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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
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

Alle evenementen en bijeen-
komsten zijn tot 1 juni afgelast. 
Een maatregel die nodig is, om de 
verspreiding van het coronavirus 
in te dammen. Wilt u een nieuwe 
datum voor uw evenement 
bepalen? Doe dit dan in overleg 
met de gemeente.

Zodra het nieuws bekend werd, 
dat alle evenementen tot 1 juni 
niet door kunnen gaan, heeft de 
gemeente alle vergunninghouders 
gebeld. Natuurlijk is bij iedereen 
de teleurstelling groot, maar uit de 
gesprekken bleek ook begrip. Ieders 
gezondheid gaat nu voor. 

Stem af
Het is op dit moment nog niet 
duidelijk, hoe de situatie in ons land 
zich ontwikkelt. We begrijpen dat 
iedereen graag vooruitkijkt naar 

de tweede helft van dit jaar. Maar 
wilt u een nieuwe datum plannen 
voor uw evenement? Stem dit dan 
af. Zo zorgen we er samen voor 
dat niet alle evenementen straks 
op hetzelfde tijdstip zijn. En dat er 
voldoende mensen en middelen 
zijn om de evenementen ook straks 
veilig te laten verlopen. Denk aan 
hulpverleners en verkeersregelaars.

75 jaar vrijheid
De maatregelen raken ook alle 
activiteiten die georganiseerd zijn 
rondom 75 jaar vrijheid. Een jubile-
umjaar dat niet meer terugkeert. 
Op www.lochem.nl/75jaarvrijheid 
publiceren we de komende tijd 
de mooie films over oorlog en 
vrede, gemaakt door Henk-Jan 
Winkeldermaat en Bart Verdult. 
Lees in het artikel over de 4 mei-her-
denkingen, wat u zelf kunt doen om 

onze bevrijders te bedanken. Hoe 
mooi is het als we massaal de vlag 
uithangen? 

Contact en informatie
Wilt u contact met de gemeente 
over uw evenement? Bel ons op 
(0573) 28 92 22 en vraag naar 
Carla Groenendijk (evenementen 
in Lochem) of Monique Hazewinkel 
(overige kernen). 

Nieuwe datum voor uw evenement? 
Overleg met de gemeente

Aangepaste dienstverlening

Computerregeling ‘t Baken

Hulp nodig? Zoek contact!

Actuele informatie coronavirus

Strenge regels voor campings en 
vakantieparken vanwege corona

Hijs de vlag voor onze bevrijding

De dienstverlening van de 
gemeente Lochem loopt door, maar 
anders. Na een week aangepast 
werken, is besloten dat het 
gemeentehuis met ingang van 
maandag 30 maart op werkdagen 
alleen ’s morgens open is en op 
donderdagavond. Kom alleen 
langs als u een afspraak heeft. Een 
afspraak maakt u telefonisch via 
(0573) 28 92 22.

Dit besluit is genomen, nu de 
afspraak is: blijf thuis en ga alleen 
de deur uit als dit nodig is. Het 
is voor iedereen mogelijk om op 
afspraak langs te komen, voor zaken 
die niet kunnen wachten. Het blijft 
voor iedereen mogelijk om op tijd 
een document aan te vragen of te 
verlengen. Of om op tijd een andere 
aanvraag te doen waarvoor het 
nodig is om langs te komen. Veel 
zaken kunt u ook online regelen via 
onze website: www.lochem.nl.

Onze aangepaste dienstverlening 
samengevat:

• Loket Gorssel is gesloten
• Kom alleen op afspraak langs in 

het Gemeentehuis, Hanzeweg 8 
in Lochem

• U belt vooraf om een afspraak 
te maken via telefoonnummer 
(0573) 28 92 22

• Een afspraak maakt u alleen voor 
zaken die niet kunnen wachten 
én die niet digitaal afgehandeld 
kunnen worden. Dit bespreken 
we met u als u ons belt. 

• Daarbij geldt: heeft u klachten 
zoals neusverkoudheid, hoesten, 
keelpijn of koorts? Kom dan niet 
naar het gemeentehuis, blijf 
thuis en probeer sociaal contact 
te vermijden

• Bezoekers en medewerkers 
houden minimaal 1,5 meter 
afstand tot elkaar

• U kunt met pin betalen

Publieksinformatie coronavirus
Wij vragen uw begrip voor deze 
aanpassingen. Hierdoor beperken 
we gezondheidsrisico’s voor u en 
onze medewerkers. Alleen samen 
kunnen we de verdere verspreiding 
van het coronavirus indammen. 

Heeft u vragen over het 
coronavirus? Kijk dan op  
www.rivm.nl of bel het publieksin-
formatienummer 0800-1351. 

Heeft u een laag inkomen en geen 
computer voor uw schoolgaande 
kind? U kunt dan de computer- 
regeling aanvragen. 

Vanwege het coronavirus moeten 
alle kinderen hun schoolwerk thuis 
maken. Helaas hebben niet alle 
kinderen een (goede) computer 
hiervoor. Als u een bijstandsuit-
kering of laag inkomen heeft, kan  
‘t Baken u helpen met de computer-
regeling. Met deze regeling kunt 
u een vergoeding krijgen voor een 
computer, laptop of tablet met 
randapparatuur (zoals bijvoorbeeld 
een printer) tot maximaal € 350,-.

Aanvragen
U kunt de computerregeling 

aanvragen via onze website 
www.bakenlochem.nl > geld > 
toeslagen en bijdragen > regelingen 
voor een laag inkomen. Is uw 
aanvraag compleet? Dan handelen 
wij deze zo snel mogelijk af. 

Voor wie?
De computerregeling is voor 
gezinnen met een laag inkomen 
of voor gezinnen die weinig te 
besteden hebben als gevolg van 
schulden. We kijken wel naar uw 
eigen vermogen.

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

Het kan zijn dat er nieuwe maatregelen zijn genomen die bij het 
drukken van deze krant nog niet bekend waren. Kijk voor het laatste 
nieuws op www.rivm.nl/coronavirus of www.lochem.nl/coronavirus. 

Vanaf donderdag 26 maart 
19.00 uur, mogen campings 
en vakantieparken wel open 
blijven, maar alleen als zij strenge 
maatregelen nemen. Dat staat in 
de nieuwe noodverordening van 
de Veiligheidsregio Noord en Oost 
Gelderland (VNOG). De gemeente 
Lochem valt, net als de andere 
gemeentes in de Achterhoek en op 
de Veluwe, binnen deze regio. De 
maatregelen zijn er om verspreiding 
van het coronavirus in te perken 
en zo kwetsbare medemensen te 
kunnen beschermen.

Op of bij de locaties van vakantie-
parken, campings, kampeerterreinen 
en kleinschalige kampeerveldjes (bijv. 
het zogenoemde ‘kamperen bij de 
boer’) en op of bij parken, natuurge-
bieden, stranden en (jacht)havens 
zijn de gemeenschappelijke toilet-, 
was- en douchevoorzieningen in 
ieder geval tot en met 6 april 2020 
aangewezen als ‘verboden locaties’. 
Geen enkele persoon mag aanwezig 

zijn op de ‘verboden locaties’. De 
maatregelen gelden in ieder geval 
tot en met 6 april. Eigenaren van 
campings en vakantieparken hebben 
we via een e-mail op de hoogte 
gebracht hierover. Wethouder Eric-Jan 
de Haan voelt enorm met hen mee 
en stak hen daarom in de e-mail 
persoonlijk een hart onder de riem. 

Informatie en vragen
Recreatieondernemers kunnen met 
vragen terecht bij Anneloes Blaauw, 
a.blaauw@lochem.nl. Actuele 
informatie voor ondernemers staat 
op www.lochem.nl/ondernemen-
en-corona. Bijvoorbeeld informatie 
over uitstel van betaling van gemeen-
telijke belastingen, uitstel van 
betaling van toeristenbelasting 
2019, aanvragen van financiële 
ondersteuning en verwijzingen 
naar de Kamer van Koophandel en 
brancheorganisaties (zoals Recron). 
De hele noodverordening en de 
toelichting staan op 
www.vnog.nl/coronavirus. 

Onze kernen zijn bevrijd van 1 tot 
en met 6 april 1945. Dat is precies 
75 jaar geleden. Wij willen u daarom 
vragen om de komende dagen de 
vlag uit te hangen. 

Bij openbare gebouwen in onze 
kernen hangen we drie vlaggen op. 
Het gaat hier om de vlag 75 jaar 
vrijheid, de vlag van de bevrijder 
(Engelse of Canadese vlag) en de 
Nederlandse vlag. Op deze manier 
proberen we toch met eerbied en 
respect aandacht te schenken aan 
onze bevrijding. Weet u niet wanneer 
uw kern bevrijd is? Kijk voor de 

datum op www.lochem.nl/75jaar-
vrijheid of in de bevrijdingskrant die 
vorige week bij de Berkelbode zat.

Activiteiten afgelast
De activiteiten op 4 en 5 mei gaan 
niet door. Op 4 mei worden er 
in sommige kernen door 1 of 2 
personen nog wel een bloemstuk 
gelegd. De gemeente stelt deze 
bloemstukken beschikbaar. Het 
is een klein gebaar in deze tijd 
waarin we eigenlijk het liefst naast 
elkaar hadden willen staan om te 
herdenken en te vieren.
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Speeltuinen in de gemeente blijven open
De speeltuinen in onze gemeente blijven open. De Rijksoverheid heeft 
aangegeven dat kinderen tot twaalf jaar buiten mogen spelen. 

Speeltuinen zijn voor kinderen 
juist een plek om even hun energie 
kwijt te kunnen. Activiteiten die 
gepland stonden in de speeltuin 
worden wel uitgesteld. Ook de 
Buitenspeelcampagne, die begin 
april zou starten, is afgelast. 
Speeltoestellen worden niet extra 
ontsmet. Wel raden wij aan om de 

handen te wassen voor- en nadat je 
naar de speeltuin bent geweest. 

Regels voor buitenspelen
De landelijke maatregelen gelden ook 
voor kinderen die buiten spelen en 
voor hun begeleiders:
• Houd (minimaal) 1,5 meter 

afstand (begeleiders);

• Vermijd (grote) groepen;
• Blijf thuis als je kucht, hoest en/

of verkouden bent.

Begeleiders moeten er zelf op toezien 
dat kinderen zich aan deze regels 
houden. Houden mensen zich niet 
aan de regels, dan kan de gemeente 
handhaven. Neem contact op met 
(0573) 28 92 22 als u teveel kinderen 
in een speeltuin ziet. 

Eenmalige tegemoetkoming sportclubs
Sportverenigingen en -stichtingen en 
bijvoorbeeld fitnessclubs kunnen via 
de Tegemoetkoming Ondernemers 
Getroffen Sectoren COVID-19  een 
eenmalige tegemoetkoming van 
€ 4.000,- ontvangen. Hieraan zijn 

wel voorwaarden verbonden. Deze 
worden op dit moment uitgewerkt. 
Verenigingen en stichtingen krijgen 
meer informatie van de verenigings-
ondersteuner van de gemeente. Ook 
zullen de sportkoepels en NOC*NSF 

hun leden informeren. Meer informatie 
over de regeling is te verkrijgen via 
www.rijksoverheid.nl bij de financiële 
regelingen voor ondernemers.

Dienstverlening Circulus-Berkel 
Het is een bijzondere tijd, ook voor Circulus-Berkel. Onze medewerkers 
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. We halen uw restafval, 
gft, pmd en oud papier gewoon 
volgens de afvalkalender op. Ook de 
Recyclepleinen zijn voorlopig open. 
Bezoek bij gezondheidsklachten de 
Recyclepleinen niet en houd rekening 
met wachttijd. Het aantal bezoekers 
dat tegelijkertijd het terrein op 

mag wordt namelijk beperkt, 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. 

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

Sirenetest op 6 april
Maandag 6 april 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.

Tribuut nu alleen per e-mail bereikbaar
Tribuut is vooralsnog tot 6 april alleen per e-mail bereikbaar. Omdat alle 
medewerkers vanuit huis werken vanwege het coronavirus, is het niet 
mogelijk om te bellen.

Tribuut blijft natuurlijk wel 
bereikbaar voor u. Maar dan op 
andere manieren die beter passen bij 
de huidige situatie.

Veelgestelde vragen 
• Op www.tribuut.nl staat een 

overzicht van veelgestelde 

vragen. Kijk eerst of het antwoord 
op uw vraag erbij staat.

• Staat uw vraag er niet bij? Stuur 
dan een e-mail met uw vraag 
naar info@tribuut.nl. Meld in uw 
bericht uw naam, het telefoon-
nummer waarop u te bereiken 
bent, het onderwerp waarover 

u belt en enige aanvullende 
informatie waarvan u denkt dat 
deze belangrijk is om te melden.

Werkzaamheden Hanzeweg lopen uit
De werkzaamheden aan de Hanzeweg lopen uit. Dit komt door de corona-
maatregelen waar werklieden zich aan moeten houden. Op dit moment is 
nog niet duidelijk hoe lang de werkzaamheden gaan uitlopen.

Er wordt gewerkt aan de 
bekabeling van het zonnepark 

op de Armhoede. Het zonnepark 
moet worden aangesloten op het 

middenspanningstation aan de 
Kanaaldijk in Lochem. Het tracé van 
de kabel volgt de Grote Drijfweg 
/ Stationsstraat / Hanzeweg en 
Kanaaldijk. De kabel wordt onder 
het fietspad aangelegd.

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

FILMREEKS
Er is een prachtige filmreeks gemaakt met
verhalen over de oorlog. De beelden laten
persoonlijke verhalen zien van mensen uit
onze gemeente die de oorlog hebben mee-
gemaakt. Extra speciaal is dat zij zijn geïn-
terviewd door jongeren. 

fietsroutes
Vanaf dit voorjaar kunt u op de fiets de
oorlog en de vrijheid beleven. Een route-
app op uw telefoon leidt u door onze
prachtige groene gemeente. Deze app is
speciaal gemaakt voor de viering van 75
jaar vrijheid en is gratis down te loaden.

HERDENKEN
In onze gemeente zijn op 4 mei doden-
herdenkingen. Zo herdenken wij de 
gevallenen. Dit doen wij met eerbetoon
en respect. De kernen organiseren hun
eigen herdenking. In deze krant leest u
waar dat kan. 

4 8 12 16

Almen - Barchem - Eefde - Epse - Exel - Gorssel - Harfsen - 
Joppe - Kring van Dorth - Laren - Lochem - Zwiep

TIJDLIJN
Onze kernen zijn bevrijd tussen 1 en 6 april
1945. U leest in deze krant meer over de
bevrijding. Daarnaast staan door de hele
krant verhalen uit onze kernen. Verhalen
over heldendaden en aangrijpende 
gebeurtenissen. 

In de aanloop naar 75 jaar vrijheid in mei 2020 halen we verhalen op uit 
onze kernen. Verhalen over de oorlogstijd, over heldendaden of initia-
tieven die ons niet laten vergeten wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog 
heeft afgespeeld binnen onze gemeente. Dit keer het gedicht van Elise 
Soer. 

Dit gedicht kregen we van onze voormalig inwoonster Wilma Beskers-ten 
Berge. Zij vond het gedicht tussen oude papieren. Het is morgen, 2 april, 
precies 75 jaar geleden dat Elise Soer de dichtregels schreef. Elise Soer 
is geboren op 30 januari 1854 in Den Helder. Ze was in 1945 al jaren 
woonachtig in Lochem. Op het moment dat ze het gedicht schreef was ze 
maar liefst 91 jaar oud. Elise Soer overleed uiteindelijk op 6 maart 1948 in 
Boxtel, waar ze de laatste drie jaren van haar leven doorbracht. Wij delen 
graag dit prachtige werk over de bevrijding van Lochem met u. 
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Ondanks de coronacrisis gaan de markten in onze kernen door. De 
handelaren en de gemeente bespraken vooraf hoe dit kan met alle eisen 
die gelden. Zoals 1,5 meter onderlinge afstand houden tot elkaar. De 
marktkooplieden richtten de markt zo in, dat zij en de klanten veilig konden 
winkelen. De handhavers van de gemeente keken mee of alles goed verliep, 
en maakten deze foto. Klanten wachtten keurig op afstand op hun beurt. 
Een oudere dame die de markt in Laren bezocht, liet weten erg blij te zijn 
dat zij in de frisse buitenlucht haar inkopen kan blijven doen. 

Marktkooplieden en bezoekers 
passen zich aan
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Een schone, mooie en veilige leefomgeving? 

Vanaf 1 april meldt Lochem ‘op de kaart’
Defecte straatverlichting, een 
scheef verkeersbord, losse 
stoeptegels, overhangend groen, 
een fietswrak of afvaldumping; 
deze en veel andere situaties in de 
leefomgeving kunt u melden bij 
Circulus-Berkel. Iedere ‘melding 
openbare ruimte’ is van belang: zo 
houden we samen de gemeente 
Lochem veilig, mooi en schoon. 

Vanaf 1 april is er iets veranderd
U kunt uw melding nu heel 
gemakkelijk via uw smartphone of 
tablet op een digitale kaart doen. 
Zo ziet u meteen of een situatie bij 
Circulus-Berkel al bekend is én of 
een melding al afgehandeld is. 

U wilt vast weten hoe het werkt
Lees dan de speciale pagina van 
Circulus-Berkel in deze Berkelbode.

Zeer korte raadsvergaderingen  
op 6 en 7 april 2020
De fractievoorzitters van de gemeenteraad hebben besloten de Politieke 
Avond van maandagavond 6 april 2020 in te korten. Om 19.30 uur begint een 
zeer korte raadsvergadering. Het vragenhalfuur en de tafelgesprekken gaan 
niet door. Dit is vanwege de coronacrisis. De vergadering is online te bekijken 
via www.lochem.nl/politiekeavond. De publieke tribune in de raadzaal is 
gesloten.

Voor het houden van raadsver-
gaderingen gelden wettelijke 
bepalingen. Zo moeten er in Lochem 
minimaal 12 raadsleden aanwezig 
zijn om de vergadering te kunnen 
openen. Met de aangescherpte 
maatregel om tot 1 juni geen 
bijeenkomsten te houden, is dat 
niet mogelijk. Daarom zal de 
voorzitter op 6 april een tweede 
vergadering uitschrijven voor 7 
april 2020 om 19.30 uur. Deze 
tweede vergadering kan wel 
doorgaan als er minder dan 12 
raadsleden aanwezig zijn. Naast 

de burgemeester en griffier zal er 
dan één raadslid aanwezig zijn. 
Deze vergadering heeft dezelfde 
agenda als de vergadering op 6 
april. Op deze manier wil de raad 
spoedeisende besluiten nemen met 
aanwezigheid van zo min mogelijk 
raadsleden. Ook deze tweede 
vergadering kunt u live volgen op 
www.lochem.nl/politiekavond.

Agenda
De agenda staat ook in dit 
gemeentenieuws. Op de agenda 
van de raadsvergadering staan 

raadsvoorstellen die niet langer 
kunnen wachten op een besluit. 
Ook besluit de raad over voorstellen 
waar alle partijen het over eens zijn.

Volg berichtgeving
In de komende periode laat de 
raad uitzoeken hoe de raad ná 6 
april digitaal kan vergaderen. De 
raad kijkt ook naar mogelijkheden 
voor inwoners om in te spreken. 
Volg de berichtgeving hierover in 
Gemeentenieuws en op 
www.lochem.nl.

Burgemeester 
Sebastiaan van  
‘t Erve live bij u thuis
Maandag 6 april is er een zeer 
korte raadsvergadering. Deze 
kunt u om 19.30 uur bekijken via 
www.lochem.nl/politiekeavond. 
Aansluitend hieraan heeft 
burgemeester Sebastiaan van 
‘t Erve een boodschap voor alle 
inwoners. Met als aanleiding de 
coronacrisis. 
Live te volgen bij u thuis.  

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 20 maart tot en met 26 maart zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Oranjevereniging “Ons Vorstenhuis” 

en Stichting Almense Evenementen, 
Almens Feest 2020, hoek Dorpsstraat/
Vunderingweg, 19 tot en met 21 juni 2020 
(2020-169510)

Harfsen
• MC HAMAC, 25e HAMAC-Run, 

start Schepersweg 5, 20 juni 2020 
(2020-169427)

Laren
• Stichting Fietsvierdaagse “De Achterhoek”, 

Fietsvierdaagse De Achterhoek, start 
Verwoldseweg 26, 3 tot en met  
7 augustus 2020 (2020-169511)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 19 t/m 25 maart 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg 30a (nabij), het aanleggen van 

een kavelpad, nr. 2020-169360,  
19 maart 2020 

Eefde
• Zutphenseweg 39, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-169326, 19 maart 2020 
Epse
• Oude Larenseweg 2, het plaatsen van een 

schuur, nr. 2020-169575, 23 maart 2020 
Gorssel
• Ravensweerdsweg 32, het plaatsen van een 

tijdelijke woonunit, nr. 2020-169359,  
19 maart 2020 

Harfsen
• Nuisvelderbos 11 (nabij), het kappen van 

een grove den, nr. 2020-169433,  
20 maart 2020 

Kring van Dorth
• Wippert 8, het oprichten van een werktui-

gen-machineberging, nr. 2020-169296,  
18 maart 2020 

Laren
• Broekdijk 19, het kappen van een eik, 

 nr. 2020-169421, 19 maart 2020 
• Rengersweg 2a, het plaatsen van een 

dakopbouw, nr. 2020-169409,  
19 maart 2020 

Lochem
• Kwinkweerd (nabij Landgoed Ampsen), het 

plaatsen van een zonnepark, het plaatsen 
van een erfafscheiding en het aanleggen 
van een inrit, nr. 2020-169395,  
18 maart 2020 

• Ploegdijk 2 H700, het plaatsen van  
2 dakkapellen, nr. 2020-169726,  
24 maart 2020 

• Schweitzerweg 51, het plaatsen van een 
carport, nr. 2020-169243, 18 maart 2020

Nieuws 
van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 6 april 2020
Maandag 6 april 2020 is er een ingekorte Politieke Avond in het gemeen-
tehuis van Lochem, Hanzeweg 8. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat 
de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsverga-
dering live volgen. De publieke tribune in de raadzaal is gesloten.

Het vragenhalfuur en de tafelgesprekken gaan niet door. Zie het bericht 
verderop in het gemeentenieuws voor een toelichting op deze avond.

Agenda Politieke Avond

Raadsvergadering

Om 19.30 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via 
www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken 

van 9 maart 2020
4. Ingekomen stukken 5 februari 2020 t/m 3 maart 2020
Hamer- en stemstukken
5. Algemeen Beleidskader Sociaal Domein
6. Revolving fund
7. Openbare verlichting
8. Sport- en beweegakkoord Lochem
9. Overname bouwrechten Tunnelweg 8 Laren
10. Bestemmingsplan Dortherweg 43 Epse
11. Bestemmingsplan Oude Larenseweg 40 te Epse
12. Bestemmingsplan Peppeldijk 1/1a Kring van Dorth
13. Aanbesteding en implementatie integraal cliëntvolgsysteem
14. Principebesluit splitsen bestaande bebouwing Lageweg 10-12 Lochem
15. N346 Schakel Achterhoek A1/Vaststellen ruimtelijke kwaliteitskader
16. Sluiting

Verderop in deze Berkelbode vindt u de pagina Voor de (d)raad ermee. 
Dit keer een bijzondere pagina. Alle fracties hebben samen één bericht 
geschreven over de coronacrisis.

Voor de (d)raad ermee
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Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is besloten voor 
de volgende aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal 6 
weken:

Gorssel
• Esdoornlaan 5 (nabij), het kappen van een 

acer, nr. 2020-165372, 25 maart 2020 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet 
verlengen van de beslistermijn is in principe 
geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 
Awb)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 19 t/m 25 maart 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Tobbert 2, het kappen van 5 eiken (herplant 

opgelegd), nr. 2020-163952, 20 maart 2020 
Eefde
• Kapperallee 40, het kappen van een berk, 

nr. 2019-136375, 20 maart 2020 
Lochem
• Aalsvoort 101, het vergroten van een 

bedrijfspand, nr. 2020-165264,  
23 maart 2020

• Nieuwstad 2d, het verbouwen van een 
appartement, nr. 2020-165097,  
24 maart 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 H4, het kappen van 4 
grove dennen, 2 fijn sparren en 3 douglas-
sparren, nr. 2020-163042, 20 maart 2020 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 
 
Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Eefde
• Spijkpad (nabij), het kappen van zeven 

lindes, nr. 2020-164610, 25 maart 2020
Epse
• Lochemseweg 52a, het kappen van een 

beuk, nr. 2020-164635, 25 maart 2020

Zie informatie: Zienswijzen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure

Contact afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

• Oude Holterweg 5 Laren, die het bouwen 
van een windtoren mogelijk maakt, nr. 
2020-154319

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in te 
zien met ingang van 2 april 2020 tot en met 
13 mei 2020. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken 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 
het ontwerpbesluit omgevingsvergunning op 
te roepen via het invullen van de locatie, de 
naam van het besluit of het planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buOudeHolterweg5La-OV31. 
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het bestemmingsplan digitaal kan worden 
ingezien. 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). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan 
iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning mondeling, schriftelijk 
of digitaal zienswijzen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders. Een schrif-
telijke zienswijze richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp omgevingsvergunning Oude 
Holterweg 5 Laren. U heeft hiervoor uw DigiD 
inlogcode nodig. Zienswijzen kunnen niet per 
email worden ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. 

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• het onderwerp
• het zaaknummer 2020-154319
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze 

Verkeer 

Tijdelijke verkeersbesluiten 

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

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Eefde - Rustoordlaan – Eefdese brug 
(2020-169121)
1.  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; 

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP 

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande persoon is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Hij is ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

A.S. Finke, geb. 29-12-1991

Zie informatie: Bezwaar

 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



Een schone, mooie en 
veilige leefomgeving? 
Uw melding doet ertoe!  

Defecte straatverlichting, een scheef 

verkeersbord, losse stoeptegels, 

overhangend groen, een fi etswrak of 

afvaldumping; deze en veel andere 

situaties in de leefomgeving kunt u 

eenvoudig melden bij Circulus-Berkel. 

Iedere ‘melding openbare ruimte’ 

is van belang: zo houden we samen de 

gemeente Lochem veilig, mooi 

en schoon. 

Overzichtelijk…
Vanaf 1 april is er iets veranderd: al deze 
meldingen vindt u nu terug op de digitale kaart 
van Lochem. Zo ziet u meteen of een situatie 
bij Circulus-Berkel al bekend is en een melding 
dus misschien niet nodig. Bij de ‘punaise’ met 
uw melding ziet u ook meteen de stand van 
zaken: wanneer wordt de melding afgehandeld 
of zijn we misschien al aan de slag? Is de 
melding afgehandeld, dan ziet u dit ook op 
de kaart. 

…en gemakkelijker
Henny Dommerholt, Gebiedsopzichter bij 
Circulus-Berkel Buitenruimte: Het melden 
op de kaart past bij deze tijd. Melden kunnen 
inwoners rustig thuis doen, maar ook ter plekke 
met een smartphone. De locatie verschijnt 
vanzelf in beeld en een foto van de situatie is 
snel gemaakt en meegestuurd. Melden op de 
kaart moet het inwoners vooral gemakkelijk, 
maar ook een beetje leuker maken.

Goed om te weten
Per jaar ontvangt Circulus-Berkel zo’n 4.000 
omgevingsmeldingen. Veel meldingen handelen 
de Buitenruimte-teams af. Valt een melding niet 
onder de dienstverlening van Circulus-Berkel? 
Dan zetten we deze door naar de juiste partij; 
ook dat ziet u straks terug op de kaart. 
Zo zorgen we er namens de gemeente voor 
dat u voor uw meldingen bij één loket terecht 
kunt. Wel zo gemakkelijk. 

Tips
  Meldt u vaker een situatie in de openbare 
ruimte? Voeg www.circulus-berkel.nl/lochem 
toe aan het startscherm van uw smartphone 
of tablet. Zo heeft u de optie ‘meldingen’ 

als snelkoppeling bij de hand.  
  Op de websites van Circulus-Berkel en de 
gemeente vindt u ook een instructiefi lmpje. 

Eric-Jan de Haan, wethouder Economie, 
Mobiliteit en Buitenruimte:
“De leefomgeving delen en maken we samen. 
Daarom is snel en gemakkelijk melden van 
bijvoorbeeld een losliggende stoeptegel, 
lantaarnpaal die niet brandt of een nest 
eikenprocessierupsen zo belangrijk. Maar 
wat we ook belangrijk vinden is dat inwoners 
kunnen zien welke oplossing er komt en of 
iemand anders de melding al heeft gedaan. 
Met ‘melden op kaart’ gaat dat nog beter dan 
eerst. Blijf uw meldingen vooral doorgeven, 
daarmee wordt onze leefomgeving nog 
schoner, mooier en veiliger!” 

Circulus-Berkel krijgt de 
melding. Via een linkje in 
uw mailbox komt
u bij uw melding
op de kaart.

Liever thuis melden?
Dan doet u hetzelfde, 
maar dan kiest u wel zelf 
de locatie op de kaart.

Wij gaan voor
u aan de slag.

3.
4.

6.

Op deze kaart ziet u alle meldingen over 
mankementen in de buitenruimte en de 
stand van zaken van uw melding. 

5.

2.

Melding opgelost? 
U ziet het op de kaart 
én ontvangt een e-mail als 
u dit heeft aangegeven. 

7.

Uw melding

is opgelost!

Meteen uw melding 
doorgeven? Ga naar 
www.circulus-berkel.nl/
lochem. Uw locatie is via 
de GPS meteen zichtbaar. 
Ook ziet u of de situatie 
al gemeld is. Vul het 
formulier in en stuur 
de foto mee.

Melden

Melden

op de
kaart!

GPS Locatie 

Een schone, mooie en 
veilige leefomgeving? 
Uw melding doet ertoe!  
Vanaf 1 april meldt Lochem ‘op de kaart’’ 

Defecte straatverlichting, een scheef verkeersbord, losse stoeptegels, overhangend groen, een 
fietswrak of afvaldumping; deze en veel andere situaties in de leefomgeving kunt u eenvoudig 
melden bij Circulus-Berkel. Iedere ‘melding openbare ruimte’ is van belang: zo houden we samen 
de gemeente Lochem veilig, mooi en schoon. 

Overzichtelijk…
Vanaf 1 april is er iets veranderd: al deze 
meldingen vindt u nu terug op de digitale kaart 
van Lochem. Zo ziet u meteen of een situatie bij 
Circulus-Berkel al bekend is en een melding dus 
misschien niet nodig. Bij de ‘punaise’ met uw 
melding ziet u ook meteen de stand van zaken: 
wanneer wordt de melding afgehandeld of zijn we 
misschien al aan de slag? Is de melding afgehan-
deld, dan ziet u dit ook op de kaart. 

…en gemakkelijker
[Lisette, John of Gerco] “Het melden op de kaart 
past bij deze tijd. Melden kunnen inwoners rustig 
thuis doen, maar ook ter plekke met een 
smartphone. De locatie verschijnt meteen in beeld 
en ook een foto van de situatie is snel gemaakt en 
meegestuurd.” Zo’n situatiefoto is niet noodzake-
lijk, maar maakt het Circulus-Berkel wel eenvoudi-
ger het euvel en voorbereidingen goed in te 
schatten. “Melden op de kaart moet het inwoners 
vooral gemakkelijk, maar ook een beetje leuker 
maken.”  

Eric-Jan de Haan, wethouder Economie, Mobiliteit 
en Buitenruimte: “Onze leefomgeving delen en 
maken we samen. Daarom is snel en gemakkelijk 
melden van bijvoorbeeld een losliggende 

www.circulus-berkel.nl/lochem
Heeft een melding spoed? 
Dan belt u – ook buiten werktijd - 0900 9552  

‘Hé, een losse 
stoeptegel!’
Smartphone bij de 
hand? Maak een foto 
van de situatie. Niet 
noodzakelijk, voor 
ons wel praktisch. 

1.

stoeptegel, lantaarnpaal die niet brandt of een 
nest eikenprocessierupsen zo belangrijk. Maar 
wat we ook belangrijk vinden is dat inwoners 
kunnen zien welke oplossing er komt. Met 
‘melden op kaart’ gaat dat nog beter dan eerst. 
Blijf uw meldingen vooral doorgeven, daarmee 
wordt onze leefomgeving nog schoner, mooier en 
veiliger!”

Goed om te weten
Per jaar ontvangt Circulus-Berkel zo’n 4.000 
omgevingsmeldingen. Veel meldingen handelen 
de Buitenruimte-teams af.
Valt een melding niet onder de dienstverlening 
van Circulus-Berkel? Dan zetten we deze door 
naar de juiste partij; ook dat ziet u straks terug op 
de kaart. Zo zorgen we er namens de gemeente 
voor dat u voor uw meldingen bij één loket terecht 
kunt. Wel zo gemakkelijk. 

Tips
• Meldt u vaker een situatie in de openbare 
ruimte? Voeg www.circulus-berkel.nl/lochem toe 
aan het startscherm van uw smartphone of tablet. 
Zo heeft u de optie ‘meldingen’ als snelkoppeling 
bij de hand.  
• Hiernaast vindt u hoe u stap voor stap een 
melding doet. Op de websites van Circulus-Berkel 
en de gemeente vindt u ook een instructiefilmpje.

Circulus-Berkel krijgt de 
melding. Via een linkje in 
uw mailbox komt
u bij uw melding
op de kaart.

Liever thuis melden?
Dan doet u hetzelfde, 
maar dan kiest u wel zelf 
de locatie op de kaart.

Wij gaan voor
u aan de slag.

3.
4.

6.

Op deze kaart ziet u alle meldingen over 
mankementen in de buitenruimte en de 
stand van zaken van uw melding. 

5.

2.

Melding opgelost? 
U ziet het op de kaart 
én ontvangt een e-mail als 
u dit heeft aangegeven. 

7.

Uw melding

is opgelost!

Meteen uw melding 
doorgeven? Ga naar 
www.circulus-berkel.nl/
lochem. Uw locatie is via 
de GPS meteen zichtbaar. 
Ook ziet u of de situatie 
al gemeld is. Vul het 
formulier in en stuur 
de foto mee.

Melden

Melden

op de
kaart!

GPS Locatie 

Een schone, mooie en 
veilige leefomgeving? 
Uw melding doet ertoe!  
Vanaf 1 april meldt Lochem ‘op de kaart’’ 

Defecte straatverlichting, een scheef verkeersbord, losse stoeptegels, overhangend groen, een 
fietswrak of afvaldumping; deze en veel andere situaties in de leefomgeving kunt u eenvoudig 
melden bij Circulus-Berkel. Iedere ‘melding openbare ruimte’ is van belang: zo houden we samen 
de gemeente Lochem veilig, mooi en schoon. 

Overzichtelijk…
Vanaf 1 april is er iets veranderd: al deze 
meldingen vindt u nu terug op de digitale kaart 
van Lochem. Zo ziet u meteen of een situatie bij 
Circulus-Berkel al bekend is en een melding dus 
misschien niet nodig. Bij de ‘punaise’ met uw 
melding ziet u ook meteen de stand van zaken: 
wanneer wordt de melding afgehandeld of zijn we 
misschien al aan de slag? Is de melding afgehan-
deld, dan ziet u dit ook op de kaart. 

…en gemakkelijker
[Lisette, John of Gerco] “Het melden op de kaart 
past bij deze tijd. Melden kunnen inwoners rustig 
thuis doen, maar ook ter plekke met een 
smartphone. De locatie verschijnt meteen in beeld 
en ook een foto van de situatie is snel gemaakt en 
meegestuurd.” Zo’n situatiefoto is niet noodzake-
lijk, maar maakt het Circulus-Berkel wel eenvoudi-
ger het euvel en voorbereidingen goed in te 
schatten. “Melden op de kaart moet het inwoners 
vooral gemakkelijk, maar ook een beetje leuker 
maken.”  

Eric-Jan de Haan, wethouder Economie, Mobiliteit 
en Buitenruimte: “Onze leefomgeving delen en 
maken we samen. Daarom is snel en gemakkelijk 
melden van bijvoorbeeld een losliggende 

www.circulus-berkel.nl/lochem
Heeft een melding spoed? 
Dan belt u – ook buiten werktijd - 0900 9552  

‘Hé, een losse 
stoeptegel!’
Smartphone bij de 
hand? Maak een foto 
van de situatie. Niet 
noodzakelijk, voor 
ons wel praktisch. 

1.

stoeptegel, lantaarnpaal die niet brandt of een 
nest eikenprocessierupsen zo belangrijk. Maar 
wat we ook belangrijk vinden is dat inwoners 
kunnen zien welke oplossing er komt. Met 
‘melden op kaart’ gaat dat nog beter dan eerst. 
Blijf uw meldingen vooral doorgeven, daarmee 
wordt onze leefomgeving nog schoner, mooier en 
veiliger!”

Goed om te weten
Per jaar ontvangt Circulus-Berkel zo’n 4.000 
omgevingsmeldingen. Veel meldingen handelen 
de Buitenruimte-teams af.
Valt een melding niet onder de dienstverlening 
van Circulus-Berkel? Dan zetten we deze door 
naar de juiste partij; ook dat ziet u straks terug op 
de kaart. Zo zorgen we er namens de gemeente 
voor dat u voor uw meldingen bij één loket terecht 
kunt. Wel zo gemakkelijk. 

Tips
• Meldt u vaker een situatie in de openbare 
ruimte? Voeg www.circulus-berkel.nl/lochem toe 
aan het startscherm van uw smartphone of tablet. 
Zo heeft u de optie ‘meldingen’ als snelkoppeling 
bij de hand.  
• Hiernaast vindt u hoe u stap voor stap een 
melding doet. Op de websites van Circulus-Berkel 
en de gemeente vindt u ook een instructiefilmpje.

www.circulus-berkel.nl/lochem
Heeft een melding spoed? 
Dan belt u – ook buiten werktijd - 0900 9552  
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