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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

Kinderen van verschillende 
sportverenigingen gingen op 29 
april weer voor het eerst naar hun 
sport toe. Dit gebeurde ook bij  
Sportclub Lochem. Een groot aantal 
vrij willigers begeleidde de stroom 
kinderen naar het voetbalveld. De 
jeugd ging dartelend de ‘wei’ in. 
Het was een mooi gezicht. Kinderen 
kunnen door deze versoepelende 
coronamaatregel weer bewegen, 
hun energie kwij t en leeftij ds-
genootjes zien.

Voor sporten in onze gemeente 
volgen we de richtlij nen vanuit de 
Rij ksoverheid:

• Kinderen tot en met 12 jaar 
kunnen georganiseerd en onder 
begeleiding samen buiten 
sporten. Wedstrij den zij n niet 
toegestaan.

• Jongeren van 13 tot en met 18 
jaar kunnen georganiseerd en 
onder begeleiding samen buiten 

sporten op 1,5 meter afstand. 
Wedstrij den zij n niet toegestaan.

• Topsporters kunnen binnen- en 
buitentrainingen hervatten, op 
1,5 meter afstand. Wedstrij den 
zij n niet toegestaan.

Kinderen die nog niet bij  een 
sportclub zij n, mogen ook mee 
sporten als ze dat willen. Dit vinden 
wij  als gemeente belangrij k. 

Geen toestemming, wel melden
We zij n blij  dat veel sportvereni-
gingen al plannen hebben gemaakt 
en uitgevoerd om de trainingen van 
de jeugd weer veilig op te starten. Er 
is geen toestemming of vergunning  
van de gemeente nodig om weer 
te beginnen. Wel vragen we vereni-
gingen om ons te informeren over 
het starten van de activiteiten. En 
hierbij  een plan mee te sturen hoe 
de richtlij nen binnen de vereniging 
worden toegepast. 

Dit kan door een mail te sturen 
naar Astrid Hoks, beleidsadviseur 
sport, via a.hoks@lochem.nl. 
Vermeld hierin vanaf welke datum 
en op welke dagen uw activiteiten 
plaatsvinden.

Regels op het sportterrein
Sportverenigingen regelen zelf 
dat kinderen zich veilig op en in 
de buurt van het terrein kunnen 
bewegen. Van ouders wordt 
gevraagd om kinderen zoveel 
mogelij k zelf te laten komen, als 
dat mogelij k is. Ouders hebben 
geen toegang tot de sportvelden en 
kleedkamers. Handhavers van de 
gemeente Lochem bezoeken deze 
weken de sportverenigingen. Ze 
kij ken of alles goed gaat en geven 
tips als dat nodig is.

Binnensporten naar buiten 
Binnensportaanbieders kunnen hun 
activiteiten naar buiten verplaatsen. 
Ook dan moet er een plan zij n 
dat aansluit op de richtlij nen. 
Over de plek waar de activiteiten 
plaatsvinden, overlegt u met de 
gemeente. Hiervoor stuurt u een 
mail aan a.hoks@lochem.nl.

Aanvullende informatie
Heeft u als sporter, ouder of 
vereniging aanvullende informatie 
nodig? Of wilt u het sportprotocol 
bekij ken, kij k dan op de website van 
NOC*NSF: 
www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Dartelende jeugdsporters weer de 
‘wei’ in

Actuele informatie coronavirus
Het kan zij n dat er nieuwe ontwikkelingen zij n op het gebied van de 
coronacrisis die bij  het drukken van deze krant nog niet bekend waren. 
Kij k daarom altij d voor de laatste stand van zaken op 
www.rivm.nl/coronavirus of www.lochem.nl/coronavirus. 

Lochem Spreekt 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. 

De uitkomsten van deze vragenlij st 
zij n erg belangrij k omdat de 
gemeente ze gebruikt voor de 
nieuwe erfgoedvisie 2020-2030. 
Uiteindelij k wordt deze visie 
een van de bouwstenen voor de 
Omgevingsvisie van de gemeente 
Lochem. 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  een e-mail met een link 
naar het onderzoek. 

We wensen u veel succes bij  het 
invullen van deze vragenlij st!

Heerlĳ k om weer in het avondzonnetje te kunnen sporten, zoals hier bĳ  
Sportclub Lochem. 

Laat uw afvalcontainer niet 
te lang buiten staan 
Om overlast voor de omgeving 
te voorkomen vragen wij  uw 
container na het legen op tij d weer 
op eigen terrein te zetten. Zet uw 
container op de inzameldag om 
uiterlij k 7.30 uur aan de weg. Haal 
de container bij  voorkeur zo snel 
mogelij k na het legen weer binnen, 
maar in ieder geval voor 22.00 uur 
dezelfde dag. 

Als u uw container lang buiten 
laat staan, zorgt dat voor overlast 
voor uw buren en wandelaars. 
De afvalcontainers zij n namelij k 
hinderlij ke obstakels voor 
bij voorbeeld mensen met kinder-
wagens of een rolstoel. Op tij d weg 
zetten van uw container komt ook 
uw eigen veiligheid ten goede, want 
containers zij n een handig middel 
voor inbrekers om ergens op te 
klimmen. Nog een tip daarbij : zet 
uw container niet weg onder een 
plat dak tegen uw woning. 

Veelgestelde vragen
Zoekt u het antwoord op een 
vraag over de afvalinzameling in 
uw straat? Kij kt u dan eens bij  de 
veelgestelde vragen op 
www.circulus-berkel.nl. Vindt u het 
antwoord daar niet, neemt u dan 
gerust contact op met 
www.circulus-berkel.nl/contact. 

De chauff eurs van Circulus-Berkel 
treff en nu soms een bedankkaartje 
aan de container of een vrolĳ ke 
kindertekening aan. Inwoners 
waarderen dat de inzameling 
‘gewoon’ doorgaat. Dat waarderen 
de medewerkers van Circulus-Berkel 
op hun beurt enorm! 

Herdenken en vieren
Herdenken en vieren. Dat deden 
we op 4 en 5 mei. In het gemeente-
nieuws van 13 mei vindt u hiervan 
een mooie fotocollage. Door de 
vervroegde deadline van deze krant 
is het helaas niet mogelij k om de 
foto’s in deze editie mee te nemen.

Herinnering: betaal uw aanslagbiljet 
gemeentebelastingen 
De vervaldatum van het aanslagbiljet voor de gemeentebelastingen is 
inmiddels verstreken. Heeft u uw aanslagbiljet nog niet (volledig) betaald? 
Dan herinnert Tribuut u er graag aan om de betaling alsnog te voldoen 
vóór 13 mei. Hiermee voorkomt u een aanmaning en extra kosten. 

Als u met uw DigiD inlogt op 
Mij nTribuut kunt u snel en 
gemakkelij k via iDEAL betalen of 
overstappen op automatische 
incasso. U geeft eenmalig een 
machtiging af en de betaling gaat 
voortaan automatisch in termij nen. 
Zo weet u zeker dat u altij d op tij d 
bent met betalen.

Betalingsproblemen
Door de impact van corona is 
het begrij pelij k dat u mogelij k 
(tij delij ke) betalingsproblemen 
heeft. In dat geval willen wij  u 
vragen om contact op te nemen 

met Tribuut om uw specifi eke 
situatie te bespreken.

Bereikbaarheid Tribuut
Meer informatie op www.tribuut.nl. 
Tribuut is van maandag tot en met 
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en 
op vrij dag van 08.30 - 12.30 uur te 
bereiken op (055) 580 22 22. Of mail 
naar info@tribuut.nl. 
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Werkzaamheden Graafschapterrein 
in volle gang
De werkzaamheden op het 
Graafschapterrein in Lochem zij n 
in volle gang. De uitvoering van 
het werk vindt plaats in fases. Zo 
blij ven Albert Heij n, Jumbo en de 
warenmarkt altij d bereikbaar. Op 
20 juli is de metamorfose van het 
Graafschapterrein en de gedeel-
telij ke aanpassing van de Prins 
Bernhardweg af. Het complete 
terrein heeft dan een betere 
indeling met meer parkeerplaatsen 
en groen.

Het Graafschapterrein ziet er met 
alle bouwhekken en graafwerk-
zaamheden nog uit als een 
bouwterrein. Maar toch wordt 
langzaam duidelij k hoe het er straks 
uit komt te zien. Een aantal bomen 
staat bij voorbeeld al op hun nieuwe 
plek. Dit komt de inrichting van 
het terrein ten goede. Deze bomen 
geven het nieuwe parkeerterrein 
straks meteen weer een mooi en 
groen aanzicht. Aan de kant van 
Albert Heij n zij n er verschillende 
rioolwerkzaamheden uitgevoerd 
en veel nieuwe parkeerplaatsen 
gemaakt.

Warenmarkt 
De warenmarkt voor de ambulante 

handel krij gt binnenkort ook al 
haar defi nitieve plek. Deze komt 
aan de kopse kant van het parkeer-
terrein. De ondergrondse voorzie-
ningen (riool, elektra en water) zij n 
bij na klaar. En de zitelementen zij n 
al geplaatst.

Volgens planning
De vernieuwing van het 
Graafschapterrein maakt 
onderdeel uit van de plannen 
voor de binnenstad van Lochem. 
Ondernemers, inwoners, organi-
saties en gemeente werken hierin 
samen. Door het goede weer 

verlopen de werkzaamheden 
volgens planning. De aannemer 
Sallandse Wegenbouw doet goed 
zij n best om de overlast voor de 
omgeving te beperken.

Inloopspreekuur
Heeft u toch nog vragen over het 
Graafschapterrein bezoek dan het 
inloopspreekuur van aannemer 
Sallandse Wegenbouw. Iedere 
dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur in het voormalige pand van 
Mitra slij terij . U hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken.

Het Graafschapterrein wordt vernieuwd. Een betere indeling met meer 
parkeerplaatsen en meer groen.

Hoeveelheid restafval daalt, 
hergebruik hoog en kosten gemiddeld
Op verzoek van de gemeenteraad gaven burgemeester en wethouders 
in januari 2020 opdracht voor een evaluatie van de afvalinzameling. 
Uit de evaluatie blij kt dat in de gemeente Lochem veel grondstoff en 
hergebruikt worden, dat de inzamelvoorzieningen goed zij n en de 
kosten gemiddeld.

Wethouder van Zeij ts is blij  met de 
uitkomsten van de evaluatie: “Uit 
de evaluatie blij kt dat de doelen 
die de raad gesteld heeft, voor 
het grootste deel zij n gehaald. 
Doordat inwoners hun afval meer 
en beter scheiden, daalde de 
hoeveelheid restafval van 116 kg 
per inwoner in 2016 naar 95 kg 
in 2019. Dat betekent dat we met 
zij n allen 81% van het huishou-
delij k ‘afval’ niet als restafval, 
maar gescheiden aanbieden. Dat 
gebeurt via huis-aan-huisinza-
meling maar ook via verzamel-
containers voor restafval, oud 
papier, PMD (plastic, metaal 
en drankpakken), glas, textiel 
en luiers. Zo kunnen inwoners 
op verschillende manieren 
gemakkelij k herbruikbare 
grondstoff en scheiden. In 
vergelij king met andere 
gemeenten zitten de kosten 
die wij  hiervoor rekenen op een 
gemiddeld niveau.”

Kosten afvalverwerking in 2020 
hoger
Minder positief is dat de kosten 
voor de afvalinzameling in 2020 
zij n gestegen ten opzichte van 
2019. Dat komt door factoren die 

de gemeente en Circulus-Berkel 
niet zelf kunnen beïnvloeden. 
Vooral de ontwikkeling van de 
marktprij s voor herbruikbare 
grondstoff en, zoals oud papier 
en textiel, zorgen voor een grote 
kostenstij ging van de afvalver-
werking. Hiermee hebben 
alle gemeenten te maken. 
Vanzelfsprekend gaan de 
gemeente en Circulus-Berkel wel 
op zoek naar manieren om kosten 
te kunnen besparen.

Nieuw grondstoff enplan
Mede aan de hand van de 
uitkomsten van deze evaluatie 
maakt de gemeente dit jaar 
een nieuw afval- en grondstof-
fenbeleidsplan voor de periode 
2021-2024. In juni kunnen 
inwoners via Lochem Spreekt 
een vragenlij st over de afvalin-
zameling invullen. Daarin gaat 
het onder andere over de manier 
van inzamelen, service en kosten. 
De uitkomsten daarvan en van 
het debat in de raad over het 
terugbrengen van de kosten gaan 
mee in het nieuwe plan. Het 
nieuwe beleidsplan wordt in het 
najaar van 2020 aan de gemeen-
teraad aangeboden.Voorkeursroute vlotte en veilige 

� etsverbinding Deventer-Zutphen

De gemeenten Deventer, Lochem 
en Zutphen willen samen met de 
Provincie Gelderland één van de 
drukste regionale fi etsroutes van 
de Provincie Gelderland aanpakken. 
Dit project is in handen van de 
Cleantech Regio. Het gaat om de 
fi etsverbinding tussen Deventer 
en Zutphen (F348). Er is nu een 
voorkeursroute vastgesteld. 

Inwoners in de omgeving van deze 
fi etsroute hebben eind april een 
brief ontvangen met informatie 
over het project en de route. 
Met een aantal inwoners wordt 
gesprekken gevoerd. Inwoners 
en gebruikers van de fi etsroutes 
kunnen in de zomer meedenken 
en reageren op het ontwerp van de 
voorkeursroute. De Cleantech Regio 
hoopt dan inloopbij eenkomsten 
te houden. Op welke manier, dat 
hangt af van de coronamaatregelen.

Fietsklimaat veranderd
Veel fi etswegen in Nederland 

moeten veiliger worden. Steeds 
meer mensen maken gebruik 
van de fi ets. Het gebruik van de 
fi etsverbinding tussen Deventer en 
Zutphen is hoog. Veel studenten en 
inwoners maken voor hun woon- 
en werkverkeer gebruik van deze 
fi etslij n. 

Complexe opgave 
Voor de verbetering van de 
fi etsroute is op veel plekken van 
de route een aanpassing van de 
woon- of natuuromgeving nodig. 
De fi etsroute krij gt het karakter 
van een snelle fi etsroute. Fietsers 
krij gen vaker voorrang op auto’s of 
krij gen eerder groen bij  verkeers-
lichten. Fietspaden en -stroken 
worden breder en fi etsers en 
autoverkeer worden op meer 
plekken beter gescheiden. Zo 
kunnen inwoners per fi ets snel, 
comfortabel en veilig doortrappen. 
Om te bepalen waar en hoe de 
fi etsroute het best in de omgeving 
inpast, zij n 3 routevarianten 

onderzocht. De voorkeursroute 
is daar als meest geschikte route 
uitgekomen. 

Voorkeursroute op de kaart
De voorkeursroute die nu op de 
kaart staat, loopt vanaf Deventer 
voor een deel langs de N348, buigt 
ten zuiden van Gorssel af van de 
N348 en gaat via het landelij k 
gebied naar Zutphen (bedrij ven-
terrein De Mars). Voor deze route, 
en de andere 2 routevarianten, is er 
onderzoek gedaan. Het ontwerp-
traject is besproken met de 
klankbordgroep. Hierin zitten onder 
andere leden van Dorpsraden Eefde, 
Epse en Gorssel. 
Op www.vlotveiligfi etsen.nl  is de 
voorkeursroute op de kaart te zien. 

Planning
Eind 2020 wordt duidelij k of 
de aanleg van een verbeterde 
fi etsroute tussen Deventer, 
Epse, Gorssel, Eefde en Zutphen 
(F348) fi nancieel haalbaar is. De 
stuurgroep van de Cleantech 
Regio, met hierin de wethouders 
van de betrokken gemeenten en 
de gedeputeerde van Gelderland, 
bepaalt dan hoe de fi etsroute 
komt te liggen en of deze echt 
gerealiseerd wordt. Meer informatie 
op www.vlotveiligfi etsen.nl.

De schoolgaande jeugd uit Gorssel en Epse maakt veel gebruik van de 
fi etsroute tussen Deventer en Zutphen.

Nieuwe inrichting maakt 
Markeloseweg veiliger
We gaan de Markeloseweg 
opnieuw aanleggen en inrichten. 
Over de hele lengte komen nieuwe 
asfaltlagen, aanvullende verkeers-
maatregelen zoals verkeers-
plateaus op de kruisingen en rode 
fi etsstroken. Aan weerszij den 
van de weg komt een betonrand. 
De weg wordt daardoor veiliger. 
Eerder pakten wij  op deze manier 
ook al de drukke Vordenseweg en 
Ooldselaan aan.

We hebben de afgelopen 
jaren veel meldingen gehad 
van weggebruikers die de 
Markeloseweg onveilig vonden. 
Tij d voor actie dus. Het nieuwe 
beleidsplan wegcategorisering voor 
wegenonderhoud in het buiten-
gebied en de Nota Mobiliteit maken 
het nu mogelij k om de weg in zij n 
geheel aan te pakken en te veiliger 
te maken. Naar verwachting begint 
het werk al in juli van dit jaar.

Plan op www.lochem.nl 
Door de Corona-maatregelen 
kunnen we u niet uitnodigen voor 
een inloopbij eenkomst. Wel is het 
plan vanaf 6 mei te zien op 
www.lochem.nl. En vanaf die 
datum presenteren we het plan 
ook in het Kulturhus te Laren. Het is 
zichtbaar achter de ramen links van 
de ingang. Het ontwerp komt ook 
ter inzage te liggen in het gemeen-
tehuis in Lochem.

Vragen en opmerkingen
U kunt tot 25 mei uw opmerkingen 
of aandachtspunten over de 
herinrichting doorgeven. Dat 
kan schriftelij k of per e-mail aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Lochem, Postbus 17, 7240 AA, 
Lochem of via info@lochem.nl. 
Contactpersoon voor dit project is 
Hans van den Berg van de afdeling 
Ruimte.

Vaccinaties meningokokken ACWY 
gaan weer van start
Het is belangrij k om nu te 
vaccineren tegen Meningokokken 
ACWY. Dit heeft even stilgelegen in 
verband met de coronacrisis. Langer 
uitstellen kan niet, want deze 
bacterie komt in Nederland voor. 
Je kan er ernstig ziek van worden. 
Het vaccineren gaat nu op afspraak 
en niet meer in groepsverband. 

De GGD houdt zich daarbij  aan de 
richtlij nen van het RIVM zodat het 
vaccineren veilig wordt uitgevoerd.
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Dorpshuis van het jaar
Welk dorpshuis in Gelderland is 
hét bruisende hart van het dorp 
en wint de titel ‘Dorpshuis van het 
jaar’? Net als in voorgaande jaren 
zullen in 2020 zes dorpshuizen 
strij den om deze titel. Aanmelden 
kan tot 1 juni 2020 via 
www.dorpshuisvanhetjaar.nl/
aanmelden.

Voor de verkiezing wordt gezocht 
naar een plek in een dorp of wij k 
in Gelderland waar mensen elkaar 
ontmoeten. Een plek voor en door 

inwoners. Ook dit jaar zij n er 
hoofdthema’s waarop de fi nalisten 
beoordeeld worden. Zo staat het 
thema ‘samendoen’ centraal in 
2020. Daarnaast wordt de toegan-
kelij kheid van een dorpshuis 
meegenomen in de beoordeling. 

Organisatie
De verkiezing Dorpshuis van het 
Jaar 2020 wordt mogelij k gemaakt 
door De Leefb aarheidsalliantie 
Gelderland, provincie Gelderland en 
Omroep Gelderland. 

Het Dorpshuis van het jaar krĳ gt een cheque ter waarde van 2.500 euro.

Geld voor natuur en natuurvrĳ willigers 
Provincie Gelderland stelt 3,7 miljoen euro beschikbaar voor natuur en 
biodiversiteit. De provincie ondersteunt daarmee vrij willigers die in de 
natuur werken en het betrekken van basisschoolleerlingen en inwoners bij  
natuur. Een voorbeeld is het onderwij sproject ‘Met je school de boom in’ 
voor kinderen uit groep 7 en 8. Ook gaat er geld naar de aanleg van natuur 
in de stad en het planten van 100.000 bomen en struiken in 2020 en 2021. 

In het coalitieakkoord is 40 
miljoen euro gereserveerd voor 
het verbeteren van de biodiver-
siteit en het betrekken van Gelderse 
inwoners bij  natuur. Een deel van 
dat geld komt nu beschikbaar op 
de provinciale begroting voor 2020. 
Biodiversiteit, ofwel de soorten-
rij kdom van planten en dieren, 
is voor Provincie Gelderland een 
belangrij k onderwerp. De provincie 
heeft als taak om nieuwe natuur 
te realiseren en bestaande natuur 
te beschermen en te versterken, 

zodat veel verschillende plant- en 
diersoorten blij ven bestaan. 

Vrij willigers
Van het geld dat beschikbaar 
komt is ongeveer 3,2 miljoen euro 
voor Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland. De stichting kreeg al 
subsidie om het vrij willigerswerk 
rond landschap en biodiver-
siteit te stimuleren. De subsidie 
wordt nu verlengd voor de periode 
2020-2024. Daarnaast verhoogt de 
provincie het subsidiebedrag omdat 

het aantal vrij willigers dat actief 
is bij  Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland sterk is toegenomen. 

Planten bomen
De provincie stelt ook 200.000 
euro beschikbaar voor de aanleg 
van 100.000 bomen en struiken 
in 2020 en 2021. Vorig jaar zij n er 
ook al 100.000 bomen en struiken 
geplant met een bij drage van 
Provincie Gelderland. Stichting 
Landschapsbeheer voert het plan 
uit met hulp van bewoners en 
grondeigenaren. De bomen en 
struiken leggen CO2 vast en dragen 
bij  aan de klimaatdoelstelling, maar 
ook aan de biodiversiteit in het 
landelij k gebied en herstel van het 
landschap.

Hoe werkt de Digitale 
Politieke Avond?
Vanaf 20 april zij n er Digitale Politieke Avonden. Hiervoor komen de 
raadsleden niet naar het gemeentehuis. Ze vergaderen vanachter hun 
computer thuis. De vergaderingen blij ven openbaar: alle inwoners kunnen 
de vergaderingen live en na afl oop bekij ken via www.lochem.nl/politie-
keavond Ook blij ft het voor inwoners mogelij k mee te spreken met 
tafelgesprekken.

De agenda van de Politieke Avond 
blij ft in grote lij nen hetzelfde: we 
beginnen met het vragenhalfuur. 
Daarna zij n er twee rondes met 
tafelgesprekken. De avond sluit af 
met een raadsvergadering. Om de 
techniek klaar te kunnen zetten, 
zitten er wel meer pauzes in de 
avond. Kij k op www.lochem.nl/
politiekeavond voor de complete 
agenda’s en de precieze tij den.

Het meespreken bij  tafelgesprekken 
blij ft ook mogelij k. U kunt op twee 
manieren meespreken. Ten eerste 
kunt u met uw computer of tablet 
live meespreken in de vergadering. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij  
de griffi  e via het aanmeldformulier 
dat is te vinden op www.lochem.
nl/politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 289 222. U ontvangt 
daarna instructies hoe u mee kunt 
doen. 

Daarnaast is het mogelij k uw 
bij drage schriftelij k met de raad 
te delen. Dit kan uiterlij k de 
donderdag vóór de Politieke Avond. 
Dat is dus dit keer donderdag 7 mei. 
Uw bij drage voegen we toe aan de 
vergaderstukken. De raadsleden 
kunnen dan voor de vergadering 
kennis nemen van uw standpunt. 
U kunt uw bij drage mailen naar: 
griffi  e@lochem.nl of per post 
versturen naar: Gemeente Lochem, 
t.a.v. De Griffi  e, Postbus 17, 7240 AA 
Lochem. Houdt u er wel rekening 
mee dat het verwerken van de 
post enkele dagen kan duren. We 
raden daarom aan uw bij drage te 
versturen per e-mail.

Vragen?
Voor verdere vragen over de 
Politieke Avond kunt u contact 
opnemen met de griffi  e via griffi  e@
lochem.nl of (0573) 28 92 22.

  Nieuws van de gemeenteraad  Nieuws

Politieke Avond maandag 11 mei 2020
Maandag 11 mei 2020 is er een digitale Politieke Avond. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met 
bij behorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen. Zie het artikel rechts naast deze 
agenda voor een toelichting op de digitale manier van vergaderen.

 Agenda Politieke Avond

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur Taf

Tafels

Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

19.45 uur Beeldvormen:
Advies van de gemeenteraad aan 
het Commissariaat voor de media *

Beeldvormen (besloten):
Bestemmingsplan en grond-
exploitatie Kop van Oost

Informeren:
Nazorgonderzoek 
subsidieverlening

Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

20.45 uur Beeldvormen:
Nieuwbouw scholen Laren *

Beeldvormen:
Bestemmingsplan partiële 
herziening Lochem-West 
(sportpark De Elze)

Informeren:
Onderzoek 
Rekenkamercommissie 
“De Omgeving geOrdend”

Alle tafels zij n openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf alle tafelgesprekken live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelij kheid om te reageren op het 
onderwerp. Hiervoor moet u zich wel uiterlij k donderdag 7 mei 2020 aanmelden bij  de griffi  e. Dit kan telefonisch 
via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering 

Om 21.45 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3.  Vaststellen besluitenlij st raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 20 april 2020
4.  Ingekomen stukken 1 april 2020 t/m 14 april 2020

Hamer- en stemstukken
5. Evaluatie ’t Baken
6. Ondersteuning Thuis
7. Sluiting
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 23 t/m 29 april 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Eefde
• Gymnastieklaan 24, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-172035, 28 april 2020 
Gorssel
• Warande 4, het plaatsen van een schuur/

atelier/kapel, nr. 2020-171909,  
26 april 2020 

Harfsen
• Deventerdijk 10 H121, het plaatsen van 

een dakkapel, nr. 2020-171846,  
23 april 2020 

Laren
• Elsmaat 1, het plaatsen van een schuur/

tuinhuis, nr. 2020-171822, 23 april 2020 
• Knibbeldijk 3 (nabij), het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-171847,  
23 april 2020 

Lochem
• Dr. Rivestraat 2, het veranderen van een 

zijgevel, nr. 2020-171828, 23 april 2020 

• Hooislagen 7a, het plaatsen van  
15 zonnepanelen, nr. 2020-171790,  
23 april 2020 

• Koedijk 5, het verbouwen/vergroten van 
een woning, nr. 2020-171907,  
24 april 2020 

• Molengronden III (nabij Barchemse 
Veengoot en Nieuwe Beek), het uitvoeren 
van werkzaamheden ten behoeve van 
klimaatrobuuste inrichting van het 
bekenysteem en het kappen van 15 bomen, 
nr. 2020-172025, 28 april 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Ketenbosweg 11, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-166550, 28 april 2020 
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 (nabij), het kappen van 

negen bomen, nr. 2020-165683,  
29 april 2020 

Zie informatie: Bezwaar

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:

Eefde
• Kokstraat / Rustoordlaan kavel 01 t/m 

08, het oprichten van acht woningen 
(vier twee-onder-een-kap woningen), nr. 
2020-166513, 28 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 23 t/m 29 april 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Hulzerdijk 2, het aanleggen van een 

paardenbak, nr. 2020-168646,  
23 april 2020 

Barchem
• Borculoseweg 5, het kappen van twee 

esdoorns (herplant opgelegd), nr. 
2020-168912, 24 april 2020 

Eefde
• Kokstraat 5 en 7, het oprichten van twee 

schuren, nr. 2020-167201, 23 april 2020 
• Schoolstraat 2d, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-167307, 23 april 2020 

Lochem
• Zutphenseweg 6, het brandveilig gebruiken 

van zorgappartementen, nr. 2018-129252, 
23 april 2020 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Rectificatie Besluit ambtshalve wijziging 
Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 
(milieu) Bielderweg 21 Kring van Dorth 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is de volgende vergunning 
aan de aanvrager bekendgemaakt:

Kring van Dorth 
• Bielderweg 21, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. 2019-155234, 21 
februari 2020 

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met dit besluit, 
dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U dient 
binnen zes weken nadat het besluit aan de 
aanvrager bekend is gemaakt, bezwaar in 
burgemeester en wethouders. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaarschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. 
Dit betekent dat de vergunninghouder 
gebruik mag maken van zijn vergunning. 
Om dit tegen te gaan, kunt u een voorlopige 
voorziening vragen. De rechter beslist of er 
redenen zijn om de vergunning te schorsen. 
U vraagt een voorlopige voorziening bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in 
Lochem, telefoon (0573) 28 92 22.

 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 

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.


