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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

Onze bewegingsruimte is weer 
iets groter geworden. We kunnen 
weer naar de kapper en naar de 
bibliotheek én de jeugd mag weer 
sporten. Dat is allemaal goed 
nieuws. Toch blijft het oppassen 
geblazen, juist nu. Want hoe meer 
mensen bij elkaar zijn hoe groter 
de kans dat het coronavirus zich 
verspreid. Hoe moeten we hiermee 
omgaan? Burgemeester Sebastiaan 
van ’t Erve geeft antwoord op een 
aantal vragen.

Wat voor gevoel roept de 
versoepeling op?
“Er mag weer iets meer, dat is heel 
fijn. Het geeft iedereen weer wat 
meer lucht. Maar je ziet dat het 
ook steeds maar drukker wordt in 
onze winkels, dorpscentra en op de 
wegen. Dit moeten we wel in de 
hand houden. En dat moeten we 
samen doen.”

Hoe moeten we omgaan met ‘iets 
meer ruimte’?
“Het kabinet heft enkele 
beperkingen op. Maar we moeten 
ons blijven realiseren dat verdere 
versoepeling alleen haalbaar is 
als we ons blijven houden aan de 
regels. Ik wil onze inwoners echt 
dringend blijven adviseren: vermijd 
drukte en houd 1,5 meter afstand! 
Een opleving van het coronavirus 
ligt op de loer. Dat zagen we de 
afgelopen weken al in verschillende 
landen waar weer veel mensen bij 
elkaar kwamen.”

Hoe gaan we dit de komende 
periode samen doen? 
“Iedereen moet zijn of haar eigen 
verantwoordelijkheid nemen. Daar 
begint het mee. Gebruik uw gezond 
boerenverstand. Wanneer u ziet 
dat het lastig wordt om 1,5 meter 
afstand te houden, ga dan weg. 
Zorg dat er ook voor anderen nog 
plek is. De ruimte is er; het is aan 
iedereen om ervoor te zorgen dat 
we die veilig gebruiken.”

Wat moeten we doen bij 
onverantwoorde situaties?
“Spreek elkaar met rust en aandacht 

aan op de 1,5 meter regel als u ziet 
dat iemand net iets te dicht tegen 
u of een ander aan staat. Ook onze 
handhavers blijven op pad gaan 
om te kijken naar onverantwoorde 
situaties.”

Wilt u verder nog iets kwijt?
“Ik ben enorm trots op wat we de 
afgelopen periode samen hebben 
gedaan. Een dikke pluim ook 
voor de ondernemers die zo hard 
werken om, binnen de beperkingen 
die er zijn, er het beste van te 
maken. Natuurlijk gaan er wel 
eens dingen mis, maar ik zie vooral 
dat heel veel mensen zich netjes 
aan de maatregelen houden. Ik 
wens iedereen veel sterkte toe 
de komende periode, waar we 
langzaam weer meer kunnen 
genieten van al het moois dat onze 
gemeente te bieden heeft.”

Burgemeester: “Meer ruimte, maar 
pas op met drukte!”

Zwemmen mag weer
De meeste zwembaden in onze 
gemeente zijn weer open. Ook 
is het seizoen voor zwemmen in 
meren en plassen weer begonnen. 

Zwembad De Beemd en de 
buitenbaden in Almen en Gorssel 
zijn sinds zaterdag 16 mei weer 
open. De Beemd biedt voorlopig 
alleen doelgroepzwemmen, zoals 
banen zwemmen of aquarobics. 
Neem contact op met De Beemd 
om een reservering te maken. 
Vanaf 18 mei beginnen ook de 
zwemlessen weer. De ouders 
krijgen hierover alle informatie die 
ze nodig hebben. 

Buitenbaden
In de buitenbaden in Gorssel en 
Almen mag de jeugd tot 18 jaar wel 
‘vrij’ zwemmen. Het Leussinkbad 
in Laren is van plan om op 30 mei 
weer de deuren te open. 

Zwemmen in natuurwater
De officiële zwemlocaties zijn weer 

open. Ook dit is voorlopig anders 
dan anders: 
1. Houd 1,5 meter afstand, ook in 

het water
2. Kom alleen of met mensen uit 

uw eigen huishouden
3. Blijf binnen de regio van uw 

eigen woonomgeving 
4. Vermijd lichamelijk contact met 

anderen
5. Ga thuis naar het toilet (de 

toiletten op locatie zijn gesloten)
6. Was thuis de handen met zeep, 

minimaal 20 seconden
7. Betaal zoveel mogelijk met pin 

of contactloos 
8. Verlaat direct na het recreëren 

de locatie. Blijf niet onnodig 
hangen op toegangswegen, 
trappen en parkeerplaatsen.

Veilig zwemmen
Zwem niet in grote rivieren, of 
kanalen. Dit kan levensgevaarlijk 
zijn. Kijk voor meer informatie op 
www.zwemwater.nl of bel met de 
Zwemwatertelefoon: (026) 359 99 99.

Nieuwe gemeentegids Lochem is nu af te halen

De nieuwe gemeentegids van 
Lochem 2020-2021 is deze week 
verschenen. U kunt de gids ophalen 
bij u in de buurt of online bekijken 
op https://lochem.smartmap.nl.

U vindt in de nieuwe gemeente- 
gids antwoord op de meest 
gestelde vragen per onderwerp. 
Regelmatig vindt u bij de informatie 
een verwijzing naar www.lochem.nl 
of naar andere websites. Behalve 

plattegronden en een straatnamen- 
register bevat de gids een beschrijving 
van het gemeentebestuur, raadsin-
formatie, politieke partijen en de 
dorpsverenigingen.

Recepten van eigen bodem
Als extraatje staan er dit keer vier 
recepten van moestuinen uit onze 
gemeente in. Lees, maak en eet 
smakelijk! Verder geeft de gids 
zoals u gewend bent een overzicht 

van verenigingen, instellingen en 
organisaties in onze gemeente. 
Natuurlijk hebben ook de winnende 
foto’s van onze fotowedstrijd een 
mooi plekje gekregen. 

Afhaalpunten
Dankzij de medewerking en service 
van bedrijven, organisaties en 
instellingen in onze gemeente kunt 
u de gids de komende tijd afhalen 
bij een aantal afhaalpunten. Door 
de coronamaatregelen zijn nog niet 
alle afhaalpunten open. We hopen 
dat dit de komende weken wel gaat 
gebeuren. In de volgende edities van 

het gemeentenieuws komt er dan 
ook een aanvulling op onderstaand 
overzicht.
 
Wijzigingen?
Wijzigingen kunt u mailen naar 
redactie@aksemedia.nl (o.v.v. 
Gemeentegids Lochem), of 
telefonisch doorgeven aan uitgever 
Akse Media via (0223) 67 30 10. 
Hiervoor kunt u ook het wijzigings-
formulier achterin de gids of op 
https://lochem.smartmap.nl  
gebruiken. Neem voor andere 
vragen contact op met de gemeente 
via info@lochem.nl of (0573) 28 92 22.

Aanvraag uitbreiding terrassen
De datum 1 juni komt dichterbij. Als 
het coronavirus beheersbaar blijft, 
kunnen de terrassen weer open! 
Denkt u als horecaondernemer na 
over meer ruimte voor uw terras in 

de 1,5-meter economie? Op 
www.lochem.nl/ondernemen-en-
corona leest u hoe u een aanvraag 
indient voor tijdelijk meer ruimte. 
Doe dit vóór 21 mei 2020.

Gemeentehuis gesloten op  
21, 22 mei en 1 juni
Op 21 mei (Hemelvaartsdag) en  
22 mei is het gemeentehuis 
gesloten. Dit geldt ook voor 1 juni 
(Tweede Pinksterdag). 
Wilt u binnenkort langskomen? 
Bel dan voor een afspraak. Dit ivm 
de coronamaatregelen. U kunt 
tijdens kantooruren bellen met 
(0573) 28 92 22.
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Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Blijf uw gezond boerenverstand 
gebruiken. Vermijd drukte!”

Op de voorpagina van de gemeentegids ziet u foto’s van onze fotowedstrijd.

Afhaalpunten vanaf 20 mei*

Almen: Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b
Barchem: Attent, Lochemseweg 2
Eefde:  Coop Versluis, Schurinklaan 16
Gorssel: Jumbo Brinkman, Nijverheidsstraat 22
Laren: Plus Beuzel, Holterweg 10
Lochem: Gemeentehuis, Hanzeweg 8
Harfsen:  Spar, Lochemseweg 103a

*De afhaalpunten worden de komende weken nog verder aangevuld.

Actuele stand van zaken

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
uit de persconferentie op  
www.rivm.nl/coronavirus of 
www.lochem.nl/coronavirus.
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Kadernota 2021: Investeren in 
economie en sterke samenleving
Dichtbij, duurzaam, doen: Lochem 
Inspireert! Het collegeprogramma 
is de basis voor het college om 
samen met inwoners, bedrijven 
en organisaties te werken aan 
een nog mooier Lochem. Het 
college is al een eind op weg. Maar 
door de coronacrisis en financiële 
tegenwind breken onzekere tijden 
aan. Voor ondernemers, inwoners en 
maatschappelijk organisaties. Maar 
ook voor de gemeente. Toch richt 
het college de blik vooruit en houdt 
het de handen stevig aan het stuur. 

Het college investeert in een 
krachtige samenleving en een 
sterke economie. In preventie 
en zorgaanbod in het Sociaal 
Domein. Maar ook in Recreatie 
en Toerisme en de Economische 
Agenda, waarin onze natuurlijke 
omgeving en aanpak klimaatver-
andering belangrijke onderdelen 
zijn. Daarmee geeft het invulling 
aan al ingezet beleid. Het is ook 
van grote waarde voor werkgele-
genheid en economische vitaliteit. 
Wethouder Bert Groot Wesseldijk: 
”Wat de financiële gevolgen van de 
coronacrisis zijn, weten we nog niet. 
Hopelijk wel komend najaar als we 
de begroting voor 2021 opstellen. 
Het zal niet gemakkelijk worden, 
maar het college zal er alles aan 

blijven doen om ingezet beleid 
zoveel mogelijk te continueren. De 
ontvangen precariogelden maken 
dat voorlopig mogelijk.”

Oorzaken financiële tegenwind
De afgelopen jaren kenmerkten zich 
door kortingen van gemeentefonds 
en taakstellingen binnen het Sociaal 
Domein. Met name bij Jeugdzorg en 
Wmo. Dat is ook zichtbaar in deze 
kadernota. Die geeft de contouren 
voor de begroting aan. Toch 
probeert het college manmoedig 
om ruimte te houden voor ambities. 
Het lukte tot nu toe steeds om een 
sluitende begroting te presenteren. 
Het college is daarbij altijd loyaal 
geweest in de uitvoering van 
de taken die Rijk en provincie 
overdroegen. 

Beroep op Rijk en provincie
Prognoses voor 2022 en 2023 laten 
tekorten zien. Bij het oplossen 
van die tekorten wil het college 
gebruik maken van de reserves. 
Alles bij elkaar opgeteld is dit 
vooruitzicht aanleiding om een 
stevig beroep te doen op Rijk en 
provincie. Groot Wesseldijk: ”De 
gemeentelijke tekorten leiden 
tot bezuinigingen op belangrijke 
voorzieningen, lokale lasten 
worden zwaarder en bijdragen aan 

maatschappelijke initiatieven en 
ontwikkelingen komen in de knel. 
Inwoners mérken die verschraling. 
Het water staat ook bij ons aan de 
lippen. Als daarbij de verdeling van 
het gemeentefonds beweegt van 
“platteland naar stad”, raakt ons dat 
nog meer in de portemonnee. Dat 
betekent voor ons extra bezuini-
gingen bovenop de eerdere. En dan 
moet je gaan denken aan minder 
ondersteuning in het huishouden, 
sluiten van zwembaden, sluiten van 
de schouwburg, de bibliotheek en 
ouderen- en jongerenwerk. Dat gaat 
inwoners en ons echt pijn doen. We 
moeten er alles aan doen om dat 
te voorkomen. We dringen daarom 
echt aan op maatregelen.”

Digitale informatieavonden 
Ter voorbereiding op de Kadernota 
2021 gaat de gemeenteraad graag 
met inwoners en organisaties in 
gesprek. De raadsleden horen graag 
welke ideeën u hen wilt meegeven. 
Vanwege de coronacrisis zijn er dit 
jaar op 8 juni digitale informatie-
avonden. Tijdens de Politieke Avond 
op 29 juni vormt de gemeenteraad 
zich een mening over de Kadernota 
en tijdens de Politieke Avond op 6 
juli neemt de raad een besluit. De 
Kadernota is te vinden op  
www.lochem.nl.

De blauwe lijnen geven aan waar er onderzoek wordt gedaan.

Onderzoek voor aardwarmte

De Rijksoverheid onderzoekt 
waar de ondergrond in Nederland 
mogelijk geschikt is voor de 
winning van aardwarmte. 
De komende weken is het 
onderzoeksteam aan de slag in 
onze gemeente. 

Aardwarmte kan een bron zijn om 
een deel van de huizen, kantoren 
en bedrijven in Nederland te 
verwarmen. Het speelt een rol in 
de overgang naar schone energie, 
omdat het aardgas kan vervangen 
als verwarmingsbron. Aardwarmte 
is warm water dat van nature diep 
in de bodem aanwezig is. Op dit 
moment zijn er in de gemeente 
Lochem geen plannen voor 
aardwarmte.

Geluidsgolven in ondergrond 
In grote delen van Nederland is 
weinig informatie bekend over de 
ondergrond. Voor het onderzoek 
naar aardwarmte worden geluids-
golven de ondergrond in gestuurd. 
Zo worden de dikte en ligging van 
de aardlagen in beeld gebracht. 
Hierbij kunnen doffe ploffen te 
horen zijn, of lichte trillingen 
gevoeld worden. Alsof er een 
vrachtwagen langsrijdt. 

Meer informatie
Het onderzoek vindt plaats in 
opdracht van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Op 
www.lochem.nl/aardwarmte vindt u 
een video over het onderzoek. Kijk voor 
meer info op www.scanaardwarmte.nl.

Mag uw hond loslopen in het buitengebied?
Als u met uw hond een wandeling 
maakt in het buitengebied, vindt 
u het misschien vanzelfsprekend 
dat de hond los mag lopen. Vaak 
is dat ook zo, als u uw hond goed 
onder controle heeft. Dit geldt voor 
de openbare bermen en paden. 
Maar houdt uw hond aan de lijn bij 
bouwkavels, weilanden en bos.

De gemeente krijgt regelmatig 
klachten over honden die loslopen 
in weilanden, ook daar waar geen 
wandelroutes door de weilanden 
lopen. Het betreden van weiland 
of bouwland is alleen toegestaan 

met toestemming van de eigenaar 
van de grond. Vaak staat er dan een 
bordje bij het land met de regels 
waaraan iedere bezoeker zich moet 
houden. 

Hond niet los in een weiland of bos
Grondeigenaren willen vaak 
niet dat honden loslopen in hun 
weiland omdat vee schrikt van 
loslopende honden. Het vee kan 
dan door de afrastering heen 
breken en ontsnappen uit de wei. 
Bovendien zijn boeren niet blij 
met de hondenpoep op hun land. 
Weilanden waar geen vee loopt, 

worden gebruikt voor de voerpro-
ductie. Hondenpoep kan een 
parasiet bevatten die gevaarlijk 
is voor koeien. Die kan in het voer 
belanden.

Als in een weiland regelmatig 
honden loslopen, verstoort dat ook 
broedsels van weidevogels. Een 
vogel verlaat dan het nest en er 
worden dan geen jongen geboren. 
En dat terwijl er steeds minder 
weidevogels zijn in Nederland. Ook 
overlijden veel weerloze reekalfjes 
als gevolg van de beet van een 
loslopende hond. 

Maai bermen niet zelf, dat doen wij!
Een deel van onze bermen wordt 
binnenkort weer gemaaid. In juni 
begint Circulus-Berkel met het 
maaien van een deel van onze 
bermen. Verkeersveiligheid staat 
voorop en daarom zijn kruispunten 
en zichthoeken als eerste aan de 
beurt. Andere plekken volgen later.

Langs fietspaden maaien we drie 
keer per jaar. Zo zorgen we dat 
het gras niet over de paden gaat 
hangen. Langs de wegen maaien we 
alleen aan het eind van de zomer 
of begin van de herfst. De bermen 
zijn waardevol voor veel planten en 
dieren.

Waarom zijn bermen belangrijk?
In onze bermen komen veel 
bloeiende kruiden voor. Deze kruiden 
zijn erg belangrijk voor insecten 
zoals vlinders en bijen, vogels en 
kleine zoogdieren. De bermen bieden 

ruimte voor onze bomen en vormen 
linten door ons landschap. Zo kunnen 
de dieren zich verplaatsen tussen 
verschillende (natuur)gebieden.

Verschillende planten en bloemen
Bij het maaien van de bermen in het 
buitengebied houden we rekening 
met bijzondere bermplanten. Die 
maaien we pas als ze zijn uitgebloeid 
en de zaden zijn verspreid. Het 
maaisel wordt afgevoerd om de 
grond nog geschikter te maken 
voor bijzondere plantensoorten, 
het zogenaamde verschralen. Dit 
leidt tot meer biodiversiteit. In de 
grond zitten veel bloemenzaden 
die zichzelf ontwikkelen tot een 
prachtige bloemenberm. Zo worden 
onze bermen elk jaar mooier. Er 
staan ook soorten in onze bermen 
die we liever kwijt willen, zoals de 
Japanse duizendknoop en reuzen-
berenklauw. Die maaien we apart 

en het afval gaat naar een speciaal 
bedrijf.       

Mag ik zelf de berm maaien?
Nee, dat hebben wij liever niet! 
Wij streven naar een gevarieerde 
kruidenrijke berm, die bijdraagt 
aan biodiversiteit. Wij snappen dat 
u moet wennen aan hoog gras en 
kruiden voor uw tuin of weiland. 
Maar omdat wij verschralen, groeien 
hier andere soorten kruiden dan 
in uw tuin en hoeft u niet bang te 
zijn voor extra onkruid. Bovendien 
is het gevaarlijk om langs de weg te 
werken. Laat dat maar aan ons over!      

Meer informatie over maaien in de 
gemeente Lochem vindt u op  
www.circulus-berkel.nl/lochem.    

Vragenlijst Lochem Spreekt 
over erfgoed: doet u mee?
Geniet u ook zo van de mooie 
monumentale panden in Lochem? 
Van het mooie Achterhoekse 
landschap? Van het verhaal over de 
Witte Wieven? En rond kerst van de 
klanken van de midwinterhoorn? En 
vindt u ook dat dit en ander erfgoed 
bewaard moet blijven voor volgende 
generaties Lochemers en bezoekers 
van onze mooie gemeente? Heeft 
u ideeën over hoe we het zouden 
kunnen bewaren en beleefbaar 
maken? Vul dan de vragenlijst 
Lochem Spreekt over erfgoed in. 

Invullen kan tot 25 mei
Al iets meer dan 300 deelnemers 
aan ons inwonerpanel Lochem 
Spreekt zijn u voorgegaan. De 
vragenlijst staat nog open tot 25 
mei. U heeft dus nog ruim de tijd 
om onze vragen te beantwoorden. 

Het is maar een korte vragenlijst. 
Invullen kost hooguit 10 minuten 
van uw tijd. Alvast dank voor het 
meedoen! 

Erfgoedvisie
De uitkomsten van deze vragenlijst 
gebruikt de gemeente voor de 
nieuwe erfgoedvisie 2020-2030. 
Deze visie is een van de bouwstenen 
voor de Omgevingsvisie. Iedereen 
vanaf 16 jaar die in onze gemeente 
woont, werkt en/of onderneemt, 
kan meedoen aan Lochem Spreekt. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe 
beter! Kijk op www.lochemspreekt.nl 
voor meer informatie.

Tussenstand collegeprogramma
Onder het motto dichtbij, duurzaam, doen, is ons college twee jaar aan 
de slag. We delen verderop in deze Berkelbode graag in een overzicht 
een aantal resultaten met u. 
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Boeren, burgers en bedrijven maken 
zonnebloemlint mogelijk
Boeren, burgers en bedrijven 
zorgen via crowdfunding voor 
een 16,5 km lang zonnebloemlint 
in onze gemeente. Meer dan 
200 burgers en zeven bedrijven 
trokken hun portemonnee. Zo 
kunnen 30 Lochemse boeren 
langs hun maisvelden linten van 
zonnebloemen zaaien. Daarmee is 
de eerste crowdfundingsactie een 
succes.

Vrijdag 15 mei zaaide loonwerker 
Gerrit Boschloo bij boer Gerrit 
Steging in Gorssel de eerste meters 
in. Gerrit Steging: “Dit jaar zaaien 
we een gemengd zonnebloemen-
mengsel dat we laten staan in de 
winter en zo nog aantrekkelijker is 
voor alle insecten en vogels.”
Marlies Gommers uit Gorssel 
steunde de zonnebloemactie actief. 
Zij onthulde een informatiebord 
over het zonnebloemlint. “Via een 
oproepje in de lokale media en een 
flyer ben ik mensen enthousiast 
gaan maken om bij te dragen.” 
En de respons was geweldig: 900 
meter zonnebloemenlint. “Het 
voelt alsof je je omgeving hebt 
geadopteerd.”

Geslaagde crowdfunding
Het bedrag dat binnenkwam via de 
crowdfundingsactie is € 18.150,-. 
Gemeente Lochem deed als eerste 
een donatie. TP Solar, Lochem 
Energie, Slootsmit mesttechniek, 
Gateway Woordenboeken, 
Mechanisatie Lochem BV, Agrowin 
en Limagrain doneerden elk ook een 
aanzienlijk bedrag.

In 2018 startte het project 
Zonnebloemlint vanuit de lokale 
LTO-afdeling; met elkaar kregen 
enkele boeren het idee om 
zonnebloemen langs maispercelen 
te zaaien. In 2019 nam ANV ‘t 
Onderholt de organisatie van het 
project over. Voor meer informatie 
kijk op www.zonnebloemlint.nl 

Vlnr. Gerrit Boschloo, Gerrit Steging en Marlies Gommers plaatsen het 
informatiebord in het net ingezaaide bloemenlint

·       

Stap 1
De gemeente 
begeleidt u
• Contact opnemen
 Neem contact op met de gemeente waar de  
 persoon woont, voor wie u een lintje wilt 
 aanvragen
• Inschatting
 De gemeente schat in of de verdiensten  
 bijzonder genoeg kunnen zijn voor een lintje
• Gesprek
 Als de verdiensten bijzonder genoeg zijn  
 begint u met een gesprek in het gemeente- 
 huis. U krijgt van de gemeente een aanvraag-  
 en een ondersteuningsformulier

 Let op
• U probeert ongemerkt uit te vinden  
 of de persoon die een lintje verdient,  
 dat lintje niet zou weigeren
• De richtlijn voor een lintje is dat iemand  
 zich tenminste 15 jaar aaneen belangeloos 
 heeft ingezet voor de samenleving
• Per verdienste is 1 ondersteuningsbrief nodig
• Vragen? Bel gerust de gemeente
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• Vragen? Bel gerust de gemeente

Stap 2
U zoekt ondersteuning 
bij uw aanvraag
• Overzicht
 Zet de verdiensten die de aanvraag ondersteunen op een rijtje.  
 Noteer hierbij ook meteen de namen en contactgegevens van  
 de bestuurders of vrijwilligers bij organisaties, werk en/of familie
• Benaderen
 Benader de contactpersonen vertrouwelijk met de vraag of ze 
 uw aanvraag willen ondersteunen. Stuur hen daarna het  
 ondersteuningsformulier en leg uit welke informatie u nodig  
 heeft. Vraag ook of de ondersteuners andere organisaties of  
 familie kennen die uw aanvraag kunnen ondersteunen
• Herinneren
 Bel of mail de ondersteuners als u de ondersteuning 
 niet of niet compleet krijgt 
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 niet of niet compleet krijgt 

Stap 3
U stuurt uw 
aanvraag op
• Verzamelen en controleren
 Verzamel alle ingevulde ondersteunings-
 formulieren en controleer het aanvraagformulier
• Versturen
 U stuurt de aanvraag en alle ondersteuningen naar de  
 gemeente
• Uw klus is klaar! 
 De burgemeester, de Commissaris van de Koning, het  
 Kapittel voor de Civiele Orden schrijven een advies bij 
 uw aanvraag. De minister neemt een Koninklijk Besluit. 
 De koning ondertekent dat. De burgemeester krijgt  
 bericht. U hoort of uw familielid, buurman of -vrouw,  
 kennis of collega een lintje krijgt. Spannend!

Stap 3
U stuurt uw 
aanvraag op
• Verzamelen en controleren
 Verzamel alle ingevulde ondersteunings-
 formulieren en controleer het aanvraagformulier
• Versturen
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Iemand kan een lintje krijgen 
tijdens 2 momenten:

• De Lintjesregen, meestal op de dag voor  
 Koningsdag. Uw aanvraag meldt u voor 15 juni 
 bij de gemeente en stuurt u voor 15 juli in.
• Bijzondere Gelegenheid, bijvoorbeeld een  
 jubileum. Uw aanvraag meldt u 6 maanden  
 daarvoor bij de gemeente. U overlegt over de  
 instuurdatum.

Heeft u vragen over een Koninklijke onderscheiding 
voor een inwoner van de gemeente Lochem? 
Belt u dan naar (0573) 28 92 22 of mailt u naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl. 
Succes met uw aanvraag!
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Een lintje 
aanvragen
voor 
iemand?

U kent een familielid, kennis, buurman 

of -vrouw, collega in uw omgeving die 

met heel zijn hart veel goeds doet voor 

de samenleving. Meer dan je normaal 

gesproken van iemand zou mogen 

verwachten. Denk bijvoorbeeld aan 

bestuurswerk, vrijwilligerswerk, 

bijzondere prestaties binnen het 

werk of mantelzorg. U denkt: die zou 

nou echt een lintje verdienen. 

Maar hoe pakt u dat aan? 

Dat is makkelijker 
dan u denkt!

Vanaf 25 mei andere 
omleiding centrum Laren
Er moet minder hard gereden 
worden door het centrum van 
Laren. Daarom zijn we begonnen 
met het verbeteren van de 
30km-zone in Laren. Een deel van 
het werk is inmiddels klaar. Vanaf 
25 mei starten we met de kruising 
Deventerweg – Verwoldseweg - 
Zutphenseweg. Vanaf dan geldt 
er een andere omleidingsroute. 
Deze omleidingsroute loopt via de 
Deventerweg – Holterweg en N332. 
Ook verkeer uit de richting Almen 
wordt omgeleid. 

Wat gaat er gebeuren?
Samen met Wakker Laorne maakten 
we plannen om de verkeers- 
veiligheid in Laren te verbeteren. 
Om dat te bereiken willen we dat 
verkeer met een lagere snelheid 
door Laren rijdt. We verbeteren 
daarom de kruisingen van de 
Rengensweg, Dorpsstraat en 
Deventerweg in de bebouwde 
kom. Op de Rengersweg komt 
een chicane bij het begin van de 
bebouwde kom. Ook komen er 
zebrapaden om de doorgaande 
route door Laren goed en veilig te 
kunnen oversteken. 

Wanneer wordt er gewerkt? 
Het werk is verdeeld in 2 fasen 
en wordt steeds per kruising 

uitgevoerd. Op die manier houden 
we Laren bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer. Ook kan dan het 
openbaar vervoer blijven rijden. 

Fase 1
Van 25 mei tot en met 12 juni 
werken we aan het plateau 
Verwoldseweg – Zutphenseweg - 
Dorpsstraat. De plateaus Holterweg 
– Deventerweg en Huenderstraat 
– Dorpsstraat zijn inmiddels 
klaar. Ook voerden we gelijktijdig 
onderhoudswerkzaamheden aan de 
bestrating uit. 

Fase 2
In fase 2 passen we de plateaus 
Braninkkamp en Postelstraat-
Veldhoenkamp aan. Daarnaast 
maken we de chicane in de 
Rengersweg. De planning voor fase 2 
is nog niet definitief. Informatie over 
deze werkzaamheden volgt later. 

Volg de omleidingsroute en houd 
rekening met elkaar
Enige overlast kunnen we helaas 
niet voorkomen. We vragen u om de 
aangegeven omleiding te volgen en 
op de omleidingsroute met gepaste 
snelheid te rijden. Zo houden we 
ook tijdens de werkzaamheden 
rekening met elkaar en met de 
aanwonenden.
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Hoe werkt de Digitale 
Politieke Avond?
Momenteel zijn er Digitale Politieke 
Avonden. Hiervoor komen de 
raadsleden niet naar het gemeen-
tehuis. Ze vergaderen vanachter 
hun computer thuis. De vergade-
ringen blijven openbaar: alle 
inwoners kunnen de vergaderingen 
live en na afloop bekijken via  
www.lochem.nl/politiekeavond 
Ook blijft het voor inwoners 
mogelijk mee te spreken met 
tafelgesprekken.

De agenda van de Politieke Avond 
blijft in grote lijnen hetzelfde: we 
beginnen met het vragenhalfuur. 
Daarna zijn 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. Kijk op www.lochem.nl/
politiekeavond voor de complete 
agenda’s en de precieze tijden.

Het meespreken bij tafelgesprekken 
blijft ook mogelijk. 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 griffie via het aanmeldformulier 
dat is te vinden op www.lochem.
nl/politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 28 92 22. U ontvangt 
daarna instructies hoe u mee kunt 
doen. 

Daarnaast is het mogelijk uw 
bijdrage schriftelijk met de raad te 
delen. Dit kan uiterlijk de donderdag 
vóór de Politieke Avond. Dat is 
dus dit keer donderdag 7 mei. Uw 
bijdrage voegen we toe aan de 
vergaderstukken. De raadsleden 
kunnen dan voor de vergadering 
kennis nemen van uw standpunt. 
U kunt uw bijdrage mailen naar: 
griffie@lochem.nl of per post 
versturen naar: Gemeente Lochem, 
t.a.v. De Griffie, 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 bijdrage te 
versturen per e-mail.

Voor verdere vragen over de Politieke 
Avond kunt u contact opnemen met 
de griffie via griffie@lochem.nl of 
(0573) 289 222.

Nieuws 
van de gemeenteraad

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 25 mei 2020
Maandag 25 mei 2020 is er een digitale Politieke Avond. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met 
bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen. Zie het artikel elders in dit gemeen-
tenieuws voor een toelichting op deze agenda.

Agenda Politieke Avond

Vragenhalfuur  

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur

Tafels 
 
Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

19.45 uur Beeldvormen:
Nieuwbouw scholen Laren *

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

Beeldvormen:
Memo F348 

Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

20.45 uur Beeldvormen:
Begroting VNOG *

Beeldvormen:
PlusOV *

Informeren:
Memo evaluatie afval- en 
grondstofinzameling

Alle tafels zijn 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 mogelijkheid om te reageren op het 
onderwerp. Hiervoor moet u zich wel uiterlijk donderdag 21 mei 2020 aanmelden bij de griffie. 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 besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 11 mei 2020
4. Ingekomen stukken 15 april 2020 t/m 6 mei 2020
Debatonderwerp 
5. Evaluatie ’t Baken
6. Bestemmingsplan partiële herziening Lochem-West (sportpark De Elze)
Hamer- en stemstukken
7. Advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de media
8. Financiële stukken Tribuut
9. Bestemmingsplan Hooislagen 3 Lochem
10.  Bestemmingsplan Dijkmansweg 5 Laren
11. Bestemmingsplan Goorseweg 34 en 47 Lochem
12. Sluiting

Besluiten gemeenteraad 11 en 12 mei 2020
Op 11 en 12 mei 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier 
een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Ondersteuning Thuis
• Motie vreemd aan de orde: Ruimte voor de horeca

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op  
www.lochem.nl/politiekeavond.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 7 t/m 13 mei 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:
Barchem
• Eekvenne (nabij), het kappen van een 

haagbeuk, nr. 2020-172557, 7 mei 2020 

Eefde
• Zutphenseweg 57, het handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van het gebruik van een praktijk voor 
ergotherapie, nr. 2020-173091, 13 mei 2020 

Epse
• Houtsingel 3, het plaatsen van een 

tuinhuis, nr. 2020-172553, 6 mei 2020 
• Oude Larenseweg 6, het kappen van een 

douglas, nr. 2020-172860, 11 mei 2020 

Gorssel
• Acaciaplein 15 – 19 (nabij), het kappen van 

twee prunussen, nr. 2020-172813, 11 mei 
2020 

Laren
• Marsmansteeg 2, het vergroten van een 

werktuigenloods, nr. 2020-172773, 11 mei 
2020 

• Priezerstege 2, het plaatsen van een 
ligboxenstal, nr. 2020-172550, 6 mei 2020 

• Warfveendijk 10, het veranderen van een 
milieu-inrichting, nr. 2020-172996, 12 mei 
2020 

Lochem
• Aalsvoort 97 B9, het veranderen van een 

gevel, nr. 2020-172685, 7 mei 2020 
• Zwiepseweg 117 (nabij), het kappen van 

vier berken, nr. 2020-172783, 11 mei 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Joppe
• Huzarenlaan 19, het plaatsen van 

een constructie voor bevestiging van 
zonnepanelen, nr. 2020-167735, 12 mei 2020 

Laren
• Westermark 74, het plaatsen van een 

schuurtje, nr. 2020-169184, 11 mei 2020 
Lochem
• Nelson Mandelastraat 8, het vergroten van 

een woning, nr. 2020-168684, 11 mei 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:

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

een kavelpad, nr. 2020-169360, 7 mei 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)

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.
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Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 7 t/m 13 mei 2020 zijn de volgende 
vergunningen bekendgemaakt:
Almen
• Scheggertdijk 82a, het oprichten van een 

bedrijfsgebouw, nr. 2020-168266, 13 mei 
2020 

Eefde 
• Zutphenseweg 39, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-169326, 11 mei 2020 
Epse
• Epserenk 13, het plaatsen van een erker, nr. 

2020-169011, 13 mei 2020 
• Oude Larenseweg 2, het plaatsen van een 

schuur, nr. 2020-169575, 11 mei 2020 
Gorssel
• Markeweg 23a, het vervangen van een 

recreatiewoning, nr. 2020-169054, 8 mei 
2020 

Harfsen 
• Lochemseweg 177, het kappen van 

drie eiken (herplant opgelegd), nr. 
2020-169186, 8 mei 2020 

Laren
• Broekdijk 19, het kappen van een eik, nr. 

2020-169421, 13 mei 2020
• Holterweg 47, het plaatsen van 8 

lichtmasten, nr. 2020-167163, 12 mei 2020 
Lochem
• Koedijk 160, het plaatsen van een terras-

overkapping, nr. 2020-170484, 12 mei 2020 
• 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
Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:
Gorssel
• Nikkelsbergweg 2, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vervangen 
van een woning (nr. 2019-148152), nr. 
2020-170748, 7 mei 2020 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
liggen ter inzage:

Het bestemmingsplan Ehzerallee 14a Almen 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buEhzeral-
lee14aAl-BP31 ), zaaknummer 2020-163949. 

Beoogt de bestemming ‘Horeca’ te wijzigen in 
de bestemming ‘Wonen’. 

Het bestemmingsplan Oude Larenseweg 
97 Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buOudeLarenswg97Ha-BP31), zaaknummer 
2020-165025. Beoogt de bestemming ‘Agrarisch’ 
te wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. 

Het bestemmingsplan Scheggertdijk 7 Almen 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buScheggert-
dijk7Al-BP31). zaaknummer 2020-173034. 
Beoogt de bestemming ‘Bedrijf’ te wijzigen in 
de bestemming ‘Wonen’. 

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
besluiten liggen met ingang van 21 mei 2020 
voor de duur van zes weken tot en met 2 juli 
2020 ter inzage. De ontwerp bestemmings-
plannen 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 de informatie 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). 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:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol / mw. Dam

Eefde
• Ter hoogte van de Sluis is voor de periode 

van week 20 t/m week 48 2020 een 
voorrangsregeling ingesteld.

Bekendmakingen

Bekendmaking van aanwijzing van percelen 
gelegen binnen het Plangebied Kop van Oost 
te Lochem ingevolge artikel 5 van de Wet 
voorkeursrecht gemeenten.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lochem maken op grond van 
artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van 
de gemeente Lochem op 20 april 2020 
(ingevolge het bepaalde in artikel 5 van de 
Wvg) heeft besloten om de percelen gelegen 
in het plangebied Kop van Oost te Lochem 
aan te wijzen als gronden waarop de artikelen 
10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van 
toepassing zijn. 

Het raadsbesluit treedt in werking één dag 
na publicatie in de Staatscourant van 8 mei 
2020; te weten 9 mei 2020 en geldt vanaf 
datum raadsbesluit voor 3 jaar. Als de gemeen-
teraad binnen deze termijn van 3 jaren een 
structuurvisie vaststelt wordt de aanwijzing 
van rechtswege voor 3 jaar verlengd. De 
aanwijzing wordt van rechtswege verlengd 
met 10 jaren als er een bestemmingsplan 
wordt vastgesteld door de raad. 

De dag na publicatie in de Staatscourant 
wordt het raadsbesluit in het gemeen-
telijke beperkingenregister geregistreerd. 
Dit is voorgeschreven in de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende 
zaken (Wkpb).

De percelen zijn eerder betrokken geweest bij 
een voorlopige aanwijzing van het college van 
burgemeester en wethouders bij besluit van 4 
februari 2020 ingevolge artikel 6 van de Wvg. 

Ligging, huidig gebruik en toegedachte 
bestemming
Het plangebied Kop van Oost is gelegen 
ten oosten van het gemeentehuis tussen 
het Twentekanaal en de Berkel te Lochem. 
Aan de percelen is in het ontwerpbestem-
mingsplan “Kop van Oost” de bestemming 
“Woongebied” toegedacht. Deze bestemming 
wijkt af van het huidig gebruik als 
bedrijventerrein.

Ter inzagelegging
Het raadsbesluit d.d. 20 april 2020 ligt 
samen met het daarbij behorende kadastrale 
overzicht (bestaande uit een kaart en 
lijst van de onroerende zaken waarop de 
aanwijzing betrekking heeft vermeldende 
de kadastrale aanduiding, de grootte en de 
namen van de eigenaren en van de rechtheb-
benden op de beperkte rechten volgens de 
kadastrale registratie d.d. 17 maart 2020) 
met ingang van 9 mei 2020 gedurende zes 
weken voor een ieder kosteloos ter inzage 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis van 
Lochem (Hanzeweg 8 Lochem). De openings-
tijden van de publieksbalie kunt u op de  
www.lochem.nl vinden.

Gevolgen
Het raadsbesluit heeft onder andere tot 
gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld 
in artikel 10 van de Wvg van toepassing 
blijft. De aanbiedingsplicht houdt in dat 
de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden 
van de in het besluit aangewezen gronden, 
wanneer zij hun eigendom of hun recht 
willen verkopen en leveren, dit eerst aan de 
gemeente Lochem te koop moeten aanbieden 
alvorens verkoop aan anderen mogelijk is. 
De eigenaren en de zakelijk gerechtigden 
ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij 
aangetekende brief bericht over de inhoud 
van het besluit en de gevolgen daarvan.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) kunnen belanghebbenden gedurende 
een termijn van zes weken ingaande op 
9 mei 2020 (de dag na publicatie in de 
Staatscourant van 8 mei 2020) een bezwaar-
schrift indienen tegen het raadsbesluit. In het 
ondertekende bezwaarschrift moet worden 
opgenomen: de naam en het adres van de 
belanghebbende, de datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het bezwaar is 
gericht en de gronden van het bezwaar (de 
motivering). Het bezwaar-schrift dient te 
worden gericht aan de raad van de gemeente 
Lochem, ter attentie van de heer J. ten Barge, 
Postbus 17, 7240 AA Lochem. 

Degenen die een bezwaarschrift hebben 
ingediend kunnen tevens een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank Gelderland (Regio Zutphen), 
Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen). De voorzie-
ningenrechter zal de verzoeker alleen 
ontvankelijk verklaren, indien daarbij een 
spoedeisend belang kan worden aangetoond. 

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP) 

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.

Onderstaand persoon wordt verzocht binnen 
twee weken na publicatiedatum van dit 
bericht contact op te nemen met de afdeling 
Publiekscontacten, (0573) 28 92 22. Indien 
deze persoon zich niet binnen deze periode 
melden, worden zij uitgeschreven uit de 
Basisregistratie Personen.

T. Navickas, geb. 11-10-1980

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheidsvoor-
zieningen. 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 
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Resultaten 

• Een Economische agenda en een visie op Recreatie en Toerisme zijn gemaakt en in 
uitvoering. 

• De Agro Innovatie Coöperatie is opgericht. Er zijn netwerkbijeenkomsten gehouden.
Verschillende pilots zijn uitgevoerd: precisiebemesting, innovaties jonge ondernemers,
glyfosaatvrije maisteelt, zonnebloemenlinten.

• Samen met het Graafschap College helpen we jongeren naar duurzaam werk. Via 
opleiden op maat. 

• Ondernemers krijgen de ruimte op Diekink. Het bestemmingsplan voor fase 1 ligt voor
ter besluitvorming. De eerste ondernemers starten op kantorenpark Stijgoord. Uitgifte
op bestaande terreinen Kwinkweerd en Aalsvoort geven ruimte aan lokale investeringen.

• Gemeente, VVV en ondernemers werken samen aan promotie en nieuw aanbod. Er is
een digitale evenementenkalender.

• Intensief contact met ondernemers via Lochemse Zaken Panel, bedrijfsbezoeken colle-
ge, Lochemse Zaken Cafés en Lochemse Ondernemersavond. Levert acties op voor bij-
voorbeeld wonen, ander energiegebruik, techniekonderwijs en de Lochemse Uitdaging.

• In 2019 kwamen 572 banen erbij in de gemeente Lochem.

Krachtige samenleving2
Resultaten 

• Samen met maatschappelijke partners hebben wij het Sportakkoord Lochem opgesteld. 
We willen sport en bewegen in de openbare ruimte stimuleren en mensen die belem-
meringen ervaren helpen om meer te sporten of te bewegen. Met de activiteiten willen
we onder meer inspelen op de thema’s eenzaamheid en gezonde leefstijl.

• We hebben de campagne Rondkomen in Lochem uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor 
dat ook mensen met een laag inkomen kunnen meedoen in Lochem.

• De Adviesraad Sociaal Domein is in 2019 met veel enthousiasme gestart. Ze zijn bij 
diverse onderwerpen betrokken en geven hun advies vanuit het perspectief van de
inwoners.

• Op de scholen hebben we campagne gevoerd om de verkeersveiligheid van kinderen 
en jongeren te vergroten. Zo hebben we bijvoorbeeld fluorescerende hesjes gegeven
aan kinderen op de basisscholen.

• Almen, Harfsen, Barchem en Gorssel krijgen stimuleringssubsidie voor 2020 en 2021

voor de inzet van een zorgcoördinator. De initiatiefnemers zijn bezig met het maken
van plannen voor een passende inzet van de zorgcoördinator in hun kern.

Resultaten

• In het buitengebied legden we glasvezel aan, daarmee houden we het leefbaar. 

• We zetten vol in op biodiversiteit. In Eefde houden schapen het gras kort. We bestrijden de
eikenprocessierups natuurvriendelijker. Door bijvoorbeeld het ophangen van nestkastjes,
klimop bij bomen te laten staan en bermen minder te maaien. 

• We maken inwoners bewuster van het belang van biodiversiteit. Via bijvoorbeeld tipclips,
een bermenfolder, de serie Buitengewone Bomen en het beeldmerk #lochemnatuurlijk. 

• De subsidie voor de aanplant van landschapselementen verrijkt ons landschap met steeds
meer poelen en houtwallen. 

• We laten onze laanbomen oud worden waar dat veilig kan. 

• We vervangen straatverlichting voor LED verlichting. 

• We verbeteren verkeersveiligheid in kernen. We verbeteren de fietsveiligheid op diverse
plekken. De Ooldselaan en de Vordenseweg richtten we bijvoorbeeld opnieuw in. 
Met snelheidsremmende maatregelen maakten we deze wegen veiliger voor fietsers. 

• De woonvisie Lochem is er. De woonvisie wordt uitgewerkt in maatregelen per kern. Voor
Almen ligt deze er. De woonvisies voor Laren en Gorssel zijn nu in de maak.
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Nieuwe energie 
Resultaten

• Zoveel mogelijk energie opwekken met daken. Bijeenkomsten groepsaankoop van zonne-
panelen voor huiseigenaren. Bedrijven attent gemaakt op Regeling Verzilver je dak. 

• Met LochemEnergie bewoners helpen om duurzamer te leven, werken, wonen en reizen,
bijvoorbeeld via Energieloket en Energiecoaches.

• Elektrisch en zuiniger rijden: 9 openbare laadpalen erbij, 1 snellaadpaal, elektrische
auto’s voor de handhavers van de gemeente. De eerste slimme bandenpomp is
geplaatst. 

• Afspraken vastgelegd over zonne-energie. Vijf zonneparken, met een totaal van 60

hectare hebben een vergunning gekregen. Het eerste zonnepark Armhoede is gebouwd. 

• In het buitengebied en op bedrijventerreinen mogen kleine windturbines tot 33 meter
komen. 

• Op kantorenpark Stijgoord en bedrijfsterrein Diekink stimuleren we groen, water en
duurzaamheid.

• Het concept-bod van de Regionale Energiestrategie is er. 

• Bewust maken van de jeugd via Energy Challenge Staring College,  ‘Junior Energiecoach’
en de masterclass ‘Duurzaamheid op bassisscholen’.

4

Tussentijdse resultaten collegeprogramma 2018-2022

Resultaten 

• ‘Lochem Spreekt’ geeft inwoners een stem. Ons panel praatte mee over preventie-
beleid, recreatie en toerisme, energievraagstukken en over meldingen over de openbare
ruimte. En over dorpsplan Eefde.

• We hebben een visie op dienstverlening vastgesteld. We voeren deze uit en blijven zo
onze dienstverlening ontwikkelen. 

• We willen dat onze teksten direct duidelijk zijn. Medewerkers volgden een training 
om duidelijke teksten te schrijven. 

• We bieden steeds meer producten en diensten digitaal aan. Steeds meer inwoners
regelen hun zaken online. Zelfs meer dan landelijk het geval is.   

• Toezicht en handhaving breidden we uit. Toezichthouders beter zichtbaar en meer
inzetbaar.  

• De Omgevingswet komt eraan. Een participatieaanpak met spelregels ligt klaar.  

1 Sterke economie

Onder het motto dichtbij, duurzaam, doen, zijn we twee
jaar aan de slag. We delen graag in één oogopslag  een
aantal resultaten met u in één overzicht. Helaas heeft ook
onze gemeente te maken met tegenvallers en financiële
onzekerheden. Toch blijven we sturen op wat nodig is  
om plannen uit te voeren. Samen met u als inwoner,
ondernemer,  instelling of vereniging. 

Onze leefomgeving

Van links naar rechts: Henk van Zeijts, Eric-Jan de Haan, Sebastiaan van 't Erve, Renger Starke (secretaris-
directeur) en Bert Groot Wesseldijk.

Foto: Pim Helmich

Lochem inspireert, mooie resultaten maken we samen. 
Denk met ons mee! 
• Praat mee in ons inwonerpanel via www.lochemspreekt.nl
• Praat mee in ons ondernemerspanel via www.lochemsezakenpanel.nl 
• Neem contact op met de ideeënmakelaars: idee@lochem.nl 
• Ga in gesprek met de Adviesraad SociaalDomein: www.adviesraadlochem.nl
• Volg of bezoek de raadsvergaderingen via www.lochem.nl 
• Abonneer u op gemeentenieuws en besluiten: www.lochem.nl/blijfopdehoogte
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