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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 digitaal een afspraak via 
www.lochem.nl of bel 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

Tal van verenigingen en inwoners 
maken gebruik van ’t Onderschoer. 
Het dorpshuis dat al vijftig 
jaar gevestigd is in het hart 
van Barchem. Er wordt gesport, 
vergaderd en gezellig een kop koffie 
of een biertje gedronken. Kortom, 
dé plek voor ontmoetingen en dus 
sociale contacten. Totdat corona roet 
in het eten gooide. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve ging langs 
om te kijken hoe het bestuur en 
personeel deze tijd ervaart.

Bij binnenkomst staat er op een 
tafel desinfecterende gel én 
een welkomsbord. Verderop de 
uitnodigende grote stamtafel van 
’t Onderschoer, kleinere tafeltjes 
met stoelen en de bar. “Normaal 
gesproken staan er veertien 
barkrukken. Nu nog maar vier”, 
vertelt beheerder Henri Schepers. 
Hij heeft samen met het andere 
personeel ervoor gezorgd dat 

alles coronaproof is. Dit in nauwe 
samenspraak met het bestuur waar 
’t Onderschoer onder valt.

Heftige en rustige periode
Voorzitter Henk Steven Beernink 
en penningmeester Annemarie 
Esselink van Vereniging Dorpshuis 
’t Onderschoer geven aan dat het 
een spannende periode is. “In het 
begin was het heftig en rustig 
tegelijkertijd. We moesten snel 
besluiten nemen graag, maar 
binnen werd het steeds stiller. Nog 
voor de intelligente lockdown zijn 
we dichtgegaan, omdat we hier 
kwetsbare mensen over de vloer 
kregen,” aldus Henk Steven. De 
eerste dag zonder mensen was 
bijzonder, geeft Henri aan. “Je kunt 
niet meer doen wat je eigenlijk 
graag wil: mensen begroeten.” 

Vergaderruimtes zijn vernieuwd
Er zijn in de tussenperiode vele 
klusjes gedaan. Voor ondernemers 
in het dorp, zoals de supermarkt, 
maar ook in ’t Onderschoer zelf. 
Zo hebben de vergaderruimtes 
een nieuwe vloer en een lik verf 
gekregen. Annemarie laat trots 
de ruimtes zien. “Zo is er zelfs een 
nieuwe ruimte ontstaan. Die wordt 
in de nabije toekomst verhuurd 
aan Buurtzorg.” Maar de coronatijd 
hakt er financieel flink in. Het 
dorpshuis stevent af op een flink 
tekort aan het einde van dit jaar. En 
zal hierdoor naar verwachting fors 
inboeten op de reserves. Mede door 
de afzegging van twee verenigingen 
en het mislopen van inkomsten.

Gezelligste huiskamer van Barchem
Gelukkig komen er langzamerhand 
weer steeds meer mensen over 
de vloer. Zo zijn vanaf 1 juni de 
vergaderruimtes weer geopend. 
Henk Steven: “Mensen willen elkaar 
weer graag zien. Een paar maanden 
heeft de gezelligste huiskamer 
van Barchem dicht gezeten. Het 
is nu zaak om te kijken wie we 
missen.” Henri knikt: “Er heerst bij 
vele oudere mensen nog angst om 
te komen.” Ze benadrukken het 
belangrijke sociale karakter van het 
dorpshuis. Annemarie geeft nog 
een wens aan bij de burgemeester: 
“Het zou mooi zijn als de gemeente 
ons bijvoorbeeld zekerheid geeft 
in de exploitatiebijdrage. Dit voor 
de komende tien jaren. Dat geeft 
rust en ruimte. Niet alleen voor ons, 
maar ook voor alle verenigingen.” 

Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve: “De handrem gaat er 
langzaam weer vanaf. Het is 
belangrijk dat iedereen zijn 
eigen verantwoordelijk neemt en 
bijvoorbeeld thuis blijft als hij zich 
niet lekker voelt. ‘t Onderschoer is 
een belangrijke ontmoetingsplek.  
De kapstok waar veel verenigingen  
aan vasthangen. Voor ons als 
gemeente is het van belang dat 
we niet als een grote bromsnor 
optreden, maar dat we de 
helpende hand uitsteken. We 
willen de dorpshuizen in onze 
gemeente een toekomstperspec- 
tief bieden.”

Dorpshuis ’t Onderschoer maakt zich 
op voor nieuwe ontmoetingen

Henk Steven Beernink, Annemarie Esselink en Henri Schepers in gesprek met 
burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. Uiteraard aan de stamtafel.

Larense kermis gaat dit jaar 
definitief niet door
Het bestuur van de Larense 
ondernemersvereniging, 
Ondernemers Laren, en de 
gemeente hebben in nauw overleg 
besloten dat er dit jaar geen Larense 
kermis plaatsvindt. De Larense 
kermis is een jaarlijkse terugkerend 
evenement dat begin september 
gehouden wordt. De kermis trekt 
veel bezoekers uit de hele regio. 

Burgemeester Sebastiaan van  
‘t Erve: “Sinds 1 juli is er meer 
ruimte gekomen voor evenementen, 
daar ben ik blij om. Maar wat blijft 
is de anderhalve meter regel. Met 
zo’n groot evenement als de Larense 
kermis is het niet mogelijk om 
die afstand tot elkaar te kunnen 
bewaren. We hebben daarover 
goede gesprekken gevoerd met de 
organisatie. De kermis is niet alleen 
belangrijk voor Laren maar voor 
onze hele gemeente en het doet 
pijn dat die nu niet door kan gaan. 
Maar we moeten ook realistisch 
zijn: onze veiligheid en gezondheid 
staan voorop. Dat is het allerbe-
langrijkste en dan moet je dus 
keuzes maken. Neemt niet weg dat 
ik het bijzonder jammer vindt voor 
iedereen die de kermis een warm 
hart toedraagt.” 

Duivels dilemma
Jeroen Stekelenburg, voorzitter 
Ondernemers Laren, die de 
Larense kermis organiseert: “Het 
is zeker geen gemakkelijk besluit 
geweest. We hebben uitgebreid 
gesproken met de gemeente en 
met de direct betrokken horeca-
ondernemers. Samen hebben we 
de mogelijkheden afgewogen en 
diverse alternatieve scenario’s 
onderzocht. Uiteindelijk hebben we 
gezamenlijk moeten concluderen 
dat het niet mogelijk is om een 
mooi feest te organiseren dat 
voldoet aan alle eisen die de 
overheid stelt, waaronder de 
anderhalve meter regel. Het is een 
duivels dilemma geweest omdat 
we ons terdege realiseren dat het 
besluit om de kermis af te blazen 
een hoop partijen hard raakt: de 
horeca, de kermisexploitanten en 
natuurlijk ook de bezoekers. Het 
is enorm spijtig, maar het is niet 
anders. Je moet er niet aan denken 
wat er gebeurt als er een uitbraak 
plaatsvindt. Dat is het niet waard 
en dat moet je met z’n allen dus 
ook niet willen. Volgend jaar maken 
we er hopelijk weer een groot feest 
van.”

Lochem Spreekt: erfgoed leeft onder inwoners gemeente Lochem
Bijna 500 deelnemers aan 
inwonerpanel Lochem Spreekt 
hebben in mei hun mening 
gegeven over de beleving van het 
erfgoed. Dat betekent dat veel 
inwoners erfgoed een warm hart 
toedragen. De gemeente neemt 
de waardevolle uitkomsten van 
het onderzoek mee in de nieuwe 
erfgoedvisie 2020-2030. 

Respondenten waarderen en 
koesteren het kleinschalige coulis-
selandschap. Van hen maakt 67% 
zich zorgen om wat de overscha-
keling naar duurzame energie-
bronnen gaat betekenen voor dat 
waardevolle cultuurlandschap. 
Kenmerkende elementen zijn 

bijvoorbeeld de landgoederen, het 
biodiverse coulissenlandschap en 
de slingerende Berkel. 

Meest aansprekende ideeën
Veel respondenten kennen ook 
het immateriële erfgoed met zijn 
tradities (67%) en verhalen (60). 
Erfgoed is niet alleen van grote 
waarde voor de leefomgeving 
van de inwoners, het maakt de 
gemeente volgens de respon-
denten (50%) ook aantrekkelijk voor 
toeristen. Een grote meerderheid 
(87%) vindt het belangrijk dat wat 
er al is, via nieuw erfgoedbeleid 
wordt beschermd en behouden voor 
toekomstige generaties. De meest 
aansprekende ideeën voor een 

betere beleving van erfgoed zijn: 
meer wandel- en fietsroutes (69%) 
en betere informatievoorziening. 
Op de locaties zelf (56%) en online 
(41%). Kortom, voor veel inwoners 
is het erfgoed van grote waarde 
en bepalend voor het karakter van 
de streek en de identiteit van de 
gemeente Lochem.

Wat wordt hiermee gedaan?
Helaas zijn in verband met de 
coronacrisis de geplande discus-
sieavonden niet doorgegaan. 
Deze avonden zouden in het 
teken staan van met elkaar in 
gesprek gaan over erfgoed. De 
digitale vragenlijst bood inwoners 
een alternatief om hun inbreng 

tocht te kunnen geven. Verder 
zijn er verdiepende interviews 
gehouden met verschillende 
groepen en organisaties die actief 
zijn in het erfgoedveld. De nieuwe 
erfgoedvisie zal een helder kader 
gaan geven aan wat we met elkaar 
belangrijk vinden en waar we extra 
aandacht aan geven de komende 
jaren.

Meer informatie
Wilt u meer weten over erfgoed? Ga 
dan naar www.lochem.nl.

Koninklijke onderscheiding voor 
Johan Tijink

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op dinsdag 30 juni een Koninklijke 
onderscheiding uit aan Johan Tijink uit Lochem. Dit gebeurde in zalencentrum 
Bousema in Lochem, waar ook zijn familie aanwezig was. Vanaf 1995 is 
Tijink bestuurslid en vanaf 2013 voorzitter van de Lochemse Evenementen 
Organisatie (LEO). Verder heeft hij vanaf 1978 verschillende functies gehad bij 
klootschietvereniging De Heksenkring. In 2005 was Tijink medeoprichter van 
de Stichting Barchemse4Daagse. Daarnaast is hij vicevoorzitter en vrijwilliger 
geweest bij Wandelsportvereniging DOS-Barchem. Tijink wordt gekwali-
ficeerd als “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft 
ingespannen of anderen heeft gestimuleerd.” 
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’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 www.bakenlochem.nl/
geld/schulden. 

Uit de praktijk: 
laagdrempelige hulp

“Aan het begin van de corona-
crisis neem ik contact op met 
het B€L voor financieel advies. 
Ik heb een eigen bedrijf, maar ik 
mag door de coronacrisis mijn 
werkzaamheden hier niet meer 
uitoefenen. Dit betekent geen 
inkomsten meer vanuit mijn eigen 
bedrijf. Gelukkig werk ik ook nog 

deels in loondienst. Hoewel ook 
daar de werkzaamheden tijdelijk 
moeten stoppen, krijg ik gelukkig 
nog wel doorbetaald. Maar dit 
is onvoldoende om van rond te 
kunnen komen. Het B€L adviseert 
mij om contact op te nemen met 
het ROZ. Hier kan ik namelijk 
de Tijdelijke overbruggingsre-
geling Zelfstandige ondernemers 
(ToZo) aanvragen. Het B€L helpt 
mij om alle benodigde gegevens 

bij elkaar te zoeken zodat ik een 
goede aanvraag kan doen. En 
ik krijg de regeling! Nu langza-
merhand alles weer voorzichtig 
opgestart mag worden, heb ik 
deze inkomsten gelukkig niet 
meer nodig. Maar deze regeling 
heeft mij wel geholpen om een 
financieel moeilijke periode door te 
komen! Vraag dus op tijd om hulp 
zodat je grotere problemen kunt 
voorkomen!”

Ernstige verkeershinder op A1
Komende zomer gaat het werk voor 
de uitbreiding van de A1 gewoon 
door. Wegverkeer ondervindt in juli 
en augustus 2020 ernstige hinder op 
het traject Twello - Deventer Oost. 
Kies zo mogelijk een andere route. 
Houd rekening met extra reistijd 

door omleidingsroutes, minder en 
versmalde rijstroken, een maximum-
snelheid van 90 kilometer per uur en 
een inhaalverbod voor vrachtwagens. 
De wegwerkzaamheden worden in 
opdracht van Rijkswaterstaat in 2 
stappen uitgevoerd.

Stap 1: Van 11 juli tot 1 augustus rijdt het verkeer in beide richtingen over 
4 versmalde rijstroken aan de noordkant van de weg - waar normaal het 
verkeer richting Apeldoorn rijdt. Oprit 23 Deventer richting Hengelo en afrit 
24 Deventer-Oost vanuit Apeldoorn zijn dan afgesloten.

Stap 2: Van 1 augustus tot en met 23 augustus rijdt het verkeer in beide 
richtingen over 4 versmalde rijstroken aan de zuidkant van de weg – waar 
normaal het verkeer richting Hengelo rijdt. Oprit 24 Deventer-Oost richting 
Apeldoorn en afrit 23 Deventer vanuit Hengelo zijn dan afgesloten.

Vanaf 24 augustus rijdt het verkeer weer normaal. 
Meer informatie vindt u op www.a1oost.nl.

Lintjes Lintjesregen uitgereikt 

Ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 ontvingen 
11 inwoners van de gemeente Lochem op 3 juli alsnog 
hun Koninklijke onderscheiding. Vanwege de impact 
van het coronavirus kon dat niet eerder. Burgemeester 
Sebastiaan van ‘t Erve bezocht de decorandussen bij 
hen thuis of op een andere locatie.

De gedecoreerden
• Rita Beuving-Boer uit Epse – Ridder in de Orde van 

Oranje Nassau
• Erik Bötzel uit Gorssel - Lid in de Orde van Oranje Nassau
• Edith de Gruijl uit Epse - Lid in de Orde van Oranje 

Nassau
• Betsy van Huizen-Witteveen uit Gorssel - Lid in de Orde 

van Oranje-Nassau

• Herman Hulshof uit Lochem, Ridder in de Orde van 
Oranje-Nassau

• Huib Kamminga uit Lochem – Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

• Jan Ruiterkamp uit Laren - Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau

• Henk Veenendaal uit Gorssel - Lid in de Orde van Oranje 
Nassau

• Derk Woestenenk en Joke Woestenenk-Marsman uit 
Laren – beiden Lid in de Orde van Oranje Nassau

• Didi de Wolff-Rouwendaal uit Joppe - Officier in de Orde 
van Oranje Nassau

Meer informatie 
Informatie over de verdiensten van de gedecoreerden 
vindt u op www.lochem.nl (zoek op: Lintjesregen). 

Burgemeester plaatst windlicht 
op begraafplaats

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve 
wil mensen een hart onder de riem steken 
die de afgelopen periode een dierbare hebben verloren. Daarom hangt er 
vlak na de ingang van elke begraafplaats in onze gemeente een windlicht. 
Vorige week liet de burgemeester de eerste kaars branden op de nieuwe 
begraafplaats in Lochem. “Deze coronatijd, waarin het afscheid nemen 
van dierbaren op een heel andere manier gaat dan normaal, bracht mij op 
dit idee. Het windlicht geeft hopelijk een lichtje in de duisternis. Nu, maar 
zeker ook in de toekomst. Want verlies is van alle tijden. Daarom blijft 
het windlicht permanent hangen.” Het windlicht hangt aan een paal met 
daarop een persoonlijke tekst van de burgemeester.
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  Nieuws van de   
  gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 6 juli 2020
Op 6 juli 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Jaarrekening 2019 (gewijzigd)
• Kadernota 2021 (gewijzigd)
• Bestemmingsplan en grondexploitatie Kop van Oost
• Motie vreemd aan de orde: F348
• Bestemmingsplan Holterweg 50-52 Laren
• Rapport Rekenkamercommissie: De Omgeving GeOrdend

Bij het onderwerp Nieuwbouw scholen Laren staakten de stemmen. De 
raad stemt bij de volgende Politieke Avond opnieuw over dit onderwerp.
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

De eerstvolgende Politieke Avond is na het zomerreces op maandag 7 
september 2020.

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 26 juni tot en met 2 juli zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• De Heksenlaak bv., Alternatief feestje, 

Zwiepseweg 32, 29 augustus 2020 
(2020-176758)

Gorssel
• LR & PC Semper Fidelis, Boeldag Semper 

Fidelis, Amelterweg 6A, 29 augustus 2020 
(2020- 176480)

Laren
• Stichting Zwembad Laren, Houtdorp Laren 

2020, Holterweg 45, 27 en 28 augustus 
2020 (2020-176776)

• Larense Accordeonvereniging, 
Benefietconcert, Ondernemersterrein 
Verwoldseweg, 19 juli 2020 (2020-176853)

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 25 juni t/m 1 juli 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Weyenberg 4, het oprichten/vervangen van 

een woning, nr. 2020-176668, 30 juni 2020 

Eefde
• Nachtegaalstraat 46, het stucen van de 

voorgevel van een woning en garage, nr. 
2020-176772, 1 juli 2020 

• Scheuterdijk 31, het plaatsen van een 
carport, nr. 2020-176402, 25 juni 2020 

• Schurinklaan 7, het plaatsen van een 
antenne-installatie voor mobiele telecom-
municatie, nr. 2020-176298,  
24 juni 2020 

• Stoomdijk 1, het plaatsen van een 
paardenstal en bergruimte,  
nr. 2020-176556, 29 juni 2020 

• Zuivelhof 11, het plaatsen van een carport/
overkapping, nr. 2020-176769, 1 juli 2020 

• Zutphenseweg 73, het vergroten van een 
autobedrijf, nr. 2020-176766, 30 juni 2020 

Epse
• Dortherweg 41, het plaatsen van een 

werktuigenberging, nr. 2020-176544,  
29 juni 2020 

Gorssel
• Deventerweg 7 – 9, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2020-176477, 27 juni 2020 
• Ketenbosweg 4, het kappen van een eik en 

2 berken, nr. 2020-176483, 28 juni 2020 
• Lijnbaan 13, het kappen van een beuk,  

nr. 2020-176720, 30 juni 2020 
Joppe
• Marsweg 2, het renoveren van de kap van 

een woning, nr. 2020-176507, 29 juni 2020 
Laren
• Molendijk 20, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-176289,  
24 juni 2020 

Lochem
• Torenmolenlaan 107, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-176618, 29 juni 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Epse
• Deventerweg 59, het vervangen van een 

rieten kap bij gemeentelijk monument en 
het kappen van zes populieren,  
nr. 2020-170762, 26 juni 2020 

Lochem
• Prins Willem-Alexanderlaan (nabij), het 

kappen van zes lindes, nr. 2020-170410,  
1 juli 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
• Wagenvoortsdijk 8, het aanleggen van een 

blusvijver en het ophogen van grond,  
nr. 2020-170163, 23 juni 2020 

Gorssel
• Douglaslaan/Cederlaan (nabij), het kappen 

van 12 bomen, nr. 2020-172131, 26 juni 2020 

Onderhoud aan zandwegen:  
wanneer is het (niet) mogelijk?
De gemeente Lochem kent zo'n 
140 kilometer zandweg. Prachtige 
wegen met een landschappelijke 
waarde, maar ook kwetsbare wegen. 
Ze zijn niet berekend op hoge 
verkeersbelasting en -snelheden. 
Weersinvloeden maken zandwegen 
bovendien extra kwetsbaar. Om 
zandwegen mooi en begaanbaar 
te houden is verstandig gebruik en 
intensief onderhoud nodig.
 
Hollandse weersomstandigheden 
maken groot effectief onderhoud 

circa drie tot vier maanden per 
jaar mogelijk. Het zijn de periodes 
zonder wateroverlast, opdooi of 
droogte. In de overige maanden 
wordt de veiligheid in de gaten 
gehouden en treffen we naast 
noodreparaties soms tijdelijke 
(nood)maatregelen.

Groot onderhoud 
Op dit moment wordt intensief 
gewerkt aan de conditie van de 
zandwegen. In sommige gevallen 
moet het onderhoud (tijdelijk) 

worden gestaakt vanwege 
hevige regenval of juist droogte. 
Wanneer de grond te droog is 
geeft dat veel stofoverlast en 
kunnen we het wegdek niet goed 
verdichten waardoor het wegdek 
zelf beschadigd raakt. Moeten 
we de werkzaamheden tijdelijk 
neerleggen? Dan hopen we op uw 
begrip!

Sluiscomplex Eefde weer 
toegankelijk voor publiek

Het sluiscomplex Eefde is weer toegankelijk voor publiek. Daarmee komt de 
vorige noodverordening te vervallen. Per 1 juli is er meer ruimte, maar 1,5 
meter afstand is nog altijd de norm. 

BuitenGewone 
boom
Kijk verderop in deze Berkelbode 
voor het verhaal over de grote, 
rode beuk aan de Molendijk in 
Laren. 

De rode beuk dankt zijn naam 
aan de prachtige, donker-
paarse bladkleur. Dit geeft de 
rode beuk een chique en statige 
uitstraling. Solitaire bomen; het 
zijn vaak blikvangers die heel 
mooi ‘alleen’ en op zichzelf in 
de omgeving staan. De boom in 
Laren is zo’n boom die in al haar 
individuele schoonheid staat te 
stralen. Karakteristiek en groots 
doemt hij op tussen weiden en 
de omliggende woonboerderijen. 
Nieuwsgierig naar het verhaal? 
Blader dan snel verder!
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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 

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 25 juni t/m 1 juli 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Het Erf 4, het oprichten van een twee-on-

der-een kap woning en het aanleggen van 
een inrit, nr. 2020-169995, 29 juni 2020 

• Het Erf 6, het oprichten van een twee-on-
der-een kap woning en het aanleggen van 
een inrit, nr. 2020-169993, 29 juni 2020 

• Kapelweg 24, het plaatsen van pv/
zonnepanelen, nr. 2020-174317, 1 juli 2020 

Eefde
• Dortherdijk 29, het oprichten van een 

recreatiewoning, nr. 2020-170049,  
29 juni 2020 

• Kapperallee 18, het verbouwen van een 
schuur tot een bed en breakfast,  
nr. 2020-170926, 29 juni 2020

Gorssel
• Thuyalaan 10, het vervangen van een 

garage en het plaatsen van een carport,  
nr. 2020-170930, 29 juni 2020 

Joppe
• Joppelaan 96, het plaatsen van een schuur, 

nr. 2020-172141, 26 juni 2020 
Lochem
• De Cloese 1b t/m 1f, het verbouwen van 

een kantoor (monument) tot 5 apparte-
menten, nr. 2020-165751, 29 juni 2020 

• Graaf Ottoweg 32 (nabij plan Berkeloevers), 
het kappen van houtopstanden (herplant 
opgelegd), nr. 2020-168965, 29 juni 2020 

• Lageweg 4, het plaatsen van een mast ten 
behoeve waarnemingen knmi/windme-
tingen, nr. 2020-174287, 30 juni 2020 

• Koedijk 5, het verbouwen/vergroten van 
een woning, nr. 2020-171907, 26 juni 2020 

• Molengronden III (nabij Barchemse 
Veengoot en Nieuwe Beek), het uitvoeren 
van werkzaamheden ten behoeve van 
klimaatrobuuste inrichting van het 
bekenysteem en het kappen van 15 bomen, 
nr. 2020-172025, 1 juli 2020 

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

• Zutphenseweg 110a, het tijdelijk plaatsen 
van tenten bij een sportschool voor een 
periode van 3 maanden, nr. 2020-174528, 
30 juni 2020 

• Zutphenseweg 128, het plaatsen van een 
schuur met overkapping, nr. 2020-173857, 
30 juni 2020 

Verkeer

Verkeersmaatregelen (groene balk)

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem
• Dr. Cartier van Disselweg, 13 juli 2020 

In verband met de nood kap van enkele 
bomen is de Dr. Cartier van Disselweg 
afgesloten voor alle verkeer tussen 07.30 
en 17.00 uur. Het verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid.

• Hooislagen 20 t/m 24 juli 2020  
I.v.m. het aanbrengen van kabels / 
leidingen wordt op een gedeelte van de 
Hooislagen tijdelijk eenrichtingverkeer 
ingesteld. Ter plaatse wordt voor het 
overige verkeer een omleiding ingesteld.

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen


