12 maart 2020
Epse
• Bosweg 1b, het kappen van een beuk
(herplant opgelegd), nr. 2020-164688,
18 maart 2020
Gorssel
• Ravensweerdsweg 32, het oprichten van
een woning en het kappen van een eik,
nr. 2020-163588, 16 maart 2020

Joppe
• Eikeboomlaan 10, het vergroten van een
woning, nr. 2020-165878, 12 maart 2020
Laren
• Harfsenseweg 1, het aanleggen van een
‘Paddock Paradise’ (uitvoeren graafwerkzaamheden, plaatsen van omheining voor
paarden en aanleg natuur),
nr. 2020-165517, 12 maart 2020
• Holterweg 74c, het oprichten van een
bedrijfswoning, nr. 2020-164721,
18 maart 2020
• Rengersweg 32, het vergroten van een
woning, nr. 2019-162540, 16 maart 2020
• Rengersweg 32, het tijdelijk plaatsen van
een stacaravan, nr. 2020-164311,
16 maart 2020
Lochem
• Graaf Ottoweg 30 en 32 (nabij), het tijdelijk
afwijken van een bestemmingsplan voor
een periode van 6 maanden,
nr. 2020-167404, 16 maart 2020
• Julianaweg 5 en 9 (nabij), het tijdelijk
afwijken van een bestemmingsplan voor
een periode van 6 maanden,
nr. 2020-167412, 16 maart 2020
• Stiggoor 64, het veranderen van een gevel,
nr. 2020-164508, 16 maart 2020
Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure (milieu) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is de volgende vergunning
aan de aanvrager bekendgemaakt:
Lochem
• Kappellendwarsweg 4, het veranderen van
een milieu-inrichting, nr. 2019-155229,
12 maart 2020
Zie informatie: Zienswijzen
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Openbare bekendmakingen
Wijzigingsplan
Vaststelling wijzigingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende wijzigingsplan Exelseweg 1b
Laren is op 17 maart 2020 vastgesteld:
Het wijzigingsplan Exelseweg 1b Laren
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buExelseweg1bLa-WP41) maakt de uitbreiding van het
agrarisch bouwvlak op het perceel Exelseweg
1b Laren mogelijk.
Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met
ingang van 26 maart 2020 voor de duur van
zes weken tot en met 6 mei 2020 ter inzage.
Het wijzigingsplan kan 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 wijzigingsplan of het planidnummer. U kunt tevens op afspraak bij de
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(standaard digitaal of op verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan
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 het ontwerp
wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar
voren heeft gebracht of

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.

• een belanghebbende die aantoont dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college 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 wijzigingsplan 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,
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.

verkeer in de periode van vanaf maandag
30 maart 2020 te 07:00 tot vrijdag 3 april
2020 te 16:00 uur;
• Rustoordlaan – Eefdese brug
(2020-169121)
2. Door het plaatsen van het verkeersbord
de Rustoordlaan, ter hoogte van de
aansluiting met de Mettrayweg, af te
sluiten voor het verkeer in de periode van
vanaf maandag 13 april 2020 tot vrijdag
17 april 2020 (ivm werkzaamheden
Kapperallee, zie ook het bericht in het
gemeentenieuws)
Zie informatie: Bezwaar

Contact: dhr. M. Overbeek

Eefde
• Kapperallee (2020-165289)
1. Door het plaatsen van een verkeersbord,
gelegen tussen de Molendijk en kruising
Schoolstraat / Boedelhofweg te Eefde,
wordt de Kapperallee afgesloten voor het

Gemeente is verantwoordelijk voor de
vaststelling van het beleidsplan
Sinds 1 januari 2014 is Circulus-Berkel
verantwoordelijk voor de uitvoering van het
Gladheidpreventieplan. Twee plaatselijke
aannemersbedrijven helpen daarbij. Het

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.

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.

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

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.

Waar strooien we en wanneer
De strooiacties en de strooiroutes staan op
de website van Circulus-Berkel. Wanneer we
strooien, maken we bekend via sociale media.

Het Gladheidpreventieplan 2020-2024 is
vastgesteld

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Verkeersbesluiten

Gemeente werkt ook samen met de provincie
We betrekken het zout van de provincie
Gelderland en we sluiten aan op het strooibeleid van de provincie. Als de provincie
Gelderland gaat strooien, gaan wij ook.

Bekendmakingen

Het doel van de gladheidbestrijding
Het openbare leven dient zo normaal mogelijk
door te gaan als het door de weersomstandigheden glad is, vindt het college.
Door de gladheid te bestrijden willen we:
• de verkeersveiligheid van de weggebruiker
bevorderen
• de doorstroming van het verkeer bij
winterse omstandigheden optimaliseren
• de bereikbaarheid van woon- en werkbestemmingen op peil houden

Verkeer

beleidsplan is het kader voor de uitvoering
van de werkzaamheden. Het beleidsplan
geldt voor 4 jaar.

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

