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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

Zolang het coronavirus onder 
controle blijft, komt er stap voor 
stap meer ruimte. Per 1 juni kunnen 
we in Nederland opnieuw enkele 
maatregelen versoepelen. Dat heeft 
het kabinet bekend gemaakt. Een 
overzicht van basisregels en de 
routekaart voor verdere versoe-
peling vindt u verderop in deze 
Berkelbode.

Voor veel mensen is het fijn dat we 
letterlijk weer meer bewegings-
ruimte en mogelijkheden krijgen. 
Sinds 11 mei gingen de eerste 
kinderen weer naar school en 
opvang, konden we weer naar de 
kapper en bijvoorbeeld de pedicure 
en kon er weer door iedereen buiten 
worden gesport met aanpassingen. 

Vanaf 1 juni komt er ruimte bij voor 
culturele instellingen, onderwijs, 
buitenschoolse opvang, horeca en 
in het openbaar vervoer. Denk eraan 
dat een mondkapje in het openbaar 
vervoer verplicht is.

Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve: “We zijn als gemeente trots 
op hoe instellingen, bedrijven en 
inwoners steeds verstandig omgaan 
met de extra ruimte. Bij vragen 
weten we elkaar te vinden. Laten 
we dit volhouden en ons goed aan 
de basisafspraken blijven houden. 
Alleen samen kunnen we het 
coronavirus indammen en krijgen 
we meer ruimte”. 

Groepen
Eén van de versoepelingen gaat over 
groepen op straat: 
• Buiten mogen mensen bij elkaar 

komen als zij 1,5 meter afstand 
tot elkaar bewaren.

• In alle gebouwen die publiek 
toegankelijk zijn, mogen 
maximaal 30 mensen bij elkaar 
komen, exclusief personeel. Ook 
hier houdt iedereen 1,5 meter 
afstand tot elkaar.

• Thuis blijft het dringende advies 
om voor bezoekers 1,5 meter 
afstand aan te houden, zowel 
binnen als in de tuin/op het 
balkon.

Terrassen
Vanaf 1 juni opent ook de horeca 
weer beperkt. Als gemeente riepen 
we horecaondernemers op om tijdig 
extra ruimte voor terrassen aan te 

vragen. Zij weten dan 1 juni of dit 
kan. Elf ondernemers hebben hiervan 
gebruik gemaakt. Dit helpt om te 
voldoen aan de 1,5 meterregel. 

Kunst en cultuur
De bibliotheken in Gorssel en 
Lochem zijn van maandag tot en 
met vrijdag 14.00 – 17.00 uur weer 
open. De bieb in Lochem is ook 
op zaterdag open van 11.00 tot 
14.00 uur. De Muzehof maakt een 
start met de individuele muziek-
lessen op de locaties in Zutphen 
en Lochem. Leerlingen tot en 
met 18 jaar kunnen op afspraak 
terecht voor een muziekles met 
hun docenten. Musea gaan volgens 
de regels van de overheid op 1 juni 
weer open. Museum STAAL in Almen 
gaat bijvoorbeeld open op 2 juni. 
Wij raden aan om voor uw bezoek 
de website van het museum te 
bekijken. Voor museumbezoek geldt 
dat u vooraf een toegangskaartje 
moet kopen. Ook de schouwburg 
volgt de richtlijnen. Informatie 
over inhaaldata en geannuleerde 
voorstellingen delen de Nederlandse 
schouwburgen gezamenlijk.

Meer informatie
Kijk op www.rivm.nl/coronavirus of 
www.lochem.nl/coronavirus voor 
meer nieuws en tips.

Stap voor stap meer ruimte Bijdrage studiekosten 
De Vullerfonds
Heb je geen recht op studiefinan-
ciering en ben je geboren of woon 
je in Lochem of Zutphen? Dan kom 
je mogelijk in aanmerking voor een 
bijdrage in de studiekosten van 
het De Vullerfonds. Wees er op tijd 
bij: je aanvraag voor het studiejaar 
2020-2021 moet voor 26 juni 
binnen zijn.

In de gemeente Lochem is het ‘De 
Vullerfonds voor studiekosten’ 
gevestigd. Dit fonds is in 1883 
opgericht door oud-burgemeester 
De Vuller van de voormalige 
gemeente Gorssel. Het heeft een 
paar doelstellingen. Het geven van 
een bijdrage in de studiekosten van 
een vervolgopleiding, aansluitend 
op het middelbaar onderwijs, is er 
daar een van. 

Voorwaarden
Je kunt voor een bijdrage in 
aanmerking komen als je:

• op geen enkele andere wijze 
recht hebt op een studiefinan-
ciering. Dat betekent dat je pas 
een bijdrage kunt krijgen als er 
geen recht meer is op studie- 
financiering van DUO

• woont of geboren bent in de 
gemeente Lochem of Zutphen

• aanvraag voor het studiejaar 
2020-2021 voor 26 juni 2020 
binnen is

Meer informatie
Op www.devullerfonds.nl vind je 
voorbeelden waaruit blijkt in welke 
situatie het fonds kan bijdragen. 
Daar vind je ook de aanvraagpro-
cedure. Het bestuur bepaalt de 
hoogte van de bijdrage, die meestal 
in de vorm van een renteloze lening 
wordt verstrekt. 
Voor vragen kun je ook terecht bij 
Koos Huizenga, ambtelijk secretaris 
van het fonds, via (0573) 28 92 22 of 
o.huizenga@lochem.nl.

Meer afhaalpunten nieuwe gemeentegids Lochem

De nieuwe gemeentegids van 
Lochem 2020-2021 is vorige week 
verschenen. U kunt de gids ophalen 
bij u in de buurt. Het aantal afhaal-
punten is deze week verder 
uitgebreid. U kunt de gids ook 
online bekijken op https://lochem.
smartmap.nl.

U vindt in de nieuwe gemeentegids 
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 straat-
namenregister bevat de gids 
een beschrijving van het 

gemeentebestuur, raadsinfor- 
matie, 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. 

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.

Gemeentehuis gesloten op 
maandag 1 juni
Op maandag 1 juni (Tweede 
Pinksterdag) is het gemeente- 
huis gesloten. Wilt u binnenkort 
langskomen? Bel dan voor een 
afspraak. Dit vanwege de corona-
maatregelen. U kunt tijdens 
kantooruren bellen met  
(0573) 28 92 22.
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De bibliotheek in Gorssel heeft de nodige maatregelen genomen en is weer open.

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

Afhaalpunten vanaf 27 mei
Almen: Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b
  Buurtbieb, Dorpsstraat 31b
Barchem:  Attent, Lochemseweg 2
  Buurtbieb, Beukenlaan 1
Eefde:  Coop Versluis, Schurinklaan 16
  Buurtbieb, Jolinkweg 2
Epse: Buurtbieb, Het Wansink 45
Gorssel: Jumbo Brinkman, Nijverheidsstraat 22
  Bibliotheek, Hoofdstraat 45
Laren: Plus Beuzel, Holterweg 10
Lochem: Gemeentehuis, Hanzeweg 8
  Bibliotheek, Doctor Rivestraat 3
  VVV Lochem, Markt 2
Harfsen:  Spar, Lochemseweg 103a
  Buurtbieb, Hulstweg 4-6
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Stand van zaken zonneparken
De gemeente bekijkt hoe het 
verlenen van de vergunningen voor 
zonneparken tot nu toe is verlopen. 
Tijdens de evaluatie neemt de 
gemeente geen nieuwe aanvragen 
voor zonneparken in behandeling. 
De evaluatie duurt van juni tot 
oktober. 

In 2018 heeft de gemeente- 
raad afgesproken onder welke 
voorwaarden zonneparken 
aangelegd mogen worden. Als er 
voor honderd hectare zonnepark 
een vergunning is verleend, wilde 
de raad bekijken of die afspraken 
goed zijn nageleefd. Dat aantal 
komt nu in zicht. Het zonnepark 
op de voormalige vuilstort 
Armhoede is in gebruik genomen. 
Vier zonneparken kregen een 
vergunning om te starten met 

de aanleg. Twee aanvragen voor 
zonneparken (Bekenschot in 
Barchem en Ampsen in Lochem) 
zijn in behandeling. Deze twee 
aanvragen behandelt de gemeente 
volgens de bestaande procedures. 
De gemeenteraad ontvangt hierover 
een voorstel. De behandeling door 
de raad van zonnepark Bekenschot 
is gepland op 15 juni.

Informeren en betrekken
Onderzoekers van een extern 
bureau duiken in de documenten 
van de gemeente en voeren 
gesprekken met betrokkenen en 
aanwonenden. De onderzoekers 
gaan na hoe de afgesproken 
voorwaarden, in de praktijk 
zijn ingevuld. Voorwaarden zijn 
bijvoorbeeld dat initiatiefnemers 
bewoners op tijd informeren 

en betrekken bij de plannen. De 
zonneparken moeten zo goed 
mogelijk ingepast worden in het 
landschap. Het is de bedoeling dat 
alle inwoners van onze gemeente 
hun mening kunnen geven. Meer 
informatie over hoe dit in zijn 
werk gaat, volgt begin juni. De 
uitkomsten van het onderzoek 
gebruikt de gemeente om het 
beleid voor zonne-energie aan te 
scherpen.

Schone energie 
Er zullen in de toekomst meer 
zonneparken verschijnen in ons 
landschap. Dit is nodig om te zorgen 
dat we net zoveel schone energie 
opwekken als we verbruiken. In de 
Regionale Energiestrategie maken 
gemeenten van de Cleantech Regio 
hier een stappenplan voor. 

Zuinig Zonder Zorgen

Grip, overzicht en inzicht krijgen in jouw financiële situatie, dat is het doel 
van deze cursus. Onderwerpen die aan bod komen zijn: budgetteren, zicht 
op inkomsten en uitgaven en het bijhouden van een kasboek. 

Daarnaast kun je veel leren van de ervaringen van anderen. 
Uiteraard richten we deze cursus helemaal corona-proof in!

Voor wie:  inwoners van de gemeente Lochem
Begeleiding: B€L Budgetadviescentrum Lochem en ’t Baken 
Kosten:   gratis
Data:  maandag 8, 15 en 29 juni 2020
Tijdstip:  10.30 - 12.00 uur
Locatie:  Den Oldenhof, Hoofdstraat 45b in Gorssel

Meer weten of aanmelden?
Anja Rouwenhorst: a.rouwenhorst@welzijnlochem.nl of 06 57 04 81 03
Andrea Vrijkorte: a.vrijkorte@bakenlochem.nl of 06 83 64 34 40

Op zoek naar een nieuwe plek voor uw 
organisatie? Kom naar de Zuiderenk
Welke invulling op de plek van de 
oude St. Josephschool verbindt 
de wijk Zuiderenk in Lochem? 
Met deze vraag ging de gemeente 
samen met de buurt en maatschap-
pelijke organisaties in 2019 aan 
de slag. We gaan uit van een 
bedrijfsplan dat een zakelijke of 
maatschappelijke investering 
combineert met de wensen van de 
buurt. Zo worden nieuwe voorzie-
ningen haalbaar en betaalbaar. Ziet 
u hier kansen? Dan gaan we graag 
met u in gesprek!

Buurtbewoners dachten mee over 
een nieuwe invulling op het terrein 
aan de Prins Clauslaan. Ze dachten 
bijvoorbeeld aan een gebouw voor 
opvang en zorg. In combinatie met 
een ruimte voor ontmoeting en 
activiteit. Daarnaast wil de buurt 
graag een park met ontmoetings-
banken en een plek voor sporten en 
bewegen, voor jong en oud. Ook is 

er op de vrijgekomen plek ruimte 
voor extra parkeerplaatsen. En een 
werkatelier of kleinschalige dienst-
verlening zouden bijvoorbeeld ook 
goed passen in het plan van de 
buurt.
 
In gesprek
Wij nodigen bedrijven, instellingen, 
organisaties of andere partijen 
graag uit om met ons in gesprek te 
gaan over:
• Waarvoor zoekt u nieuwe 

huisvesting?
• Hoeveel ruimte heeft u nodig 

voor het waarmaken van uw 
ideeën?

• Hoe zoekt u verbinding met de 
buurt?

• Wilt u voor uw activiteit ruimten 
huren of kopen in een nieuw 
gebouw?

• Wilt u maatschappelijke functies 
aan uw idee toevoegen en tegen 
welke voorwaarden?

Proces
Na de gesprekken praat de 
gemeente over uw ideeën met 
de buurt. Pas daarna zetten we 
volgende stappen. We maken een 
eerste opzet van een ruimtelijk 
programma voor het nieuwe 
gebouw met bijbehorend buiten-
terrein. Daarna kunnen project-
ontwikkelaars inschrijven om een 
plan met een programma voor 
te bereiden en te realiseren. Dat 
gebeurt in nauw overleg met 
de bedrijven en organisaties die 
nieuwe ruimten willen huren of 
kopen op de beoogde plek.

Belangstelling 
Heeft u als plannenmaker interesse 
om mee te denken over een 
toekomstige invulling? Meldt u zich 
dan voor 1 juli 2020 bij Appie Baas, 
a.baas@lochem.nl.

Denk mee met Binnenstadsraad

Er wordt hard gewerkt aan de 
ontwikkeling van de binnenstad in 
Lochem. Dit heeft veel invloed op 
verschillende mensen en partijen. 
Sinds kort is er daarom een 
Binnenstadsraad in oprichting. 

De Binnenstadsraad vertegen-
woordigt de belangen van 
ondernemers, evenementenorga-
nisaties, inwoners en alle andere 
betrokkenen van de binnenstad. 
Vanaf nu is de Binnenstadsraad dé 
gesprekspartner voor de gemeente 
als het gaat om de voorbereiding 
en uitvoering van verschillende 
projecten in de binnenstad. Daarbij 
probeert de Binnenstadsraad, zo 
goed als mogelijk, de verschillende 
belangen van de binnenstad te 
vertegenwoordigen.

Laat uw mening horen
De afgelopen periode is de 
Binnenstadsraad samen met 
ondernemers, evenementenor-
ganisaties en andere partijen 
samengekomen, om op te schrijven 
wat zij belangrijk vinden voor 
een nieuwe inrichting van de 
Markt. En zij doen dat samen 
met de gemeente ook voor de 
Julianaweg. Over een aantal van 
deze onderwerpen, bijvoorbeeld 
als het gaat om groen en parkeren, 

is de mening van de inwoners 
van Lochem uiteraard ook heel 
belangrijk. Laat uw mening dus aan 
horen aan de Binnenstadsraad!

Online enquête
U kunt via www.binnenstads-
raadlochem.nl een online enquête 
invullen en uw mening geven over 
de plannen voor de binnenstad. 
De resultaten van de enquête 
worden door de gemeente gebruikt 
om de ontwerpen voor de Markt 
en Julianaweg te maken. Deze 
ontwerpen legt de Binnenstadsraad 
medio augustus aan u voor.

Papieren enquête
Als u niet in de gelegenheid 
bent om online een enquête in te 
vullen kan u een papieren enquête 
ophalen en inleveren bij De Pelikaan, 
Walderstaat 19 in Lochem. Invullen 
van de enquête kan nog tot 7 juni.

Leden gezocht
De Binnenstadsraad zoekt nog 
inwoners van Lochem die mee 
willen denken over communicatie 
rond de binnenstad en op welke 
manier we het beste andere 
inwoners kunnen betrekken. Wilt u 
hieraan bijdragen? Geef u dan snel 
op en mail naar  
sip.donker@gmail.com.

Denk mee over de binnenstad en vul de enquête van de Binnenstadsraad in.

Wat is uw idee voor de gemeente Lochem? 
Deel het met de raad!
De gemeenteraad van Lochem 
nodigt inwoners en organisaties 
uit: Denk mee over de toekomstige 
plannen van de gemeente. De 
gemeenteraad neemt uw ideeën 
mee tijdens de bespreking van de 
Kadernota 2021. Een belangrijk 
moment om invloed uit te oefenen 
op de plannen. Schrijf in een e-mail 
of brief wat u de komende jaren 
belangrijk vindt. Wie dat wil kan 
het idee  maandagavond 8 juni via 
de computer of tablet toelichten 
aan de gemeenteraad. 

Inwoners en organisaties kunnen 
hun bijdrage tot en met donderdag 
4 juni opsturen. Bij voorkeur per 
mail via griffie@lochem.nl. Of 
anders per brief naar: Gemeente 

Lochem, t.a.v. de griffie, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Houdt er dan wel 
rekening mee dat het verwerken 
van de post enkele dagen kan duren. 
We raden daarom aan een bijdrage 
te versturen per e-mail.

Praat digitaal mee 
Op maandag 8 juni is er vanaf 19.30 
uur een digitale informatiemarkt. 
Wilt u via een videoverbinding uw 
idee toelichten? Schrijf dit dan bij 
uw idee. U krijgt vervolgens uitleg 
hoe dit werkt.  De vergadering 
van 8 juni kunt u live volgen op de 
website van de raad: www.lochem.
nl/politiekeavond. 

Wat gebeurt er met uw inbreng?
De raad neemt de suggesties van 

inwoners en organisaties mee bij 
de behandeling van de Kadernota 
2021. In deze nota staan de plannen 
van de gemeente voor 2021. Op 
maandagavond 29 juni staat de 
kadernota op de agenda van de 
raadsvergadering. Op 6 juli besluit 
de raad over het vaststellen van 
de nota. Meer informatie over de 
kadernota vindt u op de website 
van de gemeente Lochem: 
www.lochem.nl

Normaal gesproken organiseert 
de raad hiervoor een informa-
tiemarkt in het gemeentehuis. Dat 
kan dit jaar helaas niet vanwege het 
coronavirus.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25 mei 2020
Op 25 mei 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestemmingsplan partiële herziening Lochem-West (sportpark De Elze)
• Evaluatie ’t Baken (gewijzigd)
• Advies van de gemeenteraad aan het Commissariaat voor de media
• Financiële stukken Tribuut
• Bestemmingsplan Hooislagen 3 Lochem
• Bestemmingsplan Dijkmansweg 5 Laren
• Bestemmingsplan Goorseweg 34 en 47 Lochem

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

Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 14 t/m 19 mei 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:
Almen
• Scheggertdijk 74, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-173111, 13 mei 2020 
Eefde
• Het Have 55, het plaatsen van een split 

airco, nr. 2020-173196, 14 mei 2020 
Gorssel
• Eesterbrinkweg 5, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-173453, 18 mei 2020 
Laren
• Holterweg 102 (nabij), het aanleggen van 

een inrit, het kappen van een eik en het 
plaatsen van een schuur met dierenverblijf, 
nr. 2020-173170, 14 mei 2020 

Lochem
• Bolksbeekweg 4, het afwijken van het 

bestemmingsplan (definitief) ten behoeve 
van het uitbreiden van een school, nr. 
2020-173131, 14 mei 2020 

• Dr. Cartier van Disselweg 11, het kappen 
van een douglas, nr. 2020-173292, 17 mei 
2020 

• Dillenburg 88 (nabij), het kappen van een 
prunus, nr. 2020-173363, 18 mei 2020 

• Larenseweg 28 (nabij), het kappen van 2 
berken, nr. 2020-173349, 18 mei 2020 

• Tramstraat 18, het plaatsen van een schuur, 
nr. 2020-173291, 17 mei 2020 

• Wilhelminalaan 18, het verbouwen/
vergroten van een woning en het 
aanleggen van een inrit, nr. 2020-173447, 
18 mei 2020 

• Zutphenseweg 91 (nabij), het kappen van 
een berk, nr. 2020-173520, 19 mei 2020

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Scheggertdijk 11, het kappen van 3 eiken, 

nr. 2020-167761, 15 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:

Lochem
• Ruïnelaan 2, het realiseren van een 

biodiversiteitsplan en landschapsplan, nr. 
2020-170570, 20 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)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 14 t/m 19 mei 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Bergweg 6, het verhogen van de kapcon-

structie van een woning, nr. 2020-168886, 
18 mei 2020 

Eefde 
• Angerenhof 9, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-167218, 18 mei 2020 
• Jodendijk 35, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-169826, 18 mei 2020 
• Vullershof 10, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-170794, 19 mei 2020 
Epse
• Het Wilgert 45, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-170932, 18 mei 2020 
Harfsen
• Schepersweg 9c, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2020-172191, 18 mei 2020 
Laren
• Knibbeldijk 3 (nabij), het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-171847, 18 mei 
2020 

• Oude Holterweg 5, het bouwen van een 
windtoren, nr. 2020-166324, 19 mei 2020 

• Rengersweg 2a, het plaatsen van een 
dakopbouw, nr. 2020-169409, 18 mei 2020 

Lochem
• Ploegdijk 2 H700, het plaatsen van 2 

dakkapellen “wijziging A”, nr. 2020-169726, 
18 mei 2020 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

• De omgevingsvergunning Sluitdijk 4 
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buSluitdijk4Lo-OV41, zaaknummer 
2020-164214. Het plaatsen van een 18 
meter hoog veiligheidsnet (ballenvanger) 
op het terrein van de Lochemse Golfclub, 
perceel Sluitdijk 4 Lochem. Dit besluit is 
bekend gemaakt op 19 mei 2020

• De omgevingsvergunning Walderstraat 30 
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
LoWalderstraat30-OV41), zaaknummer 
2019-147534. Het uitbreiden van de 
bebouwing buiten het bouwvlak ten 
behoeve van een burgerwoning, perceel 
Walderstraat 30 Lochem. Dit besluit is 
bekend gemaakt op 19 mei 2020

Inzage 
• De aanvragen, besluiten en de 

bijbehorende stukken zijn voor een ieder 
in te zien met ingang van 28 mei 2020 tot 

en met 8 juli 2020. De besluiten 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 plan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak 
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem 
en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken 
inzien (digitaal of op verzoek op papier). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het 
beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 

De mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift staat open voor belangheb-
benden die: 
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht bij 
het college of

• kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze bij het 
college naar voren te brengen

Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroeps-
schrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 
een beslissing is genomen. 

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend 
en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (motivering) 
van het beroep. 

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.

Alles was geregeld voor de komst 
van de veteranen die 75 jaar 
geleden Lochem bevrijdden. Totdat 
het coronavirus ook hier roet in het 
eten gooide. De Engelse bevrijders 
George Campello (95) en Jack 
Ingleton (100) van het Wiltshire 
Regiment zegden af. Een heel 
verstandig besluit, maar wel erg 
jammer. Om toch te laten weten dat 
we onze veteranen eren, bedacht 
Berry Swarthoff van het Liberation 
Museum Lochem de actie om de 
veteranen een kaartje te sturen. Dat 
deed burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve namens de gemeente Lochem. 
Op de foto poseert de 100-jarige Jack 
Ingleton trots bij de jubilieumvlag 
die hij kreeg toegestuurd.

Veteraan poseert trots met jubileumvlag
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Verkeer

Tijdelijke verkeersbesluiten 

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

De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn 
genomen:
Eefde
• Kapperallee 

I.v.m. met het aanbrengen van hijsvoor-
zieningen is op de Kapperallee ter hoogte 
van de sluis Eefde moet het verkeer op 
3 en 4 juni rekening houden met enige 
verkeershinder. Er is slechts een rijstrook 
beschikbaar.

Zie informatie: Bezwaarakingen

Bekendmakingen

Tijdelijke verruiming nota standplaatsen 
gemeente Lochem

contactpersoon: T. Wallaard

Nota standplaatsen gemeente Lochem 
tijdelijk verruimd
Er is besloten tot tijdelijke verruiming van de 
Nota Standplaatsen gemeente Lochem.

Vanwege het COVID-19 is er besloten het 
standplaatsenbeleid te verruimen. Hierdoor 
zijn er meer mogelijkheden voor lokale 
ondernemers om op gemeentegrond een 
standplaats in te nemen.

In werkingtreding
De tijdelijke verruiming van de Nota 
Standplaatsen is op 20 mei 2020 bekend-
gemaakt in het Gemeenteblad op  
www.officielebekendmakingen.nl en is op 
21 mei 2020 in werking getreden. U kunt 
dit besluit inzien onder lokale wet- en 
regelgeving van de gemeente Lochem op 
www.overheid.nl.

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.

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

D. Okhuijsen, geb. 13-12-1979
A. Korenblik, geb. 13-12-1974

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

Openbare bekendmakingen

 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 



Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

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

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

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij�.

Discotheken
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