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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

Bewoners van onze gemeente 
kunnen hun mening geven over 
de ontwikkeling van zonneparken 
tot nu toe. Dit is onderdeel van 
een onderzoek van de gemeente. 
Wethouder Henk van Zeijts 
(duurzaamheid) beantwoordt een 
aantal vragen over zonneparken.  

Hoeveel zonneparken komen er in 
onze gemeente?
“Het klimaat verandert in een 
verontrustend tempo. Daarom 
moeten we af van het gebruik van 
olie, kolen en gas. We besparen 
energie. En we stappen over op 
duurzame energie, vooral uit zon 
en wind. Dat gaat ons landschap 
veranderen en dat kan ingrijpend 
zijn. Natuurlijk moeten we ook de 
daken volleggen met zonnepanelen. 
Om genoeg energie op te wekken 
zijn echter ook zonneparken 
nodig. Voor het jaar 2030 gaat 
het vooralsnog om 250 hectare 
zonnepark (325 voetbalvelden), 
naast 4 windmolens en natuurlijk 
forse besparingen op energie. Het 

is niet de vraag óf er zonneparken 
moeten komen, maar hóe ze er 
komen: op welke plekken en hoe ze 
in het landschap worden ingepast. 
Hoeveel zonneparken dat zullen 
zijn, valt nu niet te zeggen.”

Wie bepaalt of ergens een 
zonnepark komt?
“In Nederland mag iedereen een 
plan indienen. Of dat nu is voor 
een kinderboerderij, een aanbouw 
aan huis of een zonnepark. Maar 
niet alles kan, of is wenselijk op 
elke plek. Het beleidskader zon van 
de gemeente geeft aan waar wel 
en waar geen park mag komen 
en onder welke voorwaarden. De 
gemeenteraad stelt dit beleid vast. 
Een plan voor een zonnepark komt 
vaak van een grondeigenaar of 
een ontwikkelaar. De gemeente is 
meestal de partij die een vergunning 
afgeeft voor een zonnepark. Daarbij 
moeten we rekening houden met 
het beleid van de provincie en van 
het Rijk. Als gemeente zien we erop 
toe, dat alle stappen van plan tot 
park zorgvuldig gebeuren: Voor 
ons landschap, de natuur, voor 
de bewoners die ermee te maken 
krijgen en voor de toekomstige 
generaties.”

Heb ik als bewoner ook invloed op 
de ontwikkeling van zonneparken?
“Het is de taak van de indiener 
van een plan voor een zonnepark, 
om aanwonenden te informeren 
en te betrekken. Vaak krijgen 
directe omwonenden een brief 
en kunnen zij in gesprek met de 
initiatiefnemer. Als het goed is 
luistert deze naar de adviezen van 

omwonenden en wordt het plan 
aangepast waar dat kan.” 

Hoe kan ik meepraten over 
toekomstige zonneparken?
“U kunt uw mening geven over het 
beleidskader zon van de gemeente. 
We geven iedereen de kans in eigen 
woorden aan ons te vertellen wat 
er goed gaat en wat beter kan. Het 
onafhankelijke bureau KWINK voert 
het onderzoek samen met bureau 
7tien uit. De onderzoekers hebben 
diepgravende gesprekken met 
directe betrokken en pluizen alle 
documenten van de gemeente na. 
De uitkomsten van het onderzoek, 
nemen wij mee in ons beleid over 
zonneparken. Daarnaast maken 
we met de Cleantech Regio de 
Regionale Energie Strategie. Dit 
doen we samen met maatschap-
pelijke partijen en bewoners.”

“Van plan tot zonnepark zijn veel stappen”

Wethouder Henk van Zeijts: “Het klimaat verandert in een verontrustend tempo. 
Daarom moeten we af van het gebruik van olie, kolen en gas.”

Nieuwe locatie in beeld 
voor brandweerkazerne Almen
Uit onderzoek blijkt dat Dorpsstraat 
2b niet geschikt is voor de 
nieuwbouw van de brandweer-
kazerne in Almen. Een teleurstellende 
uitkomst. Wel is er een nieuwe, 
geschikte locatie in beeld gekomen 
naast het voetbalveld in Almen. 
Het college heeft besloten de grond 
aan te kopen, met als ontbindende 
voorwaarde dat de raad instemt. Het 
college stelt de raad voor om akkoord 
te gaan met de nieuwe locatie en het 
krediet te verhogen.

De eigenaar van de grond naast 
het voetbalveld in Almen wil een 
deel van zijn grond verkopen. Uit de 
eerste onderzoeken blijkt dat deze 
plek heel geschikt is. De brandweer 
kan er snel en veilig uitrukken. Ook 
voor de vrijwilligers is de ligging 

gunstig. Burgemeester Sebastiaan 
van ’t Erve: “De mogelijkheden 
voor nieuwbouw in Almen leken 
uitgeput, totdat deze nieuwe plek 
werd aangedragen vanuit het 
dorp. Dat de kazerne hier goed kan 
worden ingepast, stemt hoopvol. De 
brandweer en het dorp hebben alle 
belang bij de nieuwbouw en ik hoop 
dan ook op steun voor deze plek”.

Verdere stappen 
Aanwonenden en het dorp, 
verenigd in VAB Almen, zijn per brief 
geïnformeerd. Voor verdere stappen 
kunnen worden gezet, is er na het 
zomerreces eerst een raadsbesluit 
nodig. Als de raad akkoord is, nodigt 
de gemeente belanghebbenden uit 
voor een informatiebijeenkomst. 

Feestelijke openingshandeling 
Plan Zuydtzicht in Barchem

Op woensdag 8 juli werd na een lange periode van voorbereiding de 
start van de bouw van 10 woningen in het plan Zuydtzicht te Barchem 
feestelijk ingeluid. Wethouder Bert Groot Wesseldijk verrichte samen 
met enkele toekomstige kinderen van de wijk de openingshandeling. De 
toekomstige bewoners hebben op deze feestelijke manier kennis gemaakt 
met hun nieuwe buren. Als alles volgens planning verloopt, dan volgt de 
oplevering van de 4 ééngezinswoningen in de tweede helft van november. 
De bewoners van de twee-onder-één kap woningen krijgen de sleutel van 
hun nieuwe woning nog voor de wintersluiting overhandigd. Daarnaast 
verkoopt de gemeente 7 kavels in het plan. Daarvan zijn er inmiddels 4 
definitief verkocht en 3 onder optie. Voor informatie over de kavelverkoop 
kijk op www.bouwkavelslochem.nl.

Geef uw mening over 
zonneparken
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. Het bestaande 
beleid vindt u via:  
www.lochem.nl > afval, energie, 
natuur en milieu > energie > 
zonne-energie.

Werk aan Regionale Energie Strategie hervat 

Afgelopen jaar hebben zeven gemeenten, waterschappen en 
provincie Gelderland samen met bedrijven, inwoners, netbeheerder 
en maatschappelijke organisaties gewerkt aan de Concept Regionale 
Energie Strategie (RES): In de Concept RES staat waar, waarom en 
hoe we in onze regio energie kunnen opwekken met windmolens en 
zonneparken. In maart 2020 kwam de Concept RES beschikbaar. 

De volgende stap was het bespreken van de Concept RES met bewoners 
en volksvertegenwoordigers. Door de coronacrisis was het echter niet 
mogelijk om het gesprek op persoonlijke en interactieve manier aan te 
gaan. Daarom is besloten het proces stil te leggen. Vanaf 1 augustus gaat 
de regio weer verder met het werk aan de RES. Via www.cleantechregio/
res/ komt u op het digitaal RES-platform. Hier vindt u de Concept RES. 
Ook staan hier binnenkort de data en mogelijkheden om mee te praten 
over de Concept RES in uw gemeente. Op 1 juli 2021 biedt de Cleantech 
Regio de definitieve RES aan, aan het Rijk. 

Salland Zorgverzekeringen stopt met 
gemeentepolis zorgverzekering
Salland Zorgverzekeringen heeft 
besloten per 1 januari 2021 te 
stoppen met de gemeentelijke 
zorgverzekering voor minima. 
Doordat de gemeente financieel 
bijdraagt aan deze ziektekostenver-
zekering kan de premie laag blijven. 
Nu Salland Zorgverzekeringen 
stopt met de zorgverzekering, 
zoekt de gemeente naar een 
passende oplossing. Inwoners die 
gebruikmaken van deze gemeen-
tepolis worden hierover in oktober 
met een brief geïnformeerd.

In de gemeente Lochem kunnen 
inwoners met een laag inkomen 
gebruik maken van deze collectieve 
ziektekostenverzekering. Deze 
gemeentepolis biedt een ruime 
dekking en kent daarnaast het 
voordeel dat bijvoorbeeld het 
eigen risico kan worden meever-
zekerd. Daardoor is het voor 
mensen met een laag inkomen 

toch mogelijk om gebruik te maken 
van een uitgebreide en voordelige 
zorgverzekering. 

Geen extra jaar mogelijk
Twee jaar heeft de gemeente 
een overeenkomst gehad met 
Salland Zorgverzekeringen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders is teleurgesteld dat 
Salland Zorgverzekeringen nu al de 
overeenkomst opzegt. 

Wethouder Henk van Zeijts: 
“We hebben geprobeerd om de 
overeenkomst met Salland voor een 
jaar te verlengen. Dat jaar wilden 
we gebruiken om naar een goed 
alternatief voor deze gemeen-
tepolis te zoeken. Helaas is dat niet 
gelukt. Toch gaan we het zo regelen 
dat onze inwoners hier zo weinig 
mogelijk hinder van ondervinden. In 
oktober ontvangen zij hierover alle 
informatie thuis.” 
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Actie nodig om rij kdom aan planten 
en dieren te houden en vergroten
Er is actie nodig om onze rij kdom 
aan planten en dieren te houden. 
Biodiversiteit zorgt voor schoon 
water, vruchtbare grond en een 
stabiel klimaat. Onder druk van 
klimaatverandering en menselij k 
ingrij pen verdwij nen plant- en 
diersoorten wereldwij d al in rap 
tempo. We ondernemen daarom 
op allerlei manieren actie om de 
biodiversiteit in onze gemeente 
te vergroten en werken graag 
samen met u aan een plan voor de 
toekomst.

De rij kdom en variatie aan plant- 
en diersoorten en landschappen 
is belangrij k voor een gezonde 
leefomgeving. En voor de identiteit 
van de gemeente Lochem. De 
gemeente is een gezonde en fi jne 
plek om te wonen, werken en 
recreëren. Dat willen we graag 
zo houden en doorgeven aan de 
volgende generaties. 

Egel, margriet en eik
Deze soorten kent u vast. Ze 
komen (nog) veel voor in de 
Achterhoek en het is belangrij k dat 
ze blij ven. Daarom zetten we ons 
in om voor deze soorten genoeg 
veiligheid, verbinding, voedsel en 

verblij fsplekken te vinden. Deze 
soorten zij n een soort gids voor 
andere soorten: zij  profi teren mee 
van de maatregelen die we nemen.

Actie en een plan voor de toekomst
In het biodiversiteitsplan 
combineren we een visie voor de 
komende tien tot vij ftien jaar met 
een uitvoeringsprogramma voor de 
komende jaren. Het plan richt zich 
op de gemeentelij ke eigendommen, 
het (agrarisch) buitengebied en 
de kernen. U denkt misschien: 
mooi zo’n plan, maar waar blij ft de 
actie? Die actie is er al en bouwen 
we verder uit. Enkele voorbeelden 
van wat we al doen: we beheren 
onze bermen natuurvriendelij k, 
zodat er meer bloemen en kruiden 
groeien, we bestrij den onkruid niet 
langer met chemische bestrij dings-
middelen, we hangen nestkastjes 
op voor vogels en vleermuizen en 
bestrij den de eikenprocessierups 
steeds natuurvriendelij ker. 
We planten ook bomen en struiken 
die passen in een veranderend 
klimaat. We willen zo een goed 
voorbeeld geven. En een goed 
voorbeeld, doet goed volgen, hopen 
we. 

Helpt u mee?
Wilt u ons helpen bij  het vergroten 
van de biodiversiteit? En weet u niet 
goed hoe u dat kunt doen? Bekij kt u 
dan onze tipclips eens. Die vindt u op 
het youtubekanaal van de gemeente 
Lochem in de playlist tipclips.

Meedenken over het 
biodiversiteitsplan?
Het biodiversiteitsplan presenteren 
we later dit jaar aan de gemeen-
teraad. We maken het samen 
met anderen. Intussen denken 
verschillende maatschap-
pelij ke, agrarische, natuur- en 
belangengroepen al mee in een 
klankbordgroep. Zo ontstaat vanuit 
verschillende invalshoeken een 
mooi plan. Wilt u ook meedenken? 
Neem dan contact op met Francien 
van Gils, projectleider biodiversiteit, 
via f.vangils@lochem.nl of 
(0573) 29 82 22. 

Plant een heg, haag of houtsingel
Ook dit jaar organiseert Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) een plantactie, speciaal voor 
mensen die in het buitengebied 
wonen. Doet u mee? 

Woont u in het buitengebied en wilt 
en kunt u 50 meter heg, haag of 
houtsingel aanplanten? U kunt dan 
via de actie voordelig bomen kopen 
voor € 7,50 per stuk en struiken voor 
€ 0,25 per stuk. Voorwaarden en 
aanmeldinformatie vindt u op:
www.landschapsbeheergelderland.nl/
100-000-bomen-en-struiken. Onder 

aan de pagina vindt u de informatie 
voor de regio Achterhoek. Klik op 
‘Actie herstel karakteristiek coulis-
senlandschap in de Achterhoek’. 

Schaduwbomen 
Wilt u minimaal 3 schaduwbomen 
aanplanten? Kij k dan voor de 
informatie, voorwaarden en het 
aanmeldformulier op 
www.landschapsbeheergelderland.nl
/100-000-bomen-en-struiken/. 
Scrol naar de knop ‘Schaduwbomen 
voor heel Gelderland’, onder aan de 
webpagina.

Lochem Weet van Water
Het ene moment is het extreem droog en warm en vallen de mussen 
van het dak. Het andere moment komt de regen met bakken uit de 
lucht. Hoe goed bent u voorbereid op extreem weer? En hoe geniet u 
optimaal van deze zomer? En weet u wat u zelf kunt doen? Kij k op onze 
speciale pagina verderop in deze Berkelbode.

Veilig een evenement organiseren in 
coronatij d
Per 1 juli 2020 zij n evenementen 
weer voorzichtig aan toegestaan. 
Natuurlij k moeten evenementen 
voldoen aan de voorwaarden van 
het kabinet, om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan. 
Daarom stuurt u bij  uw vergunnin-
gaanvraag nu ook een COVID-19 
plan mee. In dit bericht leest u 
daarover meer.

Mogen wij  evenementen 
organiseren? 
Ja, meld- en vergunningplichtige 
evenementen mogen weer onder 
voorwaarden. Gemeente en 
hulpdiensten bepalen of organi-
satoren hun activiteit voldoende op 
1,5 meter kunnen inrichten. En of er 
nog andere voorwaarden gelden. 

Evenementenvergunning 
aanvragen
Een evenementenvergunning kunt 
u net zoals altij d aanvragen op 
onze website www.lochem.nl. Daar 
leest u wat u moet meesturen. 
Het COVID-19 plan hoort daarbij . 
De procedure voor het aanvragen 
van een vergunning kost tij d. Het 
zal dus een aantal weken duren 
voordat de eerste evenementen er 
zij n. Niet alles is meteen mogelij k. 

Wat beschrij ft u in een 
COVID-19-plan?
Vanwege de COVID-19 stuurt u als 
organisator ook een COVID-19 plan 
mee. Hieruit moet het volgende 
blij ken:

• Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/
deelnemers altij d 1.5 meter 
afstand houden?

• Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers/
deelnemersstromen elkaar niet 
kruisen en de afstand bewaard 
kan blij ven?

• Hoe zorgt u voor bezoekers-
stromen met betrekking tot het 
sanitair?

• Welke hygiënemaatregelen 
neemt u om verspreiding van het 
virus tegen te gaan?

• Als er zitplaatsen zij n. Hoe zorgt 
u ervoor dat bezoekers daar op de 
goede manier komen en er blij ven?

Meer informatie
Heeft u vragen? Neem dan gerust 
contact op met Carla Groenendij k of 
Monique Hazewinkel van Publieks-
contacten via (0573) 28 92 22. Zij  
denken graag met u mee.

Dit zij n de regels voor het aanvragen van evenementen vanwege het 
coronavirus.

Kent u een
BuitenGewone
boom?

Waarom BuitenGewone boom?

Lochem is een groene gemeente. Daar zetten we ons iedere 
dag voor in. Waarom en hoe we dat doen vertellen we graag. 
Maar we horen ook graag wat groen met ú doet.

Uw en onze verhalen delen we komend jaar. We zorgen voor 
een mooi portret van uw BuitenGewone boom. Daarbij vertellen 
wij u meer over de geschiedenis, de kenmerken, de plek en 
onze zorg voor deze boom. Daarin is iedere boom uniek.

BuitenGewone boom maakt deel uit 

van Lochem Buitengewoon groen, een 

groeninitiatief van de gemeente Lochem 

en Circulus-Berkel BuitenRuimte samen 

met inwoners.

Een boom in de openbare ruimte, waar u regelmatig 
langsfietst of -loopt, waar zomaar eens uw oog op 
viel of waar u een bijzondere herinnering aan heeft.

Zo’n ‘gewone’ boom kan voor u een BuitenGewone boom zijn. 
Kent u zo’n boom in de gemeente Lochem? Dan horen we 
graag wat deze boom voor u bijzonder maakt.

Hoe doet u mee?

  Laat ons weten welke boom in de openbare ruimte voor u 
speciaal is en waar hij staat. Stuur een foto (min. 1MB, mag 
van smartphone) mee, zodat wij de boom herkennen. 

  Stuur uw foto vóór 15 september 2020 
naar onzebomen@lochem.nl.

  Voor 15 oktober 2020 hoort u van ons of uw BuitenGewone 
boom en uw verhaal een portret krijgen. Uw portret wordt 
vervolgens geplaatst in het gemeentenieuws en op de 
website van Circulus-Berkel en de gemeente.
We kijken uit naar uw verhaal!
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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 3 tot en met 9 juli 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Verening Contact Barchem, 

Openluchtdienst, Dorpsplein, 23 augustus 
2020 (2020-177114)

Lochem
• Buurt BBQ, Beusekamplaan, 9 augustus 

2020 (2020-177178)

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 2 t/m 8 juli 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Berkelweg 1, het verbouwen van een 

woning, nr. 2020-177300, 8 juli 2020 
Barchem
• Hardermaat 1, het gedeeltelijk verbouwen 

van een schuur tot een Bed and Breakfast, 
nr. 2020-177316, 8 juli 2020 

Eefde
• Twentekanaal (nabij sluis), het kappen van 

vijf bomen, nr. 2020-176842, 1 juli 2020 
• Zutphenseweg 202 (nabij), het plaatsen 

van tijdelijke huisvesting met gezondheids-
zorgfunctie voor een periode van 5 jaar,  
nr. 2020-177268, 7 juli 2020 

Gorssel
• Ketenbosweg 4, het plaatsen van een 

tijdelijke woonruimte voor de duur van tien 
maanden, nr. 2020-177153, 6 juli 2020 

• Nikkelsbergweg 2, het vervangen van een 
woning, nr. 2020-177327, 8 juli 2020 

Harfsen
• Schepersweg 24a, het vergroten van een 

recreatie bungalow, nr. 2020-177369,  
8 juli 2020 

Laren
• Elsmaat (nabij), het kandelaberen van  

22 haagbeuken, nr. 2020-176882,  
2 juli 2020 

Lochem
• Marinus Naefflaan 11 (nabij), het kappen 

van een berk, nr. 2020-176879, 2 juli 2020 
• Prins Clauslaan 18, het veranderen van een 

gevel (plaatsen kozijn), nr. 2020-177279,  
7 juli 2020 

• Runmolenlaan 1, het kappen van een 
knotwilg, nr. 2020-176943, 2 juli 2020 

• Thorbeckelaan 11, het vervangen/
vergroten van een dakkapel,  
nr. 2020-177046, 3 juli 2020 

• Woerdstraat 32 – 38 (nabij), het kappen 
van een haagbeuk, nr. 2020-176951,  
2 juli 2020 

• Witbol 5 (nabij), het kappen van een boom, 
nr. 2020-176953, 2 juli 2020 

• Zwiepseweg 28, het kappen van een goud 
iep, nr. 2020-177073, 5 juli 2020 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Praktijkverhaal 3: ’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: 
Help ik wil niet failliet!

“In eerste instantie waren we van 
plan om een faillissement aan te 
vragen. De schulden waren zo hoog 
en we hadden het overzicht niet 
meer. We hebben contact gehad 
met diverse adviseurs en ook bij 
de gemeente geïnformeerd. Op 
advies van hen hebben we het ROZ 
gevraagd om hulp en advies. 
De adviseur van het ROZ heeft ons 
geholpen om onze totale schuld 
in beeld te brengen. Deze was nog 
groter dan we al dachten. Samen 
hebben we eerst gekeken of het 

mogelijk was om door te gaan 
met het bedrijf. Helaas was dat 
niet verantwoord, ook vanwege 
de stress en de gezondheid van 
mij en mijn partner. Toen heeft de 
afdeling schuldhulpverlening van 
ROZ ons verder geholpen. Zij zijn 
in gesprek gegaan met de schuld-
eisers om een betalingsregeling te 
treffen. Dit houdt in dat wij 3 jaar 
lang op bijstandsniveau leven en 
alles daarboven reserveren voor 
de schuldeisers. Er komt met deze 
regeling geen rechter aan te pas. 
Dit is voor alle partijen financieel 
het beste. We zijn erg blij met alle 
hulp die we van ROZ hebben gehad. 

Met name het inlevingsvermogen 
en de adviezen die wij kregen van 
de adviseur schuldhulpverlening 
hebben ons erg geholpen.” 

Het ROZ voegt toe: “onze schuld-
hulpverlening is er op gericht om 
in potentie goede en gezonde 
bedrijven in de lucht te houden. 
Maar als dat om welke reden dan 
ook niet lukt, zijn er verschillende 
mogelijkheden om een bedrijf 
(zonder faillissement) op een nette 
en goede manier te beëindigen. 
Zoals dat ook in dit voorbeeld is 
gebeurd.” U kunt onder andere stemmen op deze vijf ruwe diamanten in onze 

gemeente.

Op welke ruwe diamant stemt u?

In 'Een nieuwe tijd! Wederopbouw 
in de Achterhoek' staat het erfgoed 
uit de wederopbouwperiode 
(1940-1965) in de schijnwerpers. 
Elf gemeenten in de Achterhoek 
werken samen in dat project. U 
kunt tot 30 juli stemmen op ruwe 
diamanten uit die bijzondere 
periode. 

Ga naar www.nieuwetijdach-
terhoek.nl en stem op het gebouw 
dat u het meeste aanspreekt! De 

panden in onze gemeente zijn:
• Boerderij aan de Asselerweg 6 in 

Harfsen, bouwjaar 1945-1950
• Sint Jozefkerk aan de Nieuweweg 

18 in Lochem, bouwjaar 1958
• Dubbele woning aan het Van 

Lutterveldplein 6-8 in Lochem, 
bouwjaar 1957

• Ontmoetingskerk aan de 
Zutphenseweg in Eefde, 
bouwjaar 1954

• De Ehzerbrug aan de Ehzerallee 
bij Almen, bouwjaar 1946
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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 

Vanaf 2 t/m 8 juli 2020 zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Eefde
• Hoog Barge 12, het plaatsen van een 

berging, nr. 2020-174184, 2 juli 2020 
• Kapperallee 53, het groot onderhoud aan 

bestaande sluis (zuidersluis),  
nr. 2020-174440, 8 juli 2020 

Epse
• Het Wansink 28 en 29, het plaatsen van 

een carport, nr. 2020-174711, 2 juli 2020 
Gorssel
• Thuyalaan 9, het kappen van een eik 

(herplant opgelegd), nr. 2020-174221,  
3 juli 2020 

Kring van Dorth
• Kasteelweg 2, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-175397, 2 juli 2020 
• Wippert 8, het oprichten van een werktui-

gen-machineberging, nr. 2020-169296,  
8 juli 2020 

Lochem
• Dillenburg 88 (nabij), het kappen van een 

prunus (herplant opgelegd),  
nr. 2020-173363, 3 juli 2020 

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

• Nieuweweg (nabij), het kappen van 
houtopstanden (herplant opgelegd),  
nr. 2020-168969, 3 juli 2020 

• Prins Clauslaan 75, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening t.b.v. 
het (vergunningsvrij) vergroten van een 
woning, nr. 2020-173624, 2 juli 2020 

• Zwiepseweg 117 (nabij), het kappen van 
vier berken (herplant opgelegd),  
nr. 2020-172783, 3 juli 2020 

• Verkeer
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure (milieu) 

Contact: dhr. R. Marskamp 

We zijn in het kader van de Wet algemene 
bepalgingen omgevingsrecht voornemens 
vergunning te verlenen voor:

Laren
• Broersdijk 8, het veranderen van een 

melkrundveehouderij, nr. 2019-136263 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 16 juli t/m 27 augustus 2020 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Geweigerde omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Onderstaande aanvraag voor een omgevings-
vergunning is geweigerd en aan de aanvrager 
bekendgemaakt. 

Lochem
• Akkerwinde 20, het kappen van een eik,  

nr. 2020-169992, 3 juli 2020 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 6 juli 2020 is het volgende bestem-
mingsplan ongewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Holterweg 50-52 

Laren (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
laHolterweg50La-BP41) voorziet in een 
juridisch-planologische regeling voor de 
uitbreiding van de ter plaatse aanwezige 
bedrijfsgebouwen. 

Op 6 juli 2020 is het volgende bestem-
mingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Het (Chw) bestemmingsplan ‘Hanzeweg 

woonwijk Kop van Oost’ (planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.loHanzewegwoonwijk-BP41) 
beoogt de transformatie van een gedeelte 
van het bedrijventerrein Hanzeweg, 
waarbij een belangrijk deel van de woning-
bouwopgave voor de kern Lochem binnen-
stedelijk kan worden gerealiseerd met 
de realisatie van 121 woningen inclusief 
bijhorende openbare voorzieningen.

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 16 juli 2020 voor de duur 
van zes weken tot en met 26 augustus 2020 
ter inzage. De 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 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 bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen dat bestemmingsplan 

bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht of

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

• een belanghebbende die beroep instelt 
tegen de wijzigingen die de gemeenteraad 
bij vaststelling van het bestemmingsplan 
heeft aangebracht.

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 bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen.

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Lochem 
Larenseweg en Tramstraat (2020-176393)
Het instellen van een geslotenverklaring voor 
vrachtverkeer (uitgezonderd bestemmings-
verkeer) op de Larenseweg en Tramstraat. 

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Laren 
Holterweg 20.07.2020
• In verband werkzaamheden aan de 

kruispunten Dennenweg / Holterweg en 
het kruispunt van de Holterweg en de 
weg naar het zwembad/voetbalvelden 
afgesloten voor het verkeer. Het verkeer 
wordt ter plaatse omgeleid.

Lochem
Ampsenseweg 20.07.2020
• In verband met wegwerkzaamheden 

ter hoogte van de kruispunten in de 
Ampsenseweg is deze weg afgesloten voor 
het verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is 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.M. Wyszka, geb. 30-09-1992
O. Saidi, geb. 08-10-1996

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen


