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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

De regering heeft besloten dat alle 
coronamaatregelen in Nederland 
worden verlengd tot en met 
dinsdag 19 mei. Wel gelden er een 
paar uitzonderingen.

• Vanaf 29 april kunnen kinderen 
tot en met 12 jaar georganiseerd 
en onder begeleiding samen 
buiten sporten

• Vanaf 29 april kunnen jongeren 
van 13 tot en met 18 jaar 
georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten op 1,5 afstand

• Vanaf 11 mei worden 
kinderopvang en (speciaal) 
basisonderwijs geopend

Onder andere horeca, kapperszaken, 
musea en de schouwburg blijven 
dus dicht tot en met 19 mei. Ook 
de  strenge regels voor campings 
en recreatieparken blijven gelden. 
Evenementen zijn verboden tot 1 

september. En de bezoekersregeling 
voor verpleeghuizen kan helaas nog 
niet worden aangepast. 

Handhaving van de maatregelen
Politie en handhavers van de 
gemeente zijn ook de komende tijd 
veel op pad om te kijken of iedereen 
zich aan de maatregelen houdt. 
Sebastiaan van ’t Erve: “Blijf zoveel 
mogelijk thuis, kom niet bijeen in 
groepen en houd 1,5 meter afstand. 
Voor kinderen en jongeren komt 
er iets meer ruimte, maar dit geldt 
niet voor andere groepen. We 
blijven streng op wat niet mag, in 
het belang van ieders gezondheid”.  
Ziet u iets waarbij u vraagtekens 
heeft? Bel dan tijdens kantooruren 

(0573) 28 92 22 en vraag naar 
Handhaving. Buiten kantoortijd 
belt u bij geen spoed, wel politie: 
0900-8844.

Blijf zoveel mogelijk thuis 
De belangrijkste boodschap is: blijf 
zoveel mogelijk thuis, werk vanuit 
huis als dat kan en houd 1,5 meter 
afstand. Als we ons hier allemaal 
aan houden, komt er voorzichtig 
ruimte. Dat wordt de verdienste van 
ons allemaal: omdat we ons aan de 
maatregelen houden, kunnen we 
kleine stapjes zetten. 

Alle informatie over de maatregelen 
vindt u op www.rivm.nl/coronavirus 
en www.lochem.nl/coronavirus.

Maatregelen tegen het coronavirus 
langer nodig

Gemeentehuis gesloten op 4 en 5 mei
Op maandag 4 mei en dinsdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten. 
Wilt u binnenkort langskomen? Bel dan voor een afspraak. Dit in 
verband met de coronamaatregelen. U kunt tijdens kantooruren bellen 
met (0573) 28 92 22.

4 en 5 mei thuis, vlag mee 
en deel het vrijheidsvuur! 
Op 4 en 5 mei herdenken en vieren 
we 75 jaar vrijheid. Dit jaar doen 
we dat vanwege de coronamaat-
regelen thuis. Alle herdenkingen 
op 4 mei met publiek zijn afgelast. 
Wel leggen vertegenwoordigers uit 
elke kern op 4 mei bloemen. Kom 
hier niet naartoe. Wij maken er een  
beeldverslag van. Wat gebeurt en 
kan er wel?

Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve: “We herdenken en vieren 
dit jaar op een heel bijzondere 
manier. Helaas komen we niet 
samen. Blijf zoveel mogelijk 
thuis. Ondanks alle beperkingen 
hoop ik dat we op 4 mei 
allemaal de oorlogsslacht-
offers herdenken. En dat u thuis 
meevlagt.”  

• Volg op 4 mei thuis de Nationale 
Herdenking op de Dam in 
Amsterdam. 

• Zoals ieder jaar wordt tijdens 
de Nationale Herdenking om 
19.58, 30 uur het signaal Taptoe 
geblazen, gevolgd door twee 
minuten stilte om 20.00 uur. 
Heeft u een blaasinstrument, 
speel de Taptoe dan mee vanuit 
huis. Na de twee minuten 
stilte klinkt het Wilhelmus. 

Het Nationaal Comité nodigt 
iedereen uit om thuis mee te 
zingen.

• Met het Nationaal Comité 4 en 5 
mei vragen wij u om op 4 mei de 
vlag thuis de hele dag halfstok 
te hangen in plaats vanaf 18.00 
uur. Ter nagedachtenis van de 
oorlogsslachtoffers, vanwege 75 
jaar vrijheid. 

• Wij vragen u om op 5 mei te 
vlaggen voor 75 jaar vrijheid. 
Heeft u geen mast? Hang dan de 
vlag op uit deze Berkelbode. Deel 
uw foto via social media met de 
hashtags #Lochem75jaarvrijheid 
#vlagmee. Onder inzenders 
verloten wij een jubileumvlag.

• In de nacht van 4 op 5 mei 
wordt in Wageningen voor Hotel 
de Wereld het Vrijheidsvuur 
ontstoken in aanwezigheid van 
de staatssecretaris van VWS, 
Paul Blokhuis. Elk jaar wordt het 
vuur in de nacht van 4 op 5 mei 
door heel Nederland verspreid. 
Onze lopers van Sportclub ’88 
kunnen het helaas niet naar onze 
gemeente brengen. U kunt wel 
thuis het vredesvuur digitaal 
ontsteken via  
www.vrijheidsvuur.nl 

• Bekijk de mooie filmportretten 
over oorlog en vrijheid op  
www.lochem.nl/75jaarvrijheid

11 Koninklijke onderscheidingen bij 
digitale Lintjesregen

Door het coronavirus vond er op 24 april geen feestelijke Lintjesregen op het gemeentehuis plaats. Wél felici-
teerde burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve 11 inwoners van de gemeente Lochem persoonlijk via beeldbellen. 8 
inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Edith de Gruijl uit Epse, Huib Kamminga uit Lochem, 
Erik Bötzel uit Gorssel, Henk Veenendaal uit Gorssel, Derk Woestenenk en Joke Woestenenk-Marsman uit Laren, 
Jan Ruiterkamp uit Laren en Betsy van Huizen-Witteveen uit Gorssel. Twee inwoners mogen zich Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau noemen: Herman Hulshof uit Lochem en Rita Beuving-Boer uit Epse. Didi de Wolff- Rouendaal 
uit Joppe is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Later dit jaar reikt de burgemeester alsnog de 
Koninklijke onderscheidingen uit. Op www.lochem.nl ziet u meer foto’s van het videobellen en leest u wat de 
inwoners allemaal hebben gedaan.

Sirenetest
Maandag 4 mei testen we onze 
sirenes. Dit gebeurt in heel 
Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 
12.00 uur. De sirenes geven dan 
een luid signaal van 1 minuut en 
26 seconden. Als u dan de sirene 
hoort, weet u dat er niets aan de 
hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. 
Er is dan zeker iets aan de hand. 
Het is belangrijk dat u weet wat 
u moet doen: ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren 
en stem de radio of tv af op 
Omroep Gelderland. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte 
gehouden en ontvangt u zo 
nodig instructies. 

NL-Alert
Heeft u NL-Alert al op uw 
telefoon? Dit is een alarmmiddel 
van de overheid om u in een 
noodsituatie via uw mobiele 
telefoon met een actueel 
tekstbericht te informeren. Stel 
het in! Lees meer op 
www.nl-alert.nl.
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Sluiting tij delij k zorghotel Almen
De Rij ksoverheid gaf eind maart opdracht om snel extra zorgcapaciteit te 
organiseren in de regio. Dat zorgde onder meer in zorghotels in Apeldoorn 
(Juliana), Gaanderen (De Slingebeek) en Almen (Ehzerwold) in het 
werkgebied van de GGD en Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
Vorige week is in goed overleg met alle betrokkenen besloten om het 
zorghotel Ehzerwold te sluiten. 

In Ehzerwold waren 115 plekken 
beschikbaar voor (corona)patiënten. 
Het zorghotel was bedoeld voor 
patiënten die thuis geen zorg 

(meer) kunnen krij gen uit hun 
eigen netwerk. Huisartsen konden 
deze patiënten, met of zonder 
corona, doorverwij zen. Ook was er 

plek voor palliatieve zorg. Op basis 
van de adviezen van deskundigen 
is er nu bereikt dat het virus zich 
beheerst verspreidt en dat de 
druk op de zorg daalt. Dat is een 
gezamenlij ke inspanning van onze 
samenleving. De andere zorghotels 
in de regio blij ven open. Daarmee is 
er voldoende capaciteit om (corona)
patiënten op te vangen.  

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

Herinneringen uit de oorlog
In de aanloop naar 75 jaar vrij heid in mei 2020 halen we verhalen op uit 
onze kernen. Verhalen over de oorlogstij d, over heldendaden of initia-
tieven die ons niet laten vergeten wat zich tij dens de Tweede Wereldoorlog 
afspeelde binnen onze gemeente. Dit keer belichten we herinneringen 
uit de oorlog van Tineke Legêne-Reij ns. We kregen haar verhaal van 
haar dochter Clara Legêne. Hier een passage uit het verhaal van Tineke. 
Nieuwsgierig naar de lange versie? Kij k dan op www.lochem.nl/
75jaarvrij heid.

De hele oorlogstij d konden we niet zoveel. Huisconcerten en lezingen, 
lesgeven (de familie had een praktij k in muziekles, red). ’s Avonds bij  onze 
buren, Swaters, bivakkeren, want die hadden in het laatste jaar nog wel 
licht (carbidlampen). Terwij l wij  het met drij vertjes (laagje olie op water en 
daarin een pit) deden. 

Te werk gesteld
Vader (haar man, red.) werd nog wel te werk gesteld. Eerst op de Lochemse 
berg waar ze dennestammetjes voor loopgraven moesten zagen. En later in 
Warken bij  Zutphen, waar ze dan in colonne op de fi ets met houten banden 
naartoe moesten. Maar je verzon van alles om er onderuit te komen. Op 
een gegeven ogenblik toen ik een blaasontsteking had, stuurden we een 
fl esje urine naar de lazaretarts met de boodschap dat de heer Legêne een 
blaasontsteking had. Dan kreeg vader een briefj e dat hij  niet werken kon. 

Bevrij ding
Bij  de bevrij ding zij n we nog met de fi ets en Petra in een karretje erachter 
naar boer Kaemingk in Barchem gevlucht. Mij n broer Gij s was toen bij  ons 
in huis, die stond op een avond ineens bij  ons voor de deur. Eigenlij k op 
weg naar Enschede (vanuit Den Haag). De kunst was om vanuit het westen 
de IJssel over te komen. De brug was hermetisch afgesloten (het IJsselen 
gordij n geheten), maar ik geloof dat Gij s het voor elkaar kreeg om met een 
militaire auto mee te rij den en zo de brug over te komen.

Beschietingen
Bij  boer Kaemingk sliepen we één nacht met een heleboel mensen op 
het hooi. Ik lag voor een paard dat in z’n hok achter me stond en de hele 
nacht op hooi stond te kauwen of liever: malen. De Duitsers zaten aan 
de overkant van het kanaal en schoten van daar op Lochem. De vader van 
het dienstmeisje van Swaters was zo dom om, nieuwsgierig, een kij kje te 
nemen bij  het kanaal en kreeg helaas een kogel. 
Ook schoten ze de kleine zij torentjes van de 
kerktoren af. Wij  hadden nog wel wat van onze 
schaarse bezittingen die van waarde waren, 
in het orgel verstopt! Na de oorlog kwam de 
wederopbouw, een tij d van verwachting en dat 
het allemaal beter zou worden.
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Droogte: welke maatregelen neem jij ?!
Het wordt mogelij k weer een droge zomer. De grondwaterstanden zakten 
de afgelopen weken snel en het neerslagtekort liep op tot 45 mm. De 
komende periode zal uitwij zen of dit scenario ook uitkomt. Gaat het 
genoeg regenen of niet? Het oostelij ke gebied tussen de Rij n en de IJssel 
blij ft namelij k afh ankelij k van neerslag. Vanwege de ligging op de hoge 
zandgronden en het feit dat er geen water ingelaten kan worden vanuit de 
grote rivieren.

Ons advies: ga zuinig om met 
water en geniet in je tuin van het 
weer. En kij k ook hoe je je je tuin 
zo watervriendelij k mogelij k kunt 
inrichten. 

Dit kun jij  doen:
• Zorg voor voldoende groen en 

haal wat tegels uit je tuin. Niet 
alleen je tuin, ook je huis blij ft 
koeler. En het regenwater dat 
valt, kan direct de grond in.

• Koppel je regenpij p af van het 
riool en plaats een regenton. 
Zo vang je kostbaar regenwater 
op en het water gebruik je voor 
de tuinplanten in tij den van 
droogte. 

• Kies droogtebestendige planten 
die tegen een stootje kunnen. 
Het tuincentrum bij  jou in de 
buurt kan je hierover adviseren.

Meer tuintips vind je op 
www.weetvanwater.nl/tuintips 

Waterbeleid
De gemeente Lochem maakt dit 
jaar het nieuwe gemeentelij ke 
rioleringsplan voor de periode 2021 
tot en met 2025. Naast het gewone 

riolerings- en regenwaterbeheer zal 
de klimaatverandering de komende 
jaren een belangrij ke rol gaan 
spelen. 
Regenwater afk oppelen en in de 
bodem infi ltreren doen we als 
gemeente al jaren. Maar het meer 
benutten van het regenwater in 
de openbare ruimte wordt belang-
rij ker. Bij voorbeeld om het openbaar 
groen en de bomen na een zomerse 
regenbui beter te voorzien van 
water. Bovendien geeft veel groen 
in de leefomgeving ook schaduw 
en verkoeling. Heel belangrij k als er 
steeds meer hete periodes komen.

Meer informatie over droogte
Voor ander nieuws over droogte, zie 
ook informatie 
van Waterschap 
Rij n en IJssel op 
www.wrij .nl of 
van Waterbedrij f 
Vitens op  
www.vitens.nl.

Regentonactie was een succes
In de afgelopen weken hebben 
we in de gemeente Lochem, 
samen met Intratuin, Praxis 
en de Welkoop-winkels, een 
regentonactie gehouden. 
Het klimaatweekend van 14 
en 15 maart bij  Intratuin in 
Lochem ging door de Corona-
maatregelen niet door, maar 
inwoners maakten gelukkig 
wel goed gebruik van de 
regenton-kortingsbonnen. 
80 van de 100 bonnen zij n al 
ingeleverd voor een regenton. Er 
zij n dus nog 20 kortingsbonnen 
over, bij  Welkoop in Gorssel en 
Laren en Praxis in Lochem. 

Zodra het weer kan, willen we 
graag het klimaatweekend 
alsnog houden bij  Intratuin 
in Lochem. Hopelij k kan dat 
bij voorbeeld in september en 
anders wordt het in het voorjaar 
van 2021, van 15 maart tot 15 
april.

Gooi geen mondkapjes en vochtige 
doekjes in het riool
Het aantal rioolverstoppingen in Nederland is de afgelopen periode 
gestegen. Dit melden rioleringsbeheerders. Zij  constateren dat mensen 
mondkapjes en andere beschermingsmiddelen in het toilet en riool 
gooien. Doe dat niet: medisch afval en dus ook mondkapjes horen bij  het 
restafval in de grij ze bak.

Spoel geen mondkapjes, bescher-
mingsmiddelen, vochtige billen- 
of hygiënedoekjes, maandverband 
en ander materialen door in het 
toilet. Zo voorkomt u verstopping. 
Hierdoor kan het afvalwater 

niet meer weglopen, wat juist 
in deze crisistij d extra belangrij k 
is. Iedereen moet immers goed 
handen wassen. Alleen poep, plas 
en toiletpapier horen in het riool. 

Aanvragen leerlingenvervoer 
schooljaar 2020-2021
Ouders en verzorgers zij n zelf verantwoordelij k voor het vervoer van hun 
kinderen naar school. Maar soms gaat dat niet. Moet uw kind ver reizen 
naar de dichtstbij zij nde geschikte school van uw keuze? Kan uw kind niet 
zelfstandig naar school reizen omdat hij /zij  een handicap heeft? Dan komt 
u misschien in aanmerking voor een vorm van leerlingenvervoer.

Het moet gaan om vervoer tussen 
uw woonadres en de dichtstbij -
zij nde, voor uw kind toegankelij ke 
school van de gewenste richting. 
De gemeente Lochem vergoedt 
de kosten van de goedkoopste 
adequate manier van vervoer. 
Meestal is dit een vergoeding op 
basis van openbaar vervoer of een 
(brom)fi etsvergoeding. In bij zonder 
gevallen kan een kilometerver-
goeding voor auto of taxi worden 
toegekend. 
In sommige gevallen berekenen 
wij  een eigen bij drage. Deze eigen 
bij drage geldt niet voor een leerling 
van het speciaal onderwij s, speciaal 

basisonderwij s en voor een leerling 
met een beperking die het reguliere 
onderwij s bezoekt en die niet, of 
niet zelfstandig, gebruik kan maken 
van het openbaar vervoer.

Aanvragen voor 15 mei 
Wilt u leerlingenvervoer aanvragen? 
Doet u dit dan voor 15 mei 2020. 
Dan proberen zij  u voor 3 juli 2020 
een beschikking voor het nieuwe 
schooljaar te sturen.
Leerlingenvervoer moet u voor ieder 
schooljaar opnieuw aanvragen. 
Bij  speciaal basis onderwij s heeft 
u een beschikking voor de gehele 
schoolcarrière op dezelfde school. 

In individuele gevallen is dit ook 
voor speciaal onderwij s. Heeft u een 
meerjarige beschikking voor leerlin-
genvervoer en gaat uw kind naar 
een andere school of zij n er andere 
wij zigingen? Geef dit dan ook aan 
ons door voor 15 mei. Het aanvraag-
formulier en meer informatie over 
bij voorbeeld de voorwaarden vindt 
u op www.lochem.nl > in en over 
Lochem > in Lochem > onderwij s > 
leerlingenvervoer.

Meer weten?
Neem dan contact op met `t Baken. 
Wij  zij n telefonisch bereikbaar: 
(0573) 28 92 90 of 
info@bakenlochem.nl.  
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Lochem Spreekt vraagt de mening van 
inwoners over erfgoed
Van woensdag 6 tot maandag 25 
mei 2020 kunnen deelnemers aan 
het inwonerpanel Lochem Spreekt 
hun mening geven over erfgoed. 
Als inwoners lid zij n van Lochem 
Spreekt of dat worden, kunnen 
zij  online een korte vragenlij st 
invullen. 

Enkele voorbeelden van vragen 
waarop de gemeente Lochem graag 
de mening van inwoners wil weten 
zij n: welk erfgoed kent u en vindt 
u belangrij k. Hoe wilt u dat het 
bewaard blij ft en hoe maken we 
erfgoed toegankelij k en beleefb aar? 
De reacties gebruikt de gemeente 
voor de erfgoedvisie. Vorig jaar 
kwam er al een cultuurhisto-
rische waardenkaart. Die geeft een 
prachtig overzicht van wat er aan 
erfgoed bewaard is gebleven.

Waar bestaat erfgoed uit?
De gemeente Lochem heeft een 
rij ke geschiedenis en veel erfgoed. 

Veel mensen kennen wel de 
monumentale gebouwen in de 
gemeente. Maar bij  erfgoed moet je 
ook denken aan (cultuur)landschap, 
tradities en verhalen. Het verhaal 
over de Witte Wieven, het marken-
landschap, de Zwiepse molen en de 
midwinterhoornblazers. Het hoort 
allemaal bij  ons erfgoed. 

Nieuwe erfgoedvisie 
De uitkomsten van deze vragenlij st 
zij n erg belangrij k omdat de 
gemeente ze gebruikt voor de 
nieuwe erfgoedvisie 2020-2030. 
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze 
gemeente woont, werkt en/of 
onderneemt, kan meedoen aan 
Lochem Spreekt. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter! 

Aanmelden en invullen 
Heeft iemand zich aangemeld 
op www.lochemspreekt.nl? Dan 
ontvangt hij  binnen enkele dagen 
een e-mail met een link naar het 

onderzoek. Aanmelden is gratis. Een 
panellid ontvangt gemiddeld 4 keer 
per jaar een korte online vragenlij st. 
Invullen gaat eenvoudig en kost per 
keer ongeveer 5 tot 10 minuten. Per 
keer beslist een deelnemer of hij  
wilt meedoen. Hij  ontvangt altij d 
als eerste de uitkomsten van het 
onderzoek per e-mail en hoort wat 
de gemeente daarmee doet. 

Geen panellid?
Willen inwoners (nog) niet 
deelnemen aan het inwonerpanel 
maar toch graag mee doen aan 
het onderzoek? Dan kunnen zij  de 
vragenlij st ook invullen via 
www.lochemspreekt.nl. 

Dommerholtsveer klaar voor het seizoen

Het Dommerholtsveer tussen Gorssel en Wilp is vanaf zaterdag 26 april 
weer in de vaart. Voetgangers en fi etsers kunnen dagelij ks de IJssel weer 
oversteken en genieten van de overtocht en prachtige omgeving. Het 
Buitenruimte-team van Circulus-Berkel heeft er ook dit jaar voor gezorgd 
dat alles er mooi bij  ligt en het pontje in de vaart kan. Met goede afspraken 
en beschermingsmiddelen kon ook de 1,5 meter maatregel worden 
geborgd. De loopburg is bevestigd en het groen onder handen genomen. 
Het bekende bankje wordt binnenkort vervangen door een robuuster 
exemplaar, maar heeft voor nu een reparatiebeurt gekregen. Het pontje en 
de schipper zij n helemaal klaar voor het toeristenseizoen.

Coronamaatregel: 
sluiscomplex Eefde afgesloten voor kij kers
Het sluiscomplex Eefde is niet langer toegankelij k voor kij kers. Borden 
geven aan waar publiek niet mag komen. Ook worden schermen 
geplaatst. Het verbod geldt zolang de noodverordening COVID-19 van de 
Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland van kracht is. Voor een paar 
groepen geldt een uitzondering.  

Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve: “Het sluiscomplex in Eefde 
is een prachtige plek om te kij ken. 
Omdat het onvoldoende lukt om 1,5 
meter afstand tot elkaar te houden, 

komt dit verbod er. De gezondheid 
van iedereen staat nu voorop.” 

Het verbod geldt niet voor: 
• bewoners van woningen in het

gebied/ op deze plek; 
• personeel dat in het gebied/ op 

deze plek noodzakelij k werk doet;
• hulpdiensten en toezichthouders.

De voorzitter van de Veiligheidsregio 
beslist over andere uitzonderingen. 
Het verbod geldt zolang de noodver-
ordening van kracht is.

Kapperallee afgesloten van 
4 tot en met 8 mei
De Kapperallee in Eefde is 
afgesloten van 4 tot en met 8 mei 
2020 tussen 7.00 en 19.00 uur. Dit 
geldt voor al het verkeer.

Op 20 april is de nieuwe sluis in 
Eefde offi  cieel in gebruik genomen. 
Lock to Twente gaat, in opdracht 
van Rij kswaterstaat, nu van start 
met het groot onderhoud van de 
oude sluis (Noordersluis).
Deze werkzaamheden zij n omvang-
rij ker dan van te voren gedacht. De 
sluis blij kt in een slechtere staat 
dan gedacht en ook is er Chroom-6 
aangetroff en op diverse delen van 
de sluis. Om dit veilig te kunnen 
verwij deren worden de traversen 

en de deuren uitgehesen en naar 
Cappelle aan de IJssel vervoerd. 
Daar worden deze onderdelen 
onder speciale omstandigheden vrij  
gemaakt van Chroom-6.

Veilig werken
Om alle werkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren wordt 
de Kapperallee diverse malen 
afgesloten. De eerste afsluiting 
is van 4 tot en met 8 mei. Dan 
worden er schotten ingehesen 
om de oude sluiskolk droog 
te zetten en de bouw van een 
steiger rond de heftorens. Volg de 
omleidingsroutes.

Speciale pagina van Circulus-Berkel
Op de seizoenspagina van Circulus-Berkel verderop in deze Berkelbode 
staan allerlei tips en weetjes voor komende periode. 

Voor de (d)raad ermee!
Op de pagina Voor de (d)raad ermee! blikken de politieke partij en in de 
Lochemse gemeenteraad terug op de laatste Politieke Avond. U vindt 
deze pagina verderop in deze Berkelbode.

“Een bloemenhart 
staat altĳ d open” 
De gemeenteraad wenst 
iedereen sterkte toe die 
op wat voor manier dan 
ook getroff en is door het 
Coronavirus.

Openbare bekendmakingen

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

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de bekendmakingen ook 
per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de procedures bij  besluiten, neem dan 
contact op met de contactpersoon die bij  de bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelij k, per 
e-mail of op afspraak.

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 16 t/m 22 april 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Wagenvoortsdij k 9, het 

verbouwen/vergroten van een 
woning, nr. 2020-171486, 
20 april 2020 

Barchem
• Eekvenne 8 (nabij ), het kappen 

van twee berken en een esdoorn, 
nr. 2020-171506, 20 april 2020 

• Enteldij k 2 (nabij ), het verlengen 
van een omgevingsvergunning 
voor het tij delij k plaatsen van een 
woonunit voor een periode van 
vij f jaar, nr. 2020-171537, 20 april 
2020 

• Ruurloseweg, Doktersdij k 
en Bekenschot (nabij ), het 
plaatsen van een zonnepark en 
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het plaatsen van een erfafscheiding, nr. 
2020-171382, 17 april 2020 

Epse
• Lochemseweg 23, het plaatsen van een 

dakopbouw, nr. 2020-171391, 19 april 2020 
Gorssel
• Kwekerijweg 5, het verbouwen/vergroten 

van een scoutinggebouw, nr. 2020-171519, 
20 april 2020 

• Rietdekkerweg 8, het plaatsen van een 
nokverhoging, nr. 2020-171533, 20 april 
2020 

Harfsen
• Bielderweg 12, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2020-171195, 15 april 
2020 

Lochem
• Tramstraat 13, het vergroten een 

woning (gemeentelijk monument), nr. 
2020-171651, 22 april 2020 

• Vordenseweg 6, het verbouwen/vergroten 
van een horecagebouw, nr. 2020-171610, 
21 april 2020 

• Zuiderwal 16, het verbouwen van een 
woning, nr. 2020-171334, 17 april 2020 

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
• Joppelaan 54, het kappen van drie eiken, nr. 

2020-165973, 20 april 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 16 t/m 22 april 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Nachtegaalstraat 32, het kappen van een 

Amerikaanse eik (herplant opgelegd), nr. 
2020-166705, 17 april 2020 

• Wunderinklaan 14 (nabij), het kappen 
van een douglas (herplant opgelegd), nr. 
2020-168304, 17 april 2020 

Epse
• Driekieftenweg 13, het verbouwen van een 

schuur, nr. 2020-168727, 21 april 2020 
Gorssel
• Douglaslaan 8, het plaatsen van een 

dakopbouw/dakkapel en het verbouwen 
van een woning, nr. 2020-166259, 16 april 
2020 

Harfsen
• Deventerdijk 8a H118, het kappen van een 

berk (herplant opgelegd), nr. 2020-168679, 
17 april 2020 

• Schepersweg 24a, het plaatsen van een 
berging bij een recreatiewoning, nr. 
2020-163043, 21 april 2020 

Laren
• Nengersteeg 1, het vervangen van een 

woning, nr. 2020-166252, 20 april 2020 
Lochem
• Achterstraat 5, 5a, 5b en 5c, het verbouwen 

van een maatschappelijk centrum tot vier 
appartementen, nr. 2020-167029, 22 april 
2020 

• Albert Hahnweg 168 (nabij),  het kappen 
van een esdoorn, nr. 2020-168032, 17 april 
2020 

• De Heest 2a, het oprichten van een woning 
en bijgebouw, nr.  2019-155810, 20 april 
2020 

• Nieuweweg 5, het brandveilig gebruiken 
van een zorgvilla, nr. 2019-140998, 21 april 
2020 

• Prins Clauslaan 9 (nabij), het kappen van 
een haagbeuk (herplant opgelegd), nr. 
2020-168395, 17 april 2020 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder en ontwerp bestemmingsplan 
Noorderwal 40 - 41 liggen ter inzage.

Het ontwerp bestemmingsplan Noorderwal 
40 -41 voorziet in omzetting van de centrum-
functie naar wonen. Hiermee worden op 
de begane grond twee woningen mogelijk 
gemaakt. Het ontwerp besluit hogere 
grenswaarde is nodig omdat niet kan worden 
voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB voor wat betreft geluid van de Julianaweg 
en de Prins Bernhardweg.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en het 
ontwerp besluit voor een hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder liggen met ingang van 30 
april voor de duur van zes weken tot en met 
10 juni 2020 ter inzage. 
Het ontwerp bestemmingsplan kan 

gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op 
de knop “Zoeken plannen”, waarna u de 
mogelijkheid heeft het bestemmingsplan op 
te roepen via het invullen van de locatie, de 
naam van het ontwerp bestemmingsplan 
of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.
LoNoorderwal4041-BP31). 
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het ontwerp bestemmingsplan digitaal 
kan worden ingezien. U kunt tevens het  
ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp 
besluit hogere grenswaarde op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier).

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan en het ontwerp besluit 
hogere grenswaarde schriftelijk, mondeling 
of digitaal zienswijzen naar voren brengen. 
Een schriftelijke zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan richt u aan de gemeen-
teraad, Postbus 17, 7240 AA Lochem. Een 
schriftelijke zienswijze over het ontwerp 
besluit hogere grenswaarde 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/zienswijzen, onder 
vermelding van: zienswijze ontwerp-
bestemmingsplan Noorderwal 40 -41 
Lochem of zienswijze ontwerpbesluit 
hogere grenswaarde. Voor het indienen van 
een digitale zienswijze heeft u uw DigiD 
inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per e-mail worden 
ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. 
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• ontwerp bestemmingsplan of ontwerp 

besluit hogere waarde
• het zaaknummer 2020-167676
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze.

Verkeer 

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Eefde
• Kapperallee 

I.v.m. hijswerkzaamheden is de Kapperallee 
in de periode van 4 mei tot en met 8 mei 
2020 dagelijks afgesloten voor het verkeer 
tussen 07:00 en 19:00 uur.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit
Basisregistratie Personen

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft 
daarom het voornemen deze personen uit te 
schrijven.

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten,  telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

S.S. Hussein, geboren op 20-10-2004
S. Mannane, geboren op 07-11-2005
N. Bolat, geboren op 16-6-2003

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag 
paspoort, kinderbijslag, AOW, zorgverze-
kering,  etc.). Het is daarom van groot belang 
zo spoedig mogelijk aangifte van verhuizing 
te doen.

 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 


