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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 komende maanden mag er 
meer. Het is daarbij belangrijk 
dat we 1,5 meter afstand houden 
en drukte vermijden. Alleen 
dan kunnen de maatregelen de 
komende tijd versoepeld worden. 
Worden er toch weer veel mensen 
ziek? Dan gaan de stappen die 
hieronder staan, later in.

11 mei: stap 1
• Basisscholen, speciaal onderwijs 

en kinderopvang gaan open. 
Maar kinderen gaan nog niet elke 
dag naar de basisschool.

• Kappers en schoonheidsspe-
cialisten mogen weer werken. 
Ook pedicure en fysiotherapie 
mag weer. U moet een afspraak 
maken.

• Buiten sporten mag. Maar u 
moet wel 1,5 meter afstand 
houden.

• Bibliotheken gaan weer open.

1 juni: stap 2
• In de bus, tram, metro en trein 

is een mondkapje verplicht. Reis 
alleen met de bus, tram, metro 
en trein als u echt moet.

• Voortgezet onderwijs gaat open.
• Terrassen mogen weer open.
• Restaurants en cafés gaan open 

voor maximaal 30 personen. 
Bezoekers moeten eerst 
reserveren.

• Bioscopen gaan open voor 
maximaal 30 personen. 
Bezoekers moeten van tevoren 
een kaartje kopen.

• Theaters en concertzalen 
gaan open voor maximaal 30 
personen. Bezoekers moeten 
eerst een kaartje kopen.

• Musea gaan open. Bezoekers 
moeten eerst een kaartje kopen.

1 juli: stap 3
• De campings gaan weer gewoon 

open. Ook de douches en toiletten 
zijn dan weer open.

• Bioscopen, restaurants, cafés, 
theaters en concertzalen gaan open 
voor maximaal 100 personen.

1 september: stap 4
• De sportscholen gaan weer open.
• Binnen sporten en contactsport 

mag weer.
• Sportwedstrijden mogen weer, 

ook het betaald voetbal. Maar er 
mag geen publiek komen kijken.

Speciale pagina
Op de pagina van de Rijksoverheid 
verderop in deze Berkelbode staat 
ook alles nog eens stap voor stap 
beschreven.

Niet vergeten 
• Houd altijd 1,5 meter afstand.
• Ga niet naar plaatsen waar het 

druk is.
• Nies en hoest in uw elleboog.
• Was vaak uw handen met 

zeep.
• Bent u verkouden? Blijf dan 

thuis!
• Heeft u koorts of bent u 

benauwd? Dan moeten alle 
huisgenoten thuis blijven.

• Werk zoveel mogelijk thuis.

Maatregelen corona langzaam aan versoepelen

Stap voor stap meer ruimte
Minder angst en bezorgdheid 
in coronatijd
Het leven gaat gewoon door, 
maar er is een gemis van vrijheid 
en sociale contacten. Ook vinden 
mensen het lastiger om thuis te 
blijven. Dit blijkt uit de tweede 
peiling van GGD Noord- en 
Oost-Gelderland (NOG). 

Corona treft ons allemaal! 
Daarom doet GGD Noord- en 
Oost-Gelderland onderzoek naar de 
gevolgen van de coronacrisis op het 
leven van de inwoners in de regio 
NOG. Van 23 april tot 3 mei vond 
een tweede peiling plaats. Meer dan 
6000 mensen hebben meegedaan 
door een online vragenlijst in te 
vullen. De eerste peiling vond plaats 
in maart.

Minder angst en bezorgdheid 
De tweede peiling laat zien dat 
minder mensen bang en bezorgd 
zijn vanwege de corona-uitbraak 
dan in maart. Nog steeds zijn de 
eigen gezondheid, gezondheid van 
familieleden en de economische 
gevolgen van de coronacrisis de 
belangrijkste redenen voor angst 
en bezorgdheid. Ook laat de 
tweede peiling opnieuw zien dat er 
veerkracht is onder de bevolking. De 
meeste mensen geven hun leven op 
dit moment een ruime voldoende 
(gemiddeld 7,1). 85% probeert zo 
normaal mogelijk door te gaan met 
hun leven.

Invloed op leefstijl
Vooral sociale contacten en 
ontspannende activiteiten, zoals 
(erop) uitgaan en op vakantie gaan, 
worden gemist in de coronatijd. 
17% voelt zich eenzaam en een 
kwart zegt zich te vervelen. Uit 
de peiling blijkt dat het leven in 
de coronatijd invloed heeft op de 
leefstijl: 42% beweegt nu minder 
dan voor de corona-uitbraak, 24% 
slaapt minder goed, 17% eet minder 
gezond, 11% drinkt meer alcohol en 
7% rookt nu meer. 

Meer informatie
Nieuwsgierig naar de complete 
uitslag? Kijk op www.ggdnog.nl of 
op www.lochem.nl/nieuws.

Lancering gezonde website
GGD Gelderland-Midden, GGD 
Gelderland-Zuid en GGD Noord- 
en Oost-Gelderland hebben de 
site www.ggdsamengezond.nl  
gelanceerd. Op deze website 
staat betrouwbare informatie 
op het gebied van gezondheid. 
Zo staat er nu informatie op over 
Covid-19. 

Gemeentegids onderweg 
naar afhaalpunten
De gemeentegids 2020-2021 is uit. 
De komende weken leggen we op 
vaste afhaalpunten de gidsen neer. 
Door de coronacrisis neemt dit iets 
meer tijd in beslag. Volgende week 
vermelden we de afhaalpunten in 
het gemeentenieuws.

U vindt in de nieuwe gemeentegids 
antwoord op de meest gestelde 

vragen per onderwerp. Behalve 
plattegronden en een straat- 
namenregister bevat de gids een 
beschrijving van het gemeente-
bestuur, raadsinformatie, politieke 
partijen en de dorpsverenigingen. 
Verder geeft de gids zoals u gewend 
bent een overzicht van vereni-
gingen, instellingen en organisaties 
in onze gemeente.

Afsluiting spoorwegovergangen
Strukton Rail Nederland BV gaat aan de slag met spoorwegen binnen onze 
gemeente. De werkzaamheden betreffen het vernieuwen van diverse 
sporen, wissels en overwegen. In week 21 gaat Strukton vernieuwings-
werkzaamheden uitvoeren aan het baanvak Zutphen - Deventer. Hierdoor 
zijn tijdelijk onderstaande overgangen afgesloten voor al het verkeer.

• Nachtegaalstraat van 22 mei 23.00 uur tot 25 mei 7.00 uur
• Scheuterdijk van 18 mei 7.00 uur tot 25 mei 12.00 uur
• Flierderweg van 11 mei 23.00 uur tot 25 mei 7.00 uur
• Joppelaan van 22 mei 23.00 uur tot 25 mei 7.00 uur
• Dortherweg van 21 mei 7.00 uur tot 25 mei 12.00 uur
• Meijerinkstraat van 23 mei 21.00 uur tot 24 mei 7.00 uur
• Oude Larenseweg 23 mei 2.00 uur tot 23 mei 9.00 uur

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een Trein Vrije Periode. Deze 
TVP is door ProRail ter beschikking gesteld van Strukton.

Sporten in sportcontrainer

Sinds kort kunnen jongeren in 
georganiseerde vorm buiten 
sporten. Binnen sporten kan 
helaas nog niet. Stichting Welzijn 
Lochem (SWL) heeft samen met de 
gemeente daarvoor iets bedacht: 
de sportcontrainer. 

In deze sportcontainer zitten 
diverse mogelijkheden om je 
lichaam te trainen. De container 
is bedoeld voor jongeren onder de 
negentien jaar. De sportcontainer is 
gemaakt door het Lochemse bedrijf 
Nijha en stond afgelopen week in 
Lochem. Deze week is de sportcon-
trainer tot en met 24 mei te vinden 
in de speeltuin de Bolderhoek in 
Gorssel. SWL zorgt voor de activi-
teitenbegeleiding volgens de RVIM 
richtlijnen. Kinderen tot 12 jaar 
hoeven zich niet aan te melden. 
Jongeren van 13 tot en met 18 jaar 
moeten dat wel. Stuur een reserve-
ringsbericht via Instagram van het 

jongerencentrum. Lochem of een 
mailtje naar sportcoach@welzijn-
lochem.nl. Er is veel belangstelling 
voor dus zorg dat je er snel bij 
bent. Geef bij reservering aan welk 
moment je wil sporten dan krijg je 
vanzelf bericht met je reservering.

Openingstijden sportcontrainer

Kinderen t/m 12 jaar kunnen 
zonder zich op te geven 
langskomen op: maandag t/m 
vrijdag 10.00 tot 16.00 uur en 
18.30 tot 20.00 uur. Zaterdag 
13.00 tot 14.30 uur.

Voor jeugd van 13 t/m 18 
jaar geldt: geef je op en neem 
een geldig legitimatiebewijs 
mee. Deze groep kan terecht 
op: maandag t/m vrijdag 
16.00-17.00 uur en 20.00-21.00 
uur. Zaterdag 14.30 tot 15.30 uur.

De sportcontrainer staat momenteel in Gorssel.
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Bloemleggingen op 4 mei  
en veel vlaggen in top op 5 mei
75 jaar vrijheid in onze gemeente. Het had eigenlijk groots gevierd moeten worden. Maar door de coronacrisis herdachten en 
vierden we op 4 en 5 mei thuis. In onze kernen legden we wel bloemen bij monumenten. Dit gebeurde in klein gezelschap. Bij veel 
inwoners wapperden vlaggen aan de gevels of in de vlaggenmast. En op 5 mei was ook de vlaggenpagina uit de Berkelbode bij een 
aantal huizen achter de ramen geplakt. Enkelen die een bericht plaatsten op social media mogen de jubileumvlag 75 jaar vrijheid in 
ontvangst nemen. Zij zijn inmiddels op de hoogte gebracht. Met deze foto’s nemen wij u nog een keer mee naar de viering van 75 
jaar vrijheid; herdenken en vieren in onze gemeente.

4 meiherdenking Synagoge in Lochem. Bloemlegging De Elf Marken. Bloemen bij begraafplaats Gorssel.

Bloemlegging in Almen.

Herdenken in Barchem.Bloemlegging Raad van Kerken Lochem.



 Gemeente Nieuws
13 mei 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Nieuws 
van de gemeenteraad

Door het digitaal vergaderen kost het meer tijd om alle onderwerpen te 
bespreken. Hierdoor is het niet gelukt de raadsvergadering op maandag 
11 mei 2020 af te ronden. De vergadering is daarom op dinsdagavond 
12 mei 2020 verder gegaan. De besluitenlijst van deze raadsvergadering 
zal in de volgende editie van deze krant gepubliceerd worden. U kunt al 
wel het beeldverslag van de vergadering terugkijken op: www.lochem.nl/
politiekeavond.

Aanvulling besluiten gemeenteraad 20 april 2020
Per ongeluk is het volgende genomen besluit uit de gemeenteraadsverga-
dering van 20 april 2020 niet gepubliceerd. Hierbij dus een aanvulling op 
de genomen besluiten:

• Motie vreemd aan de orde: Regenwaterafvoer ENERGIELOKETLOCHEM.NL

Ik wil ook graag mijn   
energienota omlaag, maar 

pfff... waar moet je  
beginnen?

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

Dat is handig!
Ga ik ook doen!

Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 30 april t/m 6 mei 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:
Epse
• Het Wansink 40, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-172323, 1 mei 2020 
Gorssel
• Douglaslaan/Cederlaan (nabij), het kappen 

van 12 bomen, nr. 2020-172131, 29 april 2020 
• Houtvest 11, het verbouwen/vergroten van 

een woning en het plaatsen van zonne- 
panelen, nr. 2020-172140, 29 april 2020 

Harfsen
• Deventerdijk 10 H134, het kappen van een 

grove den, nr. 2020-172365, 5 mei 2020 
• Schepersweg 9c, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2020-172191, 30 april 2020 
Joppe
• Joppelaan 96, het plaatsen van een schuur, 

nr. 2020-172141, 29 april 2020 

Laren
• Dochterenseweg 6a, het kappen van een 

kastanje, nr. 2020-172324, 1 mei 2020 
• Rengersweg ong., het plaatsen van een 

opslag/stallingsruimte, nr. 2020-172268,  
1 mei 2020 

Lochem
• Jan Steenlaan en Nassaulaan (nabij), het 

kappen van twee bomen, nr. 2020-172269, 
1 mei 2020 

• Ossenbeltsdijk (nabij), het afwijken van het 
bestemmingsplan voor het oprichten van 
een beheerderswoning en het afwijken van 
de verplichte bedrijfsmatige exploitatie, 
nr. 2020-172117, 6 februari 2020 

• Sweder van Kervenheimlaan kavel 8,  
het oprichten van een woning,  
nr. 2020-172358, 4 mei 2020 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 30 april t/m 6 mei 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Barchem
• Bremstraat 14, het kappen van een grove 

den (herplant opgelegd), nr. 2020-168919, 
6 mei 2020 

Eefde
• Almenseweg 25, het vernieuwen van 

de kapconstructie en het plaatsen van 
dakkapellen, nr. 2020-168590, 6 mei 2020 

• Kapperallee 53, het tijdelijke plaatsen van 
steigers rondom de heftorens (Zuidersluis) 
voor een periode van 8 maanden (tot 1 
januari 2021), nr. 2020-170532, 30 april 2020

Verkeer

Tijdelijke verkeersbesluiten 

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

Lochem, terras Oosterwal
• In verband met de opening van het terras-

senseizoen zal vanaf maandag 18 mei 2020 
de Oosterwal weer gedeeltelijk afgesloten 
zijn voor verkeer. Dit is afhankelijk van 
de maatregelen die worden getroffen in 
verband met corona.

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

I.v.m. werkzaamheden aan diverse 
spoorwegovergangen worden de hier 
onderstaande overgangen afgesloten voor al 
het verkeer:

• Nachtegaalstraat van 22 mei 23.00 uur  
tot 25 mei 7.00 uur

• Scheuterdijk van 18 mei 7.00 uur  
tot 25 mei 12.00 uur

• Flierderweg van 11 mei 23.00 uur  
tot 25 mei 7.00 uur

• Joppelaan van 22 mei 23.00 uur  
tot 25 mei 7.00 uur

• Dortherweg van 21 mei 7.00 uur  
tot 25 mei 12.00 uur

• Meijerinkstraat van 23 mei 21.00 uur  
tot 24 mei 7.00 uur

• Oude Larenseweg 23 mei 2.00 uur  
tot 23 mei 9.00 uur

Bekendmakingen

Ontwerp-woonvisie Almen

Contact: afdeling ruimte

De gemeente Lochem heeft een ontwerp-
woonvisie voor Almen ontwikkeld. Deze 
woonvisie vormt een uitwerking van de 
gemeente brede woonvisie en gaat in op de 
woonbehoefte in Almen. 

Inzage
De ontwerp-woonvisie Almen ligt met ingang 
van 14 mei tot en met 24 juni 2020 ter inzage 
bij de publieksbalie aan de Hanzeweg 8 in 
Lochem en de Hoofdstraat 45 in Gorssel. 
Ook op www.lochem.nl kunt u de woonvisie 
inzien. Tijdens deze periode kunt u schrif-
telijk of per e-mail reageren op de woonvisie. 
Deze reactie richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 17, 
7240 AA Lochem of info@lochem.nl , onder 
vermelding van ons kenmerk: 2020-163911 – 
Woonvisie Almen. 

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.

 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 
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Stap voor stap - wat kan wanneer?
Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blij�.

1 september :

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli:

STAP 4STAP 3STAP 1

11 mei:

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

Basisregels voor iedereen

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Vermijd drukte. Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je 
handen.

Heb je verkoudheids-
klachten? Blijf dan thuis. 

Ben je ook benauwd 
en/of heb je koorts? 
Dan moeten alle huis-
genoten thuisblijven.

  
 Voor voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

 

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

 Musea

Voortgezet onderwijs

In het openbaar vervoer
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht. Reis niet onnodig 
en mijd de spits. 

1 juni:

STAP 2

Praktijklessen en 
examens MBO 
vanaf 15 juni.

Versoepeling hoger 
onderwijs wordt 
onderzocht.
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