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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

Zwembad de Boskoele in Gorssel 
ging op 16 mei open voor publiek. 
Als één van de eerste zwembaden 
in Nederland waren zij klaar voor 
het nieuwe seizoen. “Als corona 
geen roet in het eten had gegooid 
waren we in april al open gegaan, 
want dat was een maand met mooi 
weer”, vertelt beheerder Jorrit 
Erps aan Bert Groot Wesseldijk. De 
wethouder bracht een bezoek aan 
het zwembad om te kijken hoe het 
personeel en de badgasten deze 
coronatijd doorkomen.

Het is vrijdagmiddag en er is geen 
wolkje aan de lucht. De temperatuur 
reikt al ruim boven de dertig graden. 
Gezinnen met kinderen leggen hun 
handdoeken neer in de schaduw van 
de bomen. In het zwembad maakt 
jong en oud plezier. “Mensen zijn 
blij dat ze weer mogen zwemmen”, 
vertelt Richard Weda. Hij is samen 

met Bianca Gardien locatiemanager 
en gaat over het dagelijkse reilen en 
zeilen van het buitenbad. Richard: 
“Eigenlijk hebben we alleen maar 
positieve reacties gekregen sinds we 
weer open zijn.”

Gastvrije behandeling
De Boskoele heeft, net als zwembad 
De Berkel in Almen dat onder 
dezelfde stichting valt, de nodige 
maatregelen moeten treffen.“We 
hebben vanaf de parkeerplaats 
vaste looproutes gemaakt. Met 
geverfde stapvoeten op de weg, 
om het toch  gastvrij te laten 
aanvoelen”, geeft Bianca aan. 
“Verder zijn we gestart met carous-
selzwemmen, zodat onze gasten 
tijdens het baantjeszwemmen niet 
allemaal tegelijk het zwembad in 
duiken.” Richard vult aan: “Onze 
douches zijn gesloten. Verder 
hebben we gezorgd dat de terrasjes 
wat verder uit elkaar staan en dat 
mensen geattendeerd worden op 
1,5 meter afstand. Dit doen we met 
stickers bijvoorbeeld.”

Ruimte genoeg
Ondanks het warme weer van 
de afgelopen periode heeft De 

Boskoele niet te maken gehad 
met  een bezoekersstop. Bianca: 
“Er is echt genoeg ruimte op de 
ligweides. Als het te druk wordt in 
het zwembad zelf dan moet er pas 
op de plaats worden gemaakt voor 
de ingang van de baden. Maar dat is 
eigenlijk nog niet voorgekomen.”

Inkomsten naar beneden 
De inkomsten van het zwembad 
kelderen dit jaar wel. “Op dit 
moment hebben we maar 60% 
abonnementen verkocht in 
vergelijking met vorig jaar”, geeft 
Jorrit aan. “Anderzijds ben ik blij 
om te zien dat toch veel mensen al 
abonnementen kochten terwijl we 
nog niet eens open waren. Gewoon 
om te laten zien dat ze begaan met 
ons zijn. Dat is toch ontzettend mooi!”

Bert Groot Wesseldijk: “Het is 
mooi om te zien hoe we ook in 
de recreatieve- en sportsector 
de draad weer oppakken. 
Beheerders, gasten en sporters 
zijn positief. En dat heb je ook 
gewoon nodig om samen door 
zo’n periode heen te komen. Wij 
als gemeente ondersteunen 
graag waar het kan.”

Zwembad de Boskoele begroet 
badgasten met de nodige maatregelen
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Bert Groot Wesseldijk en locatiemanagers Richard Weda en Bianca Gardien van 
De Boskoele.

Kinderen Joppeschool leggen 
krans bij Indië-monument

De Veteranenherdenking in Gorssel ging dit jaar niet door vanwege het 
coronavirus. De bijeenkomst stond gepland op vrijdag 26 juni. Wel was er 
afgelopen woensdag een kranslegging bij het Indië-monument. Dit vond 
plaats in een klein gezelschap met enkele kinderen van de Joppeschool en 
burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Op www.lochem.nl/ 
75jaarvrijheid staat een filmpje van dit moment.

Meer ruimte, maar wel 1,5 meter afstand bewaren
Vanaf 1 juli is er meer ruimte met 
algemene regels voor binnen en 
buiten. Die blijven nodig, want het 
coronavirus is zeker niet verdwenen. 
Hieronder vindt u de belangrijkste 
maatregelen op een rij.
 
Regels binnen
• U houdt binnen altijd 1,5 meter 

afstand.
• Bij ruimten binnen mogen 

maximaal 100 mensen bij elkaar 
komen. Personeel telt niet mee.

• Meer dan 100 mensen mag, 
maar alleen als u een plek 
reserveert. En u krijgt een 
gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij 
bioscopen, cafés, restaurants, 
theaters, bruiloften en uitvaarten. 
Discotheken en nachtclubs blijven 
dicht tot 1 september. Voor 
zangkoren zijn er speciale regels.

Regels buiten
• U houdt buiten altijd 1,5 meter 

afstand.
• Bij ruimten buiten mogen 250 

personen bij elkaar komen. 
Personeel telt niet mee.

• Meer dan 250 mensen mag op 
plekken met vaste zitplaatsen. 

U reserveert een plek. En u krijgt 
een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca. 
Bij dierentuinen en pretparken geldt 
geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer
• U moet altijd een mondkapje 

dragen in het openbaar vervoer.
• U draagt in taxi’s, busjes en 

touringcars altijd een mondkapje. 
U moet reserveren. En u krijgt 
een gezondheidscheck.

• Zitten er mensen uit een 
ander huishouden bij u in de 
auto? Draag dan allemaal een 
mondkapje.

• In al het andere vervoer moet u 
1,5 meter afstand houden. Zoals 
op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter
Er gelden uitzonderingen op de 1,5 
meter afstand voor kinderen en 
jongeren:
• Mensen uit 1 huishouden hoeven 

geen 1,5 meter afstand te 
houden van anderen.

• Kinderen tot en met 12 jaar 
hoeven geen 1,5 meter afstand te 
houden van anderen.

• Jongeren tot 18 jaar hoeven bij 
elkaar geen 1,5 meter afstand 
te houden. Ze moeten wel 1,5 
meter afstand houden van 
volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk 
om 1,5 meter afstand te houden. 
Daarom gelden er ook uitzonde-
ringen voor:
• Hulpbehoevenden en hun 

begeleiders.
• Kappers, masseurs en 

instructeurs in lesauto’s.
• Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:
• Houd 1,5 meter afstand van 

anderen.
• Reis zoveel mogelijk buiten de 

spits.
• Blijf weg van drukke plekken.
• Was vaak uw handen.
• Blijf thuis bij klachten en laat u 

testen.

Heeft u vragen?
Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08.00 
en 20.00 uur). Vanuit het buitenland 
belt u naar +31 20 205 1351.  
Of kijk voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl/corona.

Sport vanaf 1 juli

Binnen en buiten sporten
• Binnensporten mag weer
• Sportscholen en fitnesscentra 

mogen weer open
• Houd als volwassen zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand
• Normaal spelcontact is 

toegestaan voor alle leeftijden
• Sportkantines en andere horeca 

mogen weer open

Wedstrijden en toernooien
• Buiten maximaal 250 

toeschouwers
• Binnen maximaal 100 

toeschouwers met vaste zitplaats
• Voor toeschouwers geldt: houd 

1,5 meter afstand

Evenementen zoals betaald voetbal
• Reservering, gezondheidscheck 

en vaste zitplaats verplicht
• Voor toeschouwers geldt: houd 

1,5 meter afstand
• Schreeuwen en spreekkoren niet 

toegestaan

Meer informatie vindt u op  
www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Sirenetest op 6 juli
Maandag 6 juli testen we onze 
sirenes. Dit gebeurt in heel 
Nederland op iedere eerste maandag 
van de maand om 12.00 uur. De 
sirenes geven dan een luid signaal 
van 1 minuut en 26 seconden. Als u 
dan de sirene hoort, weet u dat er 
niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander moment 
meerdere malen achter elkaar, dan 
is er sprake van alarm. Er is dan zeker 
iets aan de hand. Het is belangrijk dat 
u weet wat u moet doen: ga direct 
naar binnen, sluit ramen en deuren 
en stem de radio of tv af op Omroep 
Gelderland. Via deze omroep wordt u 
op de hoogte gehouden en ontvangt 
u zo nodig instructies. 

NL-Alert
Heeft u al eens gehoord van een 
NL-Alert? Dit is een alarmmiddel 
van de overheid om u in een noodsi-
tuatie via uw mobiele telefoon 
met een actueel tekstbericht te 
informeren. Stel het in! Lees meer 
op www.nl-alert.nl.

Algemene beschouwingen
Verderop in deze krant vindt u een verkorte weergave van de algemene 
beschouwingen die tijdens de Politieke Avond van 29 juni zijn gehouden.
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Arko van Brakel nieuwe directeur 
Cleantech Regio
Arko van Brakel is vanaf 1 juli de 
nieuwe directeur van Cleantech 
Regio. Sinds 2014 werken de 
gemeenten Apeldoorn, Brummen, 
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, 
Voorst en Zutphen, ondernemers, 
onderwijs en de provincies 
Gelderland en Overijssel samen in 
de Cleantech Regio. Ze werken aan 
een energie neutrale, afvalvrije en 
duurzame economie.

Vanuit een gezamenlijke agenda 
richt Cleantech regio zich op het 
versterken van de duurzame, 
economische ontwikkeling van 
onze regio. Onze burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve is voorzitter 
van de Cleantech Regio. Hij is 
blij dat dankzij Van Brakel de 
ingezette koerswijziging die is 
ingezet door interim-directeur 
Margien Storm van Leeuwen, 
verder vorm kan worden gegeven. 
“Onze samenwerking binnen de 
Cleantech Regio zorgt ervoor dat we 

kansen kunnen verzilveren op alle 
niveaus, lokaal, regionaal, landelijk 
en Europees. De Strategische Board 
heeft unaniem haar vertrouwen 
in Arko uitgesproken om ook in de 
onzekerheid van de coronacrisis 

samen te blijven investeren en 
werken aan een schone toekomst. 
Ik dank Margien voor de ingezette 
koers en kijk uit naar de concrete 
resultaten die we samen met Arko 
zullen gaan boeken.”

Sebastiaan van ’t Erve en Arko van Brakel, nieuwe directeur van de Cleantech 
Regio, heffen het glas.

bij klachten zoals
verkoudheid, hoesten

of verhoging

 blijf thuis en laat je testen

Alleen wordt steeds meer samen. Maar dat 

kan alleen als we hier samen verstandig mee 

omgaan. Dus bij klachten zoals verkoudheid, 

hoesten of verhoging, blijven we thuis en 

laten we ons testen.

Ook bij milde klachten bel je    Ook bij milde klachten bel je    0800-1202

voor een afspraak bij jou in de buurt.  Alleen 

zo kunnen we elkaar beschermen en gaan 

er steeds meer deuren open. Kijk voor meer 

informatie op rijksoverheid.nl/coronatest

Vul uw mening in over 
afvalinzameling
Heeft u de vragenlijst al ingevuld 
over de afvalinzameling in de 
gemeente Lochem? Dit kan via  
www.lochemspreekt.nl. De 
gemeente zoekt naar een 
evenwicht tussen service aan 
inwoners, hergebruik van 
grondstoffen en kosten. Het 
college hoort graag de mening 
van inwoners hierover. De 
resultaten gebruikt de gemeente 
voor het maken van een nieuw 
afvalbeleidsplan. 

De vragenlijst op Lochem Spreekt 
invullen kan tot en met 13 juli 
2020. De vragen gaan onder 
meer over: Hoe belangrijk vindt 
u afvalscheiding? Hoe vaak wilt u 
een container aan de weg kunnen 
zetten? Vindt u het een probleem 
om wat meer voor afvalinza-
meling te betalen of ziet u juist 

mogelijkheden voor kostenver-
laging? Hoe vindt u dat papier het 
beste ingezameld kan worden?

Hoe werkt het?
Iedereen vanaf 16 jaar die in de 
gemeente woont, werkt en/of 
onderneemt, kan meepraten in het 
digitale panel. Zo werkt het:
• Ga naar www.lochemspreekt.nl 
• Meld u gratis aan 
• U ontvangt een e-mail als er een 

onderzoek start. U ontvangt ook 
als eerste de resultaten.

• Wilt u niet deelnemen aan het 
panel, maar wel meedoen aan 
het onderzoek, dat kan ook. Vul 
via www.lochemspreekt.nl de 
vragenlijst in.

’t Baken #Helpt 

Financiële hulp in corona-tijd
De coronacrisis zet ons leven flink 
op zijn kop. Financiële problemen 
komen vaker voor of worden groter. 
Je kunt minder uren draaien op 
je werk, je hebt salaris in moeten 
leveren, de inkomsten uit je bedrijf 
vallen (deels) weg… Je inkomsten 
worden lager terwijl je vaste lasten 
gelijk blijven, of je moet juist extra 
investeren om bijvoorbeeld je 
bedrijf draaiende te houden. Dat 
levert problemen op. 

Heb je financiële problemen of 
maak je je zorgen om de toekomst? 

Wacht dan niet te lang met hulp 
zoeken. Want voor je het weet 
stapelen de problemen zich op. 
Neem contact op met ’t Baken en 
wij helpen je verder. Je kunt ons 
bellen: (0573) 28 92 90, mailen: 
info@bakenlochem.nl of kijk voor 
meer informatie op  
www.bakenlochem.nl/geld/
schulden. 

Betrouwbare partners
Financiële problemen komen voor 
in heel veel soorten en maten. 
Daarom werken we nauw samen 

met een aantal partners. Samen 
met hen hebben we een goed en 
betrouwbaar netwerk voor jou en 
zorgen we er voor dat je de hulp 
krijgt die nodig is. Wil je weten 
welke partners dit zijn en wat ze 
doen? Kijk dan op bakenlochem.nl/
geld/schulden. 

Uit de praktijk: 
’t Baken kijkt verder

“Ondernemen is zoveel meer dan 
alleen geld verdienen. Het is je 
leven, het is wie je bent. En als het 
dan, bijvoorbeeld door de corona-
crisis, niet goed gaat, is dat een 
flinke klap. Het heeft niet alleen 
gevolgen voor jouw bedrijf. Het 
heeft ook impact op jouw zelf en 
op jouw omgeving. Ik had een 
goed lopend schildersbedrijf. 
Maar door de coronacrisis raakte 
ik toch in financiële problemen. 
Ik probeerde het eerst zelf op te 
lossen door een lening af te sluiten 
om de grootste problemen op te 

vangen. Maar daardoor werd de 
situatie alleen maar erger. Ik kreeg 
er ontzettend veel stress van. Maar 
ook mijn vrouw en kinderen leden 
erg onder de situatie. Ze hebben 
me vaak gevraagd om hulp te 
zoeken, maar ik kon dit niet. Voelde 
alsof ik gefaald had. Uiteindelijk 
was de situatie onhoudbaar 
en heeft mijn vrouw contact 
gezocht met ’t Baken en ben ik 
ook met ze in gesprek gegaan. 
Via ’t Baken kom ik ook in contact 
met het ROZ. Met veel begrip en 
inlevingsvermogen hebben ze me 
geholpen. Het beëindigen van mijn 
bedrijf bleek de enige oplossing. 
Terwijl het ROZ mij hierbij hielp, 

ben ik met de consulent van ’t 
Baken aan de slag gegaan met 
de andere problemen die waren 
ontstaan. Zo hebben we een 
goedkopere woning gevonden en 
hebben we gewerkt aan de relatie 
tussen mij, mijn vrouw en onze 
kinderen. Inmiddels is onze situatie 
aanzienlijk beter. Door de goede 
samenwerking tussen ’t Baken het 
ROZ, het begrip dat we kregen en 
de praktische tips, gaan we nu weer 
vol zelfvertrouwen de toekomst 
tegemoet. Financiële problemen 
staan bijna nooit alleen. Vraag op 
tijd om hulp en zorg voor een goede 
basis om weer verder te kunnen.”

ENERGIELOKETLOCHEM.NL

Ik wil ook graag mijn   
energienota omlaag, maar 

pfff... waar moet je  
beginnen?

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

Dat is handig!
Ga ik ook doen!

Geef uw mening over 
zonneparken 
Als samenleving willen we verdere 
klimaatverandering tegengaan.
Daarom gaan we onder meer 
schone energie opwekken.  Dat 
betekent dat er ook in onze 
gemeente zonneparken komen. 

Inmiddels is het zonnepark op 
Armhoede in gebruik. De zonneparken 
Goorseweg, Rengersweg, Berkelweide 
en Afleidingskanaal kregen een 
vergunning. De parken Bekenschot 
en Ampsen zijn in behandeling. Tijd 
om te bekijken, wat er tot nu toe goed 
is gegaan en wat er beter kan. De 
gemeente heeft het onafhankelijke 
bureau KWINK Groep gevraagd een 
evaluatie uit te voeren. 

Hoe doet u mee? 
Ook u kunt uw mening geven over 

zonneparken in onze gemeente. Dat 
kan via zonneenergie@kwinkgroep.nl.  
Geef in uw eigen woorden antwoord 
op deze vraag:  “Wat vindt u goed 
gaan en wat kan volgens u beter 
met betrekking tot de aanleg van 
zonneparken in de gemeente 
Lochem?” Stuur uw antwoord voor 21 
juli naar zonneenergie@kwinkgroep.
nl. Reageren per post kan via:  
KWINK Groep, Nassaulaan 1, 2514 
JS Den Haag, onder vermelding van 
zonne-energie Lochem.  Alle reacties 
blijven vertrouwelijk. 

Meer informatie over beleid
Het bestaande beleid vindt u via: 
www.lochem.nl > afval, energie, 
natuur en milieu > energie > 
zonne-energie.



 Gemeente Nieuws
1 juli 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 6 juli 2020
Maandag 6 juli 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

19.45 uur Beeldvormen: 
Memo Scenario’s Afvalinzameling tbv uitwerking in het Afval- en Grondstoffenplan 2012- 2024 *

Ronde 2 Tafel 1

20.45 uur Beeldvormen:
Ontwerp verklaring van geen bedenkingen zonnepark Ruurloseweg, Doktersdijk en Bekenschot 
Barchem

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 2 juli 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 29 juni 2020
4. Ingekomen stukken 10 juni  2020 t/m 23 juni 2020
Debatonderwerp 
5. Jaarrekening 2019
6. Kadernota 2021
7. Nieuwbouw scholen Laren
8. Bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost
9. Motie vreemd aan de orde: F348
Hamer- en stemstukken
10. Bestemmingsplan Holterweg 50-52 Laren
11. Rapport Rekenkamercommissie: De Omgeving GeOrdend
12. Sluiting

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. 

Meespreken blijft mogelijk
Ook blijft het voor inwoners mogelijk 
mee te spreken met tafelgesprekken. 
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 2 juli. 
Uw bijdrage voegen we toe aan de 
vergaderstukken. 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. 

Vragen?
Voor verdere vragen over de Digitale 
Politieke Avond kijk op www.lochem.nl/ 
politiekeavond of neem contact op 
met de griffie via griffie@lochem.nl 
of (0573) 28 92 22.

  Nieuws van de   
  gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 29 juni 2020
Op 29 juni 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bekrachtiging geheimhouding op de bijlage “GEHEIM Rapportage 

Grondexploitatie”
• Beleidskeuzes omgevingswet
• Verordening verblijfsrecreatie

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

Openbare bekendmakingen
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.

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 19 tot en met 25 juni zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Theatermakers Achterhoek, theatervoor-

stelling, Dorpsstraat 32, diverse data in 
augustus en september ( 14, 15, 16, 21, 
22,23 28, 29 en 30 augustus 2020 en 4, 5 
en 6 september 2020)(2020-175918)

Laren
• Ondernemers Laren Gld, Larense Kermis 

2020, kern Laren, 4 tot en met 7 september 
2020,  (2020-176108)

Te verlenen evenementenvergunning 
theatervoorstellingen in Almen
De burgemeester is voornemens vergunning 
te verlenen voor het voor het houden theater-
voorstellingen op 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 
en 30 augustus 2020 en 4, 5 en 6 september 
2020

Ter Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor iedereen 
inzichtelijk vanaf 1 juli 2020 voor de duur van 
zes weken (tot en met 12 augustus 2020). U 
kunt een afspraak maken met mevrouw M. 
Hazewinkel indien u deze stukken wilt komen 
inzien.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kunnen belanghebbenden mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij de burgemeester, postbus 17, 7240 
AA Lochem. Voor het inbrengen van een 
mondelinge zienswijze kan een afspraak 
worden gemaakt.

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 18 t/m 24 juni 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:
Barchem
• Borculoseweg (nabij Beekvliet), het 

treffen van natuurherstelmaatregelen 
in en rondom Natura 2000 gebied 
Stelkampsveld, nr. 2020-175985, 19 juni 
2020 

• Lochemseweg 39, het kappen van twee 
beuken, nr. 2020-175897, 18 juni 2020 

Eefde
• Dortherdijk 51 (nabij), het plaatsen van een 

werkschuur en het tijdelijk plaatsen van 
een yurt, nr. 2020-175916, 18 juni 2020 

Gorssel
• Reuvekamp 26, het veranderen van een 

gevel, nr. 2020-176128, 23 juni 2020 
• Veerweg 36, het verbouwen van een 

woning, nr. 2020-175994, 22 juni 2020 
Laren
• Molendijk 12, het plaatsen van een 

overdekte rijhal,  
nr. 2020-175989, 21 juni 2020 
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 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 

Lochem
• Markt 12a, het veranderen van een entree, 

nr. 2020-175970, 19 juni 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Kwinkweerd 11, het tijdelijk plaatsen twee 

tenten en een kantoorunit,  
nr. 2020-169725, 18 juni 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:

Joppe
• Joppelaan 96, het plaatsen van een schuur, 

nr. 2020-172141, 22 juni 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 18 t/m 24 juni 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Het Have 55, het plaatsen van een split 

airco, nr. 2020-173196, 22 juni 2020 
Epse 
• Oude Larenseweg 6, het kappen van 

een douglas (herplant opgelegd), nr. 
2020-172860, 17 juni 2020 

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

twee prunussen (herplant opgelegd),  
nr. 2020-172813, 17 juni 2020 

• Kwekerijweg 5, het verbouwen/vergroten 
van een scoutinggebouw, nr. 2020-171519, 
19 juni 2020 

Harfsen
• Braakhekkeweg 5, het plaatsen van drie 

dakramen, nr. 2020-173565, 24 juni 2020 
Laren
• Marsmansteeg 2, het vergroten van een 

werktuigenloods, nr. 2020-172773,  
24 juni 2020 

Lochem
• Sweder van Kervenheimlaan 3, het 

oprichten van een woning,  
nr. 2020-172358, 23 juni 2020 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Onderstaande intrekking aanvraag is 
bekendgemaakt:

Laren
• Zutphenseweg 44, het plaatsen van 20 

zonnepanelen, nr. 2020-170485, 23 juni 
2020 

Ontwerpbesluit ambtshalve wijziging 
Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (artikel 2.1 en 2.13 (brandveilig 
gebruiken) Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht)

Contact: E. Visscher 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht zijn we voornemens 
vergunning te verlenen voor:

Lochem
• Tusseler 115, het brandveilig gebruik van 

een zorginstelling, nr. 2019-160767 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage van 2 juli t/m 12 augustus 2020 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Lochem
• Hooislagen 11 (nabij), het intrekken 

van een omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een tijdelijke woning  
(nr. 2018-130975), nr. 2020-163786, 19 juni 
2020 

Bestemmingsplannen 

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder liggen ter inzage:

Het bestemmingsplan Hofmanssteeg 2-2a 
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buHofmanstg2en2a-BP31), zaaknummer 
2018-126937. Het ontwerp bestemmingsplan 
Hofmanssteeg 2-2a Lochem maakt de 
bouw van één nieuwe woning middels 
het FAB-beleid mogelijk op het perceel 
Hofmanssteeg 2 te Lochem. 

Het bestemmingsplan Frans Halslaan 1b 
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loFransHalslaan1b-BP31), zaaknummer 
2020-164981. Het bestemmingsplan Frans 
Halslaan 1b Lochem wijzigt de bestemming 
‘Gemengd’ in de bestemming ‘Wonen’ 
ten behoeve van drie grondgebonden 
seniorenwoningen. 

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 

besluiten liggen met ingang van 2 juli 2020 
voor de duur van zes weken tot en met 
12 augustus 2020 ter inzage. De ontwerp 
bestemmingsplannen 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 bestem-
mingsplan 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

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:

T. Navickas, geb. 11-10-1980
D. Okhuijsen, geb. 13-12-1979

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen


