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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

Op 1 juni was er opnieuw een versoe-
peling van maatregelen. Omdat 
het coronavirus voldoende onder 
controle blijft. De horeca kon weer 
open. Het goede weer hielp mee aan 
een goede stemming.

Wat geldt bij horecabezoek?
Voor elk restaurant en café binnen 
en buiten geldt dat gasten aan 
een tafel of bar zitten en 1,5 meter 
afstand van elkaar houden. Behalve 
als ze deel uitmaken van hetzelfde 

huishouden. Voor een tafel binnen 
geldt aanvullend dat er verplicht 
gereserveerd moet worden. En 
dat een medewerker vraagt of u 
verkouden bent of koorts heeft. Met 
deze klachten moet u thuisblijven. 
Er mogen maximaal 30 gasten 
binnen zijn. Buiten mogen meer 
gasten zitten, als er maar genoeg 
plaats is om 1,5 meter afstand te 
houden. Volg altijd de aanwijzingen 
op van het personeel.  Kijk voor 
meer info op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus of op www.lochem.nl

Testen
Vanaf 1 juni kan iedereen met 
klachten zich laten testen op het 
coronavirus. 

Wanneer een coronatest?
Je hebt milde klachten die passen  
bij het coronavirus. Verkoudheids-
klachten, zoals neusverkouden, 
loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, 
verhoging, of plotseling verlies 
van reuk of smaak. De test kan 
aantonen of je het coronavirus op 
het moment van afnemen hebt. 

Testlocaties
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
heeft twee testlocaties. In Vaassen 
en Zelhem.  

Afspraak maken
Bel voor een afspraak  0800-1202 
(landelijk gratis telefoonnummer). 
Het nummer is 7  dagen per week,  
van 08.00 uur tot 20.00 uur bereik- 
baar om een afspraak te maken. 

Weer meer ruimte vanaf 1 juni
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Vorige week werden de terrassen neergezet met 1,5 meter tussenruimte.

Bram Buiting (r), directeur SWL, overhandigt het jaarverslag aan wethouder 
Henk van Zeijts. 

Jaarverslag Stichting Welzijn Lochem

Het jaarverslag 2019 van Stichting 
Welzijn Lochem (SWL) ligt er. 
Een jaarverslag waarin Stichting 
Welzijn Lochem trots is op de mooie 
resultaten van vorig jaar. Met het 
jaarverslag vertellen we niet alleen 
verhalen van de stichting, maar 
geven we ook anderen het woord. 
Mensen bij wie het welzijnswerk 
het afgelopen jaar een rol speelde 

in hun leven, door betrokkenheid 
bij activiteiten of juist net de 
ondersteuning die ze konden 
gebruiken.

Lochem sluit 2019 positief af dankzij precariobelasting
De gemeente Lochem laat in haar 
jaarrekening 2019 een positief 
resultaat zien van € 5,7 miljoen. Dat 
dit resultaat positief is, komt vooral 
door eenmalige opbrengsten uit de 
precariobelasting. Het college stelt 
de raad voor om het saldo toe te 
voegen aan de algemene reserve. 

De belangrijkste meevaller in 2019 
kwam uit de precariobelasting, 
€ 7,8 miljoen. Precariobelasting 
moeten bedrijven zoals Liander 
en TenneT betalen voor leidingen 
en kabels die in de grond van de 
gemeente liggen. Tot nu toe zette 
de gemeente de precariobelasting 
apart in een voorziening. Vanwege 
een positieve gerechtelijke uitspraak 
mag de gemeente de opbrengsten 
houden. Het geld dat de gemeente 
overhoudt, gaat naar de algemene 
reserve. Wethouder Bert Groot 
Wesseldijk: “Je zou kunnen denken: 
‘waarom uitte de wethouder eerder 
zijn zorgen over de financiële 

toekomst?’ Maar zie de algemene 
reserve vooral als een spaarpotje, 
waar we nu eenmalig een extra 
bedrag in doen. Raakt het spaargeld 
op, dan moeten we maatregelen 
nemen om het huishoudboekje nog 
kloppend te houden. Ik ben blij dat 
we besloten precariobelasting te 
gaan heffen. Zonder die opbrengsten 
zou onze jaarrekening er nu heel 
anders uitzien.”

Zorgen voor de toekomst
Met de jaarrekening legt het 
college verantwoording af over 
het jaar 2019. Een externe 
accountant controleert de jaarre-
kening. De accountant is van plan 
een goedkeurende verklaring 
af te geven. Dat betekent dat 
de gemeente het geld volgens 
de regels heeft besteed. Het 
verslag is nog een concept; bij de 
accountant vindt op dit moment 
nog een interne review plaats. De 
accountant onderstreept in het 

conceptverslag de zorgen van het 
college. Naast de verschillende 
opgaves die het nodige geld vragen, 
vormt de coronacrisis voor de 
gemeente een volgende financiële 
uitdaging. Daarnaast vraagt de 
accountant waakzaamheid voor de 
ontwikkeling van de vermogens-
positie. In het meerjarenbeeld van 
de gemeente wordt het positieve 
resultaat onderaan de streep voor 
een groot deel beïnvloed door 
onttrekkingen aan de reserves. De 
gemeentelijke vermogenspositie 
neemt hierdoor af.

Burgerjaarverslag over 
dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de 
jaarrekening aan de gemeenteraad, 
doet de burgemeester verslag 
over de kwaliteit van de gemeen-
telijke dienstverlening en burger-
participatie. Inwoners zijn begaan 
met hun leefomgeving en laten van 
zich horen als ze vinden dat de zorg 

daarvoor beter kan. De gemeente 
doet er veel aan om de dienstver-
lening te verbeteren. Begin 2019 
ging ’t Baken van start. Daarmee 
kreeg de gemeente één loket voor 
alle vragen van inwoners over zorg, 
jeugd, werk en inkomen. Verder 
zijn er onder andere het digitale 
inwonerspanel Lochem Spreekt, het 
ondernemerspanel, de adviesraad 
Sociaal Domein en de twee ideeën-
makelaars om voor inwoners 
het uiten van vragen en zorgen 
gemakkelijker te maken.

Gemeenteraad besluit
Op 29 juni is er een beeldvormende 
tafel waarbij de raad het college en 
de accountant vragen kan stellen 
over de jaarrekening. Op 6 juli 
zal de raad over de jaarrekening 
debatteren en besluiten. 

De jaarrekening is te vinden op 
de pagina financiën van  
www.lochem.nl

Tijdelijke wegafsluitingen Prins Bernhardweg vanaf 8 juni
Vanaf 8 juni wordt de Prins 
Bernhardweg in Lochem ter hoogte 
van het Graafschapterrein in 
drie fases afgesloten voor al het 
verkeer. De weg maakt onderdeel 
uit van de herinrichting van het 
Graafschapterrein. 

De supermarkten zijn of vanaf de 
kant van de rotonde bereikbaar, of 
vanaf de kant van de Julianaweg. 
Doorgaand verkeer is niet mogelijk. 
Ook niet voor hulpdiensten. De 
omleiding loopt via de Graaf 
Ottoweg, Stationsweg, Hanzeweg, 
Larenseweg, Tramstraat, 
Julianaweg of andersom. 

Omstreeks 17 juli is het werk 
aan de weg klaar. Op het kaartje 
ziet u wanneer welk wegvak is 
afgesloten. 
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Evenementenvergunningen

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

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 20 t/m 27 mei 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:
Harfsen
• Braakhekkeweg 5, het plaatsen van drie 

dakramen, nr. 2020-173565, ingekomen  
19 mei 2020 

Laren
• Braninkkamp 5, het plaatsen van een 

dakkapel en het veranderen van een gevel, 
nr. 2020-173462, ingekomen 20 mei 2020 

• Dwarsdijk 3, het tijdelijk plaatsen van een 
open tent ten behoeve van het plaatsen 
van fitnessapparatuur, nr. 2020-173743, 
ingekomen 25 mei 2020 

Lochem
• Dillenburg 160, het plaatsen van een 

tuinmuur, nr. 2020-174064, ingekomen  
27 mei 2020

• Markt 9, het plaatsen van een uithangbord, 
nr. 2020-173566, ingekomen 19 mei 2020 

• Prins Clauslaan 75, het vergroten van een 
woning, nr. 2020-173624, ingekomen  
20 mei 2020 

• Van Hogendorplaan 36, het vergroten 
van een woning/vervangen dakbeschot 
(nokverhoging), nr. 2020-173954, 
ingekomen 27 mei 2020 

• Zutphenseweg 128, het plaatsen van een 
schuur met overkapping, nr. 2020-173857, 
ingekomen 25 mei 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Ravensweerdsweg 32,  het plaatsen van 

een tijdelijke woonunit, nr. 2020-169359, 
26 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
• Akkerwinde 20, het kappen van een eik,  

nr. 2020-169992, 20 mei 2020 
• Klein Dochterense Schooldijk 4, het 

plaatsen van een recreatie eenheid en een 
saunaton, nr. 2020-170354, 27 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 20 t/m 27 mei 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Almen
• Kapelweg 9, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-170858, 25 mei 
2020 

Barchem
• Van Damstraat 14, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-167580, 26 mei 2020 

Eefde
• Korenbloemweg 10, het plaatsen van een 

nokverhoging, nr. 2020-170918, 25 mei 
2020 

• Vullershof (nabij), het kappen van zeven 
lindes (herplant opgelegd),  
nr. 2020-169813, 20 mei 2020 

Gorssel
• Noorseweg 31, het plaatsen van een 

dakopbouw, nr. 2020-168855, 25 mei 2020 
• Ravensweerdsweg 32, het vervangen van 

een  garage, nr. 2020-169059, 20 mei 2020 
• Veldhofstraat 26 - 28 (nabij), het kappen 

van een beuk (herplant opgelegd),  
nr. 2020-170156, 27 mei 2020 

Lochem
• Dr. Rivestraat (nabij), het kappen van een 

esdoorn (herplant opgelegd),  
nr. 2020-170158, 27 mei 2020 

• Haitsma Mulierlaan 18a, het vergroten van 
een woning (plaatsen opbouw),  
nr. 2020-168460, 27 mei 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 (naast huisje nr. 3), het 
plaatsen van een berging, nr. 2020-170920, 
26 mei 2020 

• Schweitzerweg 51, het plaatsen van een 
carport, nr. 2020-169243, 20 mei 2020 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten   

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
bekend gemaakt:

Kring van Dorth
• Jufferdijk 9, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een rundveestal (nr. 2011-008225), nr. 
2017-009974, 27 mei 2020 n

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.

Nieuws 
van de gemeenteraad

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 of volg de informatiemarkt online
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 informatiemarkt in 
het gemeentehuis. Dat kan dit jaar helaas niet vanwege het coronavirus.

Ter inzage: ontwerp wijziging regels 
watersysteem Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel wil de 
beleidsregel en algemene regel 
voor drainage en de kaart bij de 
beleidsregel voor beregening 
herzien. Met de herziening wil 
het waterschap aansluiten bij de 
gebieden die zijn opgenomen in de 
Omgevingsvisie van de provincies. 
Uitgangspunt zijn de gebieden die 
de provincies hebben opgenomen 
als natuurgebieden en de bescher-
mingszones die daar omheen liggen 
. Grondwateronttrekkingen kunnen 
effect hebben op deze gebieden. 
Het beleid ligt opnieuw, deels 
aangepast, ter visie van  
25 mei 2020 tot en met 6 juli 
2020. De wijzigingen lagen al ter 
inzage tot en met 20 april 2020. 
Deze procedure viel samen met 

het intreden van de corona-maat-
regelen. De geplande inzage- en 
inloopmomenten konden daardoor 
niet doorgaan.

Zienswijzen
Ingezetenen en belanghebbenden 
kunnen gedurende deze termijn 
mondeling of schriftelijk een 
zienswijze indienen. Uw reactie 
kunt u richten aan: Waterschap Rijn 
en IJssel, unit Advies en Strategie, 
t.a.v. de heer H. Witteveen, Postbus 
148, 7000 AC Doetinchem, 
tel. 0314-369369 (algemeen 
nummer) of via info@wrij.nl, t.a.v. 
H. Witteveen onder vermelding 
van zienswijzen beregening en 
drainage. 

Na de terinzagelegging zal 
definitieve besluitvorming plaats-
vinden. Hierbij worden de 
ingebrachte zienswijzen in acht 
genomen. Tegen besluiten rond 
vaststelling van beleidsregels 
en algemene regels staat geen 
bezwaar of beroep open.

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de 
website van het waterschap, 
www.wrij.nl (zoekopdracht: 
tervisielegging).

Sirenetest en NL-Alert op 8 juni
Maandag 8 juni 2020 om 12.00 
uur testen we onze sirenes. Op 
hetzelfde moment gaat er een 
NL-Alert controlebericht uit. 

Beide tests zijn bedoeld om u te 
informeren over een mogelijke 
ramp. Bijvoorbeeld een grote brand, 
noodweer of een gaslekkage. 
Omdat het deze keer om een test 
gaat, hoeft u niets te doen.

Waarom sirenetest?
Belangrijk is dat u het geluid van 
de sirenes herkent en weet wat u 
op dat moment moet doen. Ga dan 
direct naar binnen, sluit ramen en 
deuren en zet uw radio of tv op 
Omroep Gelderland. Deze omroep 
houdt u op de hoogte en geeft 
instructies als dit nodig is.

Waarom NL-Alert?
NL-Alert is een alarmmiddel voor 

op uw mobiele telefoon. Is er een 
ramp in de buurt, dan krijgt u daar 
een bericht van en wat u op dat 
moment het beste kunt doen. De 
meeste telefoons die in Nederland 
worden verkocht, zijn al ingesteld 
voor NL-Alert. Het controlebericht 
gaat uit zodat u dit kunt testen. 

Op www.nl-alert.nl vindt u meer 
informatie en instructies voor het 
goed instellen van uw telefoon.
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Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 25 mei 2020 zijn de volgende 
bestemmingsplannen ongewijzigd 
vastgesteld:
 Het bestemmingsplan 
Dijkmansweg 5 Laren (NL.
IMRO.0262.buDijkmans-
weg5La-BP41) wijzigt de 
bestemming ‘Bedrijf’ in de 
bestemming ‘Wonen’ voor het 
perceel Dijkmansweg 5 Laren. En 
maakt daarmee burgerbewoning 
mogelijk.
• Het bestemmingsplan 

Hooislagen 3 Lochem (NL.
IMRO.0262.buHooisla-
gen3Lo-BP41) wijzigt de 
bestemming ‘Agrarisch met 
waarden’ in de bestemming 
‘Wonen’ voor het perceel 
Hooislagen 3 Lochem.

• Het bestemmingsplan 
Goorseweg 34 en 37 Lochem 
(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buGoorseweg34Loch-BP41) 
wijzigt de vorm van het 
bouwvlak. De vormpassing is 
nodig voor de bouw van een 
nieuw te bouwen ligboxenstal 
ten behoeve van melkkoeien. 

Op 25 mei 2020 is het volgende 
bestemmingsplan gewijzigd 
vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Partiële 

herziening Lochem-West, 
Sportpark De Elze (Planid-
nummer: NL.IMRO.0262.
loPHSprtparkDeElze-BP41). 
Beoogt de nieuw gerealiseerde 
parkeerplaats op het sportpark 
in te passen, en tegelijkertijd een 
handhaafbare parkeerregeling 
vast te stellen die recht doet aan 

de belangen van de sportver-
enigingen en de belangen van 
aanwonenden. 

Ter inzage
De vastgestelde bestemmings-
plannen liggen met ingang van 
4 juni 2020 voor de duur van zes 
weken tot en met 15 juli 2020 ter 
inzage.  De bestemmingsplannen 
kunnen gedurende de hiervoor 
genoemde termijn worden ingezien 
op de website www.ruimtelijke-
plannen.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 (digitaal 
of op verzoek op papier). 

Beroep 
Tegen de vaststelling van een 
bestemmingsplan kan gedurende 
de termijn van terinzage-
legging beroep bij de Raad 
van State worden ingesteld. 
Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig 

zijn zienswijze tegen dat bestem-
mingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren heeft gebracht of

• een belanghebbende die 
aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen dat bestem-
mingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd 
worden naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 

5 van de Wet ruimtelijke ordening 
treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan in 
werking daags na afloop van 
de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. Binnen deze termijn 
kan een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag, waardoor het besluit 
niet in werking treedt, totdat op het 
verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal 
loket van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State 
beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt 
u niet inloggen.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op 
grond van artikel 8.40 en 8.44 van 
de Wet milieubeheer onder een 
zogenaamde Algemene Maatregel 
van Bestuur (AMvB) vallen, zijn 
ontvangen. Deze activiteiten zijn 
niet vergunningplichtig en moeten 
ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die 
bij de desbetreffende AMvB zijn 
gesteld:

Barchem
• Barchvenne 13a, Besluit bodeme-

nergiesysteem buiten inrich-
tingen milieubeheer, nr. 
2020-169720, 24 maart 2020 

• Schuppert 3, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieu-
beheer, nr. 2020-167482, 25  
februari 2020 

Eefde
• Mettrayweg 34b, Besluit 

bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen milieubeheer, nr. 
2020-171950, 28 april 2020 

Kring van Dorth
• Wippert 8, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieu-
beheer, nr. 2020-169395, 18 
maart 2020 

Laren 
• Holterweg 47, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen 

milieubeheer, nr. 2020-172589, 6 
mei 2020 

Lochem
• De Heest 2, Besluit bodemener-

giesysteem buiten inrichtingen 
milieubeheer, nr. 2020-170730,  
7 april 2020 

• Kwinkweerd 3a, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieu-
beheer, nr. 2020-172338,  
17 oktober 2019 

• Tusseler 115, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieu-
beheer, nr. 2020-170693, 6 april 
2020 

Maatwerkvoorschrift 
Activiteitenbesluit milieubeheer

Contact: Omgevingsdienst 
Achterhoek

Burgemeester en wethouders 
hebben besloten een maatwerk-
voorschrift voor het aspect geluid  
op te leggen voor:

Lochem
• Kwinkweerd 3a, het starten van 

een bedrijf, nr. 2020-172338, 1 
mei 2020  

  
Zie informatie: bezwaar 

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn 
genomen:

Eefde
• Kapperallee 

I.v.m. hijswerkzaamheden op de 
sluis Eefde is de Kapperallee op 
13 en 14 juni 2020 afgesloten 
voor het verkeer tussen 05.00 uur 
en 18.00 uur.

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden 
genomen:

Met ingang van 8 juni 2020 wordt 
begonnen met de herinrichting 
van een gedeelte van de Prins 
Bernhardweg. In verband met 

deze werkzaamheden zal de Prins 
Bernhardweg ter hoogte van 
het Graafschapsterrein worden 
afgesloten voor alle verkeer. Om de 
supermarkten ter plaatse te kunnen 
bereiken, wordt er gewerkt in 3 
fasen. Het verkeer zal ter plaatse 
worden omgeleid.
Fasering werkzaamheden Prins 
Bernhardweg

Fase A :   Vanaf zijkant Jumbo tot 
ingang laden/lossen Lidl

Periode :   8 juni t/m ±17 juni 2020

Fase B :   Vanaf ingang laden/lossen 
Lidl tot ingang parkeer-
plaats Lidl

Periode :   17 juni t/m 26 juni 2020

Fase C :   Vanaf ingang parkeer-
plaats Lidl tot zijkant 
Albert Heijn

Periode :   29 juni t/m 17 juli 2020

Verkeersmaatregelen

Contact: mw. H. Ebbekink 

Besloten is de volgende maatregel 
te treffen:

Het aanwijzen van een gehandicap-
tenparkeerplaats bij het perceel
• Lochem, Dillenburg 76,  

nr. 2020-172910

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting 
persoonsgegevens BRP

De bijhouding van de persoonslijst 
van onderstaande personen zijn 
ambtshalve opgeschort met de 
aanduiding “vertrokken onbekend 
waarheen”. Zij zijn  ingeschreven 
in het Registratie Niet Ingezetenen 
(RNI). 

Na onderzoek is  er geen 
duidelijkheid over de verblijfplaats 
van:

Voorletter(s), naam en 
geboortedatum:
S.S. Hussein, geb. 20-10-2004
S. Mannane, geb. 07-11-2005

Zie informatie: Bezwaar

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 


