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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

Niet iedereen zal vanwege corona 
op vakantie gaan deze zomer. 
Maar de zomer is wel de periode 
waarin inbrekers graag hun slag 
slaan. Dit jaar zijn er tot nu toe 
minder woninginbraken geweest 
dan voorgaande jaren. Dat is 
mooi, maar inmiddels zien we dat 
inbrekers weer op pad gaan. In 
juli en augustus wordt zelfs weer 
de normale zomerpiek verwacht. 
Samen met u willen we voorkomen 
dat criminelen deze zomermaanden 
een inhaalslag maken. Als bewoner 
kunt u gelukkig zelf veel doen om 
een woninginbraak te voorkomen. 

Om een inbraak te voorkomen is het 
belangrijk dat u deze tips op volgt: 

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel uw vertrouwde buren over 
uw vakantieplannen. Zij kunnen 
op uw woning letten en helpen het 
huis een bewoonde indruk te geven. 
Bijvoorbeeld door de post weg te 
halen, de plantjes water te geven, 

de auto af en toe eens op de oprit te 
zetten en een gordijn open of dicht 
te doen. 

Ziet het huis er bewoond uit?
Laat je huis er bewoond uit zien. 
Overdag de gordijnen potdicht en 
gesloten rolluiken lokt de aandacht 
van inbrekers. Zet een tijdschakelaar 
tussen je lampen, zodat die op 
verschillende tijdstippen aan en uit 
gaan. Laat een kopje op tafel staan 
en leg een krant of open boek neer, 
alsof je zo weer verder kunt gaan 
lezen. En zeker niet de schoonge-
maakte koelkast openzetten.

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open 
met mooi weer. Een insluiper kan 
dan zonder in te breken uw woning 
binnenkomen en er binnen enkele 
minuten met uw spullen vandoor 
zijn. Doe uw deuren en ramen op 
slot, ook als u maar heel even naar 
de buren bent, boodschappen doet 
of even naar boven om bijvoorbeeld 

de was op te hangen. Leg kostbare 
spullen uit het zicht.

Hang en sluitwerk in orde?
Hoe zou uzelf binnenkomen 
zonder sleutel? Dat is ook de 
manier waarop een inbreker naar 
uw huis kijkt. Check de kwaliteit 
van uw sloten. Zorg voor stevig en 
goedgekeurd hang- en sluitwerk, 
materiaal dat voldoet aan het 
Politiekeurmerk. Daarmee verkleint 
u de kans op inbraak enorm. En niet 
alleen in de vakantietijd.

Meld verdachte situaties!
Heeft u een verdachte situatie 
gezien, bel dan de politie op 
telefoonnummer 0900-8844. Bel 
112 bij spoed of heterdaad situaties, 
als hulp direct nodig is. Snel alarm 
slaan, betekent een grotere kans om 
de inbrekers te pakken. 

Kijk voor meer informatie op  
www.politiekeurmerk.nl/
preventietips.

Maak het inbrekers niet te makkelijk Lees meer over het beheer van 
bermen en fiets de route
Vanaf nu ligt op de afgiftepunten 
van de gemeentegids een flyer 
voor u klaar waarin u alles leest 
over bermen. Mét een fietsroute 
langs veel natuurschoon in onze 
gemeente. Zoals bijzondere bomen, 
zonnebloemlinten, een kruidenrijke 
berm en een schaapskudde die 
het gras kort houdt in Eefde. Haal 
gerust een flyer op!

Gevarieerde kruidenrijke bermen 
en bermbeplanting zijn van levens-
belang voor veel verschillende 
kleine dieren. Bomen in de bermen 
maken ons landschap herkenbaar 
en geven schaduw. Als lange linten 
met bloemen en kruiden kunnen 
bermen een ‘voedselsnelweg’ 
voor bijen, vlinders, vogels, kleine 
zoogdieren en insecten zijn. Al die 
verschillende diersoorten zorgen 
voor een goede balans in de natuur. 
Daarom geven wij in bermen graag 
de ruimte aan kruiden, bomen en 
dieren. We maaien de bermen dan 
ook zo min mogelijk.

Tips om de natuur een handje te helpen
We maken dit jaar 10 filmpjes met 
tips ván inwoners vóór inwoners. 
Inwoners vertellen wat zij doen 
om de natuur een handje te 

helpen en hoe u dat zelf ook kunt. 
Wilt u bijvoorbeeld ook zelf een 
kruidenrijke strook aanleggen in uw 
tuin? Boer René Lubberdink geeft u 
tips. Alle tipclips vindt u handig bij 
elkaar op ons youtubekanaal, in de 
playlist biodiversiteit. 

Waar kan ik de flyer halen?
U vindt afgiftepunten in alle 
kernen van onze gemeente. In 
supermarkten, de bibliotheek, bij de 
VVV, in dorpshuizen, gemeentehuis 
en gemeenteloket. Een compleet 
overzicht met adressen staat 
op www.lochem.nl, zoekwoord 
‘gemeentegids’. 

Vragen over bermen?
Stuurt u dan uw vragen gerust via 
onzebermen@lochem.nl. 

Graafschapterrein weer 
helemaal in gebruik

De Prins Bernardweg in Lochem is weer van beide kanten open. Ook het 
Graafschapterrein is weer helemaal in gebruik. Na de zomervakantie 
vinden er nog een paar kleine herstelwerkzaamheden plaats. Wat fijn dat 
de supermarkten weer goed bereikbaar zijn en belangrijk: dat er voldoende 
parkeergelegenheid is. Het aanplanten van bomen en ander groen gebeurt 
in het najaar. Dit geeft het nieuwe parkeerterrein straks een mooi en groen 
aanzicht. De vernieuwing van het Graafschapterrein maakt onderdeel uit 
van de plannen voor de binnenstad van Lochem. Ondernemers, inwoners, 
organisaties en gemeente werken hierin samen.

Zet onze bermen 
in bloei! 
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Een mooie fietstocht maken langs onder andere bloeiende bermen, zonnebloemlinten en bijzondere bomen? 
Fiets dan de route op deze kaart. Veel fietsplezier!

Fietsroute
26 kilometer

Bijzondere boom

1. Eik
2. Zomereik
3. Zomereik
4. Meerstammige beuk
5. Sassafras

Zonnebloemlint

Fietsknooppunt

Schapen houden gras kort

Kruidenrijke berm

Rustpunt 
A. De Zevensprong
B. Camping Waldhorn
C. Hotel Ehzerwold 
D. Picknicktafel 

Proefbermen met
zaadmengsels
Vorig jaar daagden we u
uit in de bermenfolder.
U tipte ons verschillende 
bermen. Benieuwd 
naar het resultaat? 
Op de fietsroute ligt een
berm langs de Eefdese
Enkweg/Teenkweg in
Eefde. Die hebben we
voorjaar 2020 ingezaaid.
We monitoren de 
komende jaren het 
resultaat. 

Zonnebloemlint  
Langs akkerranden ziet
u veel zonnebloemen.
De zonnebloemlinten
zijn een initiatief van 
de Innovatie Coöperatie.
Boeren bieden akker-
randen aan. Een crowd-
funding brengt de
financiën bij elkaar. 
Dit levert winst op voor
de biodiversiteit. Meer
informatie? Kijk op
www.zonnebloemlint.nl
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Stem op uw ruwe diamant 
voor 28 juli!
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 28 
juli stemmen op ruwe diamanten uit 
die bijzondere periode. 

Ga naar www.nieuwetijdachter- 
hoek.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

U kunt onder andere stemmen op deze vijf ruwe diamanten in onze gemeente.

Verwacht wordt dat deze zomer de inbrekers weer als vanouds op pad gaan. 
Wees voorbereid!
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Robert van Aalderen (rechts in beeld) en andere vrijwilligers onderhouden de 
mountainbikeroute goed.

Vernieuwde mountainbikeroute Lochem 
werpt zijn vruchten af
Afgelopen voorjaar is de 
vernieuwde mountainbikeroute 
Lochem geopend. De route maakt 
onderdeel uit van het MTB-netwerk 
Achterhoek dat in zijn geheel onder 
handen is genomen. In de bekende 
ranking op www.mtbroutes.nl staat 
Lochem de laatste tijd vaak op de 
eerste positie. Maar de populariteit 
van de route is ook economisch 
waardevol. Lochemer Robert van 
Aalderen, één van de initiatief-
nemers van de vernieuwing van 
het netwerk, neemt ons mee in de 
wereld van het mountainbiken.

Van Aalderen is lid van LWC de 
Paaschberg en secretaris bij 
Stichting MTB Achterhoek. “Er 
lag in Lochem een route die voor 
een groot deel over brede paden 
liep. Niet meer van deze tijd. 
Mountainbiken heeft namelijk 
een enorme vlucht genomen de 
afgelopen jaren”, vertelt hij. Door 
een gesprek dat Van Aalderen had 
bij de VVV en Stichting Achterhoek 
Toerisme kwam het balletje via 
de provincie aan het rollen. “De 
provincie was bereid de helft 
van de benodigde investering 
neer te leggen. De andere helft 
hebben we samen met Stichting 
Achterhoek Toerisme opgehaald 
bij de gemeenten Berkelland, 
Bronckhorst, Lochem en Zutphen. 
Een relatief kleine investering 
per gemeente met een groot 
rendement. Economisch biedt 
het voordelen, maar het sluit ook 
aan bij het gemeentelijke sport- 
en jeugdbeleid. Dergelijke routes 
hebben namelijk een aantrekkende 
werking voor zowel jong als oud.”

Uitdagende singletracks
Inmiddels ligt er in Lochem een 
mountainbikeroute van een kleine 
16 kilometer lang. Ontworpen en 

gebouwd door Tracks & Trails in 
nauw overleg met grondeigenaren. 
En onderhouden door vele vrijwil-
ligers. De route kent een aantal 
mooie en uitdagende singletracks. 
Dat zijn smalle en bochtige paadjes. 
De route gaat over de Paaschberg, 
de Lochemse Berg en de Kale Berg. 
De route is onderdeel van het 
MTB-netwerk Achterhoek dat in 
totaal nu zeven routes heeft. “Het 
netwerk is in zijn geheel vernieuwd. 
Momenteel zijn we alleen nog bezig 
met Ruurlo, maar de verwachting 
is dat die in september ook klaar is. 
Daarna gaan we door met andere 
gemeenten in de regio. Met als doel 
om hier één groot MTB-netwerk 
te maken dat aansluit op andere 
netwerken in Twente en Deventer”, 
geeft Van Aalderen aan. 

Horeca en middenstand profiteren 
Niet alleen het hart van de 
mountainbikers gaat sneller 
kloppen door de vernieuwde routes. 
Ook ondernemers uit de recreatieve 
en toeristische sector zijn er blij 
mee. Zo worden er overnachtingen 
geboekt door mountainbikers die 
de route eens willen verkennen. 

Van Aalderen kent de verhalen. “Het 
boeken van een weekje Achterhoek 
is niet gek voor de mountainbike-
liefhebber. In het netwerk kun je in 
een prachtig landschap verschillende 
routes rijden van in totaal 120 
kilometer lang. Ook de middenstand, 
zoals fietsenzaken doen er hun 
voordeel mee. Door de coronatijd zijn 
er veel mensen op de fiets gestapt. 
Een tweedehands mountainbike is 
bijna niet meer te krijgen. De nieuwe 
route is een geweldige spin-off,” 
weet Van Aalderen.

Tips voor beginners
De Lochemer wijt de populariteit 
van de sport aan het feit dat je 
die het hele jaar kunt beoefenen. 
“Heerlijk je kop leeg maken als je 
buiten bent. Tegelijkertijd is het wel 
een sport waar je goed bij de les 
moet blijven, omdat na elke bocht 
weer een nieuwe verrassing komt.” 
Op de vraag of hij een tip heeft voor 
beginners antwoordt Van Aalderen: 
“De route in Lochem is vrij pittig, 
maar je kunt eens beginnen met 
bijvoorbeeld Gorssel-Noord en 
-Zuid. Pas je snelheid aan en ga het 
ontdekken!”

Achterhoekse gemeenten versterken 
beleefbaarheid Achterhoek
Acht Achterhoekse gemeenten, waaronder Lochem, hebben afgesproken 
door te gaan met samenwerken op het gebied van toerisme en recreatie. 
De koers die de gemeenten kiezen staat in de vrijetijdsagenda 2020-2030. 

Aan de Vrijetijdsagenda is een 
uitvoeringsagenda gekoppeld met 
concrete projecten en acties voor de 
periode 2020-2023. 

Komende jaren werken de gemeenten 
met Stichting Achterhoek Toerisme, 

ondernemers uit de vrijetijds-
sector en andere stakeholders 
aan het versterken van de sector. 
Dat uit zich bijvoorbeeld in een 
onderzoek naar de vitaliteit van 
dagrecreatie, meedoen aan de 
landelijke NBCT-campagne ‘Ode 

aan het Nederlandse landschap’, 
actualiseren en uitbreiden van 
toeristische informatievoor-
ziening en meedoen aan ‘onbeperkt 
genieten in de Achterhoek’. 

Vanwege de coronacrisis is het 
uitvoeren van de acties niet in 
beton gegoten. Door flexibel te zijn 
kunnen de gemeenten inspelen op 
de behoeften van de vrijetijdssector.

Rijk en regio investeren bijna 
€ 23 miljoen in onze regio
Met bijna € 23 miljoen euro geven 
Rijk en Cleantech Regio samen 
een impuls aan onze regio. Zodat 
we economisch gezonder en 
sterker worden, in een groene 
leefomgeving. Dat nieuws werd 
op 13 juli bekend. Nu er geld is 
en akkoord op de plannen, gaat 
de Cleantech Regio de Regio 
Deal uitvoeren. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve is voorzitter 
van de Strategische Board van de 
Cleantech Regio. Hij geeft antwoord 
op een aantal vragen.

Waarom is deze deal belangrijk?
“Zeker in deze periode, waar 
de coronacrisis ingrijpt op ons 
dagelijkse leven en de economie, 
is het belangrijk om te investeren. 
Samen met ondernemers, onderwijs 
en overheden maakten we plannen 
voor een sterke regio. Het Rijk stelt 
€ 7,5 miljoen euro beschikbaar. 
De provincies Gelderland en 
Overijssel € 7.247.500 en 2.500.000,  
onderwijs € 1.580.200, bedrijven  
€ 76.925.955 en gemeenten samen 
€ 5.460.000.  Daarmee kunnen de 
projecten die uitgekozen zijn voor 
de Cleantech Regio Deal van start.” 

Waaraan wordt dat geld besteed? 
“Het geld besteden we aan 
projecten op het gebied van 
werk en groene groei. We helpen 
inwoners via omscholing en 
bijscholing aan een betere positie 
op de arbeidsmarkt. We versterken 
onze groene leefomgeving via 
verduurzaming en circulariteit. 
En we versterken onze bedrij-
vigheid door groeimogelijkheden 
te bieden in een aantrekkelijke 
regio. Op bedrijventerreinen waar 
duurzame energie beschikbaar is en 
die beter (digitaal) bereikbaar zijn. 
En 8 á 10 bedrijven ondersteunen 
we bij het schoner maken van 
productieprocessen.”

Agro Innovatie
“Lochem is sterk in Agro Innovatie. 
Agro Innovatie is een van de 

plannen uit de Regio Deal, die 
we uitvoeren. Samen bedenken 
we slimme oplossingen, die geld 
besparen. En die landbouw en 
veeteelt duurzamer maken.” 

Je bent ondernemer in de gemeente 
Lochem, kun je dan meedoen aan 
de Regio Deal? 
“Ondernemers uit onze regio 
hebben een bijdrage kunnen 
leveren aan de Regio Deal. Voeren 
zij ze zelf niet uit, dan hebben ze er 
zeker baat bij. Ondernemen in een 
regio waar goed personeel te vinden 
is, in een regio die groen groeit, is 
belangrijk. Niet alles is morgen al 
merkbaar, maar investeren in de 
toekomst geeft vertrouwen.”

Waarom is de deal ook goed voor 
inwoners van de Cleantech Regio?
“Omdat we knelpunten aanpakken, 
waardoor het voor zoveel mogelijk 
mensen in onze regio aantrek-
kelijk blijft om hier te wonen en 
te werken. We zien een groeiende 
groep inwoners die geen werk 
heeft en langzaam afhaakt in de 
samenleving. Wat we ook merken 
is dat onze groene omgeving 
verslechtert door bijvoorbeeld 
klimaatverandering. In de regio is 
dat bijvoorbeeld al merkbaar aan 
de lage grondwaterstanden. Dat 
raakt ons allemaal. En we zien 
dat bedrijven onze regio minder 
makkelijk vinden dan eerst. Of ze 
vertrekken als ze zich niet kunnen 
aanpassen of doorgroeien We 
willen graag dat er voldoende 
banen blijven in onze regio én dat 
onze prachtige natuur behouden 
blijft. Daar maken we ons hard voor 
en met die 23 miljoen kunnen we 
ook echt stappen zetten.” 

Regio Deals
Om de brede welvaart in Nederland te versterken zet het kabinet 
in op nauwe samenwerking met de regio’s. Rijk en Regio hebben de 
afgelopen maanden plannen gemaakt. Om de leefbaarheid in deze 
gebieden te vergroten, de veerkracht te versterken en het perspectief 
van de inwoners te verbeteren: 
• Meer samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
• passender woningaanbod
• een gezonde leefomgeving
• het versterken van de economische structuur, duurzame landbouw, 

gezond voedsel voor iedereen 
• meer perspectief op een baan. Zo geven we samen invulling aan de 

ambitie van de Cleantech Regio: een groene, duurzame, inclusieve 
economische groei. 
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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 10 tot en met 16 juli 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

 Exel
• Goevoni Festival, Muziek Evenement, 

Oude Lochemseweg 3a, 6 september 2020 
(2020-177862)

Laren
• Aardappelraapdag, Marsmansteeg 2,  

22 augustus 2020 (2020-177598)
 Lochem
• Belangenvereniging Beschermd 

Stadsgezicht Berkeloord, Vijverconcert, 
Marinus Naefflaan 42, 6 september 2020 
(2020-177692)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 9 t/m 15 juli 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Scheggertdijk 7, het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan en het voor 
een beperkte duur voortzetten van de 

exploitatie van de inrichting tot uiterlijk  
31 mei 2021, nr. 2020-177371, 8 juli 2020 

• Wagenvoortsdijk 4a, het plaatsen van een 
kapschuur en plantenkas, nr. 2020-177498, 
9 juli 2020 

Barchem
• Dennenlaan 5, het kappen van een kastan-

jeboom, nr. 2020-177584, 12 juli 2020 
• Eekvenne 8, het vervangen van het dak van 

een woning, nr. 2020-177404, 8 juli 2020 
Eefde
• Schurinklaan 9, het kappen van vier grove 

dennen en twee esdoorns,  
nr. 2020-177798, 14 juli 2020 

Harfsen
• Reeverweg 52, het plaatsen van een 

kalverenhuisvesting en vergroten van een 
rundveestal en het aanleggen van een inrit, 
nr. 2020-177513, 10 juli 2020 

Joppe
• Joppelaan 92, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-177725,  
14 juli 2020 

Lochem
• Louise de Colignylaan 18, het vergroten 

van een woning, nr. 2020-177528,  
10 juli 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Binnenweg 30a (nabij), het aanleggen van 

een kavelpad, nr. 2020-169360, 13 juli 
2020 

Laren
• Elsmaat 1, het plaatsen van een schuur/

tuinhuis, nr. 2020-171822, 10 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 9, het verbouwen/

vergroten van een woning,  
nr. 2020-171486, 10 juli 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 9 t/m 15 juli 2020 zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Bargeweg 2, het kappen van een 

notenboom, nr. 2020-174367, 15 juli 2020 
• Rustoordlaan 8, het verbouwen van een 
Gorssel
• Douglaslaan/Cederlaan (nabij), het kappen 

van 12 bomen (herplant opgelegd),  
nr. 2020-172131, 10 juli 2020 

• Eesterbrinkweg 5, het vergroten van een 
woning, nr. 2020-173453, 14 juli 2020 

• Esdoornlaan 2, het kappen van twee 
beuken (herplant opgelegd),  
nr. 2020-174981, 15 juli 2020 

Laren
• Braninkkamp 5, het plaatsen van een 

dakkapel en het veranderen van een gevel, 
nr. 2020-173642, 14 juli 2020 

• Rengersweg/Oosterenkweg (nabij), 
het kappen van twee berken (herplant 
opgelegd), nr. 2020-174882, 15 juli 2020

• Verkeer
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Onderstaande intrekking aanvraag is in de 
afgelopen periode bekendgemaakt:

Almen
• Hulzerdijk (nabij), het kappen twee bomen, 

nr. 2020-174441, 10 juli 2020 
• Oude Azinkdijk (nabij), het kappen van 

twee bomen, nr. 2020-174445, 10 juli 2020 
Eefde
• Boedelhofweg (nabij), het kappen van drie 

bomen, nr. 2020-174437, 10 juli 2020 
Laren
• Zutphenseweg (nabij), het kappen van een 

boom, nr. 2020-174447, 10 juli 2020 
• Zutphenseweg (nabij), het kappen van een 

boom, nr. 2020-174452, 10 juli 2020 
Lochem
• Tramstraat 18, het vernieuwen van een 

tuinhuis, nr. 2020-173291, 13 juli 2020 

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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:
A.Mordak, geb. 31-10-1967

Zie informatie: Bezwaar

 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 

NATUUR IN 
NEDERLAND


