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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

De Cleantech RES regio heeft het 
afgelopen jaar bekeken, hoeveel 
schone energie we als regio kunnen 
opwekken. En hoe en op welk 
soort plekken we energie kunnen 
opwekken met zonneparken en 
windmolens. Dit gebeurde samen 
met inwoners, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties. 

Deze uitgangspunten zijn samen 
gebracht in een eerste versie van 
de Regionale Energiestrategie: De 
Concept RES. Deze Concept RES moet 
nog bestuurlijk worden vastgesteld. 
Dat gebeurt in de regionale 
stuurgroep. De Concept RES is te 
lezen op www.cleantechregio.nl 
/RES/. De volgende stap is reacties 
ophalen op de Concept RES. U kunt 
reageren op de Concept RES en later 
ook op de Lochemse beleidskaders 
voor zonne-energie en windenergie.

Op weg naar de Regionale Energiestrategie 
en beleid voor zon en wind

Uw reactie op Concept RES
Als inwoner, bedrijf of maatschap-
pelijke partner kunt u tot begin 
2021 reageren op de Concept 
RES. En zo bijdragen aan de 
definitieve versie van de Regionale 
Energiestrategie. 
• Dit kan nu al via het online 

reactieformulier op www.
cleantechregio.nl/res/. Later volgt 
een uitgebreidere vragenlijst op 
www.cleantechregio.nl/res/. 

• Later dit jaar en begin 2021 
zijn er bijeenkomsten. Via dit 
gemeentenieuws, lochem.nl en 
onze sociale media informeren 
we u over de data en hoe u zich 
kunt aanmelden. 

Gemeenteraad over de Concept RES
De gemeenteraad nodigt u uit uw 
mening te geven over de Concept 
RES. Dit kan op drie manieren:
1.  U kunt op dinsdag 8 september 

2020 vanaf 19.30 uur bij het 
beeldvormende tafelgesprek in 
het gemeentehuis meespreken. 
U moet zich hiervoor aanmelden 
bij de griffie via het aanmeld-
formulier op www.lochem.nl/
politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 28 92 22. Aanmelden 
kan t/m donderdag 3 september 
2020.

2.  Ten tweede kunt u met 
uw computer of tablet 
live meepraten tijdens het 
tafelgesprek. Ook hiervoor moet 
u zich uiterlijk 3 september 2020 
aanmelden bij de griffie zoals 
hierboven staat aangegeven. U 
ontvangt dan tips hoe dit werkt.

3.  Daarnaast is het mogelijk uw 
bijdrage schriftelijk met de raad 
te delen. Ook dit kan uiterlijk  
3 september 2020. Uw bijdrage 
voegen we toe aan de vergader-
stukken. De raadsleden kunnen 
dan voor de vergadering kennis 
nemen van uw standpunt. 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. 

Op maandag 21 september 2020 
adviseert de raad het college over 
de Concept RES. 

Op weg naar RES 1.0
We verzamelen en verwerken de 
reacties op de Concept RES. Het 
gaat om:
• reacties van inwoners, bedrijven 

en maatschappelijke partners,
• de reactie van het Nationaal 

Programma RES en
• de doorrekeningen van de 

netbeheerder.
• In juni 2021 biedt onze RES-regio 

de definitieve versie in 2021 aan, 
aan het Rijk. Meer Informatie 
vindt u via www.cleantechregio.nl 
/res/ en www.lochem.nl/RES.

Wat is de RES?
De RES 1.0 is de bijdrage van onze 
regio om in Nederland over tien 
jaar 49% minder CO2 uit te stoten, 
dan in 1990. Er staat in waar en 
hoeveel wind- en zonne-energie 
op land op te wekken is. Welke 
infrastructuur we daarvoor nodig 
hebben. En met welke boven- 
regionale warmtebronnen we 
wijken en gebouwen in meerdere 
gemeentes kunnen verwarmen. 

Schone energie in Lochem
Zonneparken en windmolens 
krijgen uiteindelijk ergens een 
plek in ons landschap. Gemeenten 
stellen hierover randvoorwaarden 
vast in beleidskaders. De volgende 
onderwerpen behandelen we 
komend najaar met bewoners en 
betrokkenen: 
• Aanpassing beleidskader 

zonne-energie op basis van de 
uitgevoerde evaluatie

• Beleidskader windenergie

In dit gemeentenieuws, op 
lochem.nl en via onze sociale 
media laten we weten hoe u 
kunt reageren. Wilt u alvast 
meer lezen over windenergie, 
zonne-energie en de RES? Ga 
dan naar www.lochem.nl/wind; 
www.lochem.nl/zon en  
www.lochem.nl/RES.

Heeft u een vraag of opmerking? 
Laat het ons weten. Neem 
contact op met de afdeling 
Ruimte via (0573) 28 92 22 of  
info@lochem.nl.

3 vragen over corona aan 
Sebastiaan van ’t Erve
Hoe heeft u de zomervakantie 
doorgebracht?
“Deze zomer hebben mijn gezin 
en ik in Nederland doorgebracht. 
Een vakantie die anders was dan 
anders, vanwege alle maatregelen. 
Vanaf maart was de corona-
crisis onderdeel van mijn dagelijks 
werk en privéleven. Ook ik ben 
vooral thuis gaan werken, digitaal 
gaan vergaderen. Ook inwoners 
ontmoette ik digitaal. Nu is de 
vakantie voorbij, maar het virus is 
nog steeds niet weg.”

Hoe ging het deze zomerperiode in 
de Lochemse samenleving? 
“Het aantal besmettingen in onze 
gemeente valt gelukkig mee. Tot de 
zomer waren er 100 besmettingen. 
In juli en augustus kwamen er in 
onze gemeente 5 besmettingen bij. 
We wonen minder dicht op elkaar 
dan in de steden. Maar toch is dit 
een compliment aan onze inwoners. 
Uit waarneming van onze 
handhavers weten we dat mensen 
de maatregelen over het algemeen 
goed naleven. En dat mensen bereid 
zijn tot een gesprek, als dat niet zo 
is. Onze handhavers zijn de hele 
zomer op pad geweest. De sfeer was 
goed op bijvoorbeeld de terrassen 
en de campings. Omdat de besmet-
tingen hier meevallen, merk je ook 

ongeduld over de maatregelen. 
Ik snap dat heel goed. Want de 
maatregelen raken ons gevoel van 
vrijheid. Toch is het nodig dat we die 
maatregelen blijven naleven. We zijn 
tot nu toe samen in staat gebleken 
om verspreiding zo veel mogelijk te 
voorkomen.” 

Wat is uw boodschap van dit 
moment aan onze inwoners? 
“Voor veel mensen begint school, 
werk, studie en of sport. Maar 
wel anders. En mensen hebben 
zorgen, over werk, de economie, 
verlies of de toekomst. Dat is begrij-
pelijk. Als gemeente zijn we een 
aanspreekpunt voor onze inwoners. 
Inwoners, organisaties en bedrijven 
kloppen gelukkig ook bij ons aan 
met vragen. We kunnen niet altijd 
praktisch helpen, maar denken graag 
mee. Informatie over regelingen 
publiceren we op www.lochem.nl  
en we zijn een luisterend oor. Zo 
spraken we laatst 50 ondernemers, 
om te vragen hoe het met hen gaat. 
Wees er voor elkaar, klop aan als u 
een hulpvraag heeft. En houd u aan 
de maatregelen. Beperk feestjes 
thuis, houd afstand, vermijd drukte, 
was goed uw handen, laat u testen 
bij klachten. Alleen samen krijgen 
we corona onder controle!”

In Eefde onderhoudt de buurt van de Stoomdijk het groen. De ‘buurttafel’ 
zorgt voor gezelligheid.

Buurt Stoomdijk neemt 
groenbeheer over

Aan de Stoomdijk in Eefde onderhoudt een deel van de bewoners al een 
flink aantal jaren de bermen langs hun tuinen en een stukje openbaar 
groen. Omdat deze buurt net buiten het dorp ligt, beheerde Circulus-
Berkel de openbare ruimte hier als buitengebied. De bewoners hebben 
toen bij Circulus-Berkel en de gemeente aangegeven dat zij het beheer 
graag over wilden nemen. 

De gemeente ziet graag dat 
bewoners participeren in hun 
eigen leefomgeving. Vaak gaat 
het dan om groenbeheer. De 
bewonersgroep van de Stoomdijk 
heeft voorgesteld om ook een 
buurttafel te plaatsen, die ze 
dan als blijk van waardering 
zouden krijgen. Zo gebeurde 
het. De tafel hebben zij laten 
maken door Trajectum. Daardoor 
kreeg ook arbeidsparticipatie 
zijn plek. De gemeente heeft de 

productiekosten van de buurttafel 
op zich genomen. De Stoomdijk is 
de eerste plek in het buitengebied 
waar de gemeente het groen door 
buurtwoners laat beheren.

Vergoeding voor inzet
Circulus-Berkel Buitenruimte 
heeft dit voorjaar een gebruiker-
sovereenkomst BuurGroen met 
de bewoners afgesloten. De buurt 
ontvangt in het vervolg elk jaar een 
vergoeding voor haar inzet.
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Sirenetest op 7 september
Maandag 7 september 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.

Gemeente komt maatschappelijke 
voorzieningen tegemoet
Als gevolg van de coronacrisis sloten openbare maatschappelijke voorzie-
ningen zoals binnensportaccommodaties, dorpshuizen en buitenbaden in 
de gemeente Lochem hun deuren. Deze sluiting en de huidige coronamaat-
regelen hebben grote (financiële) gevolgen voor de stichtingen die verant-
woordelijk zijn voor de exploitatie van deze openbare voorzieningen. 
De voorzieningen hebben een belangrijke functie in de leefbaarheid van 
kernen. De gemeente komt ze daarom financieel tegemoet. 

Dat de 9 binnensportaccom-
modaties en dorpshuizen en 3 
buitenbaden het moeilijk hadden, 
bleek uit een recente uitvraag van 
de gemeente onder de beheerstich-
tingen. De vragen gingen over de 
gevolgen van de coronacrisis voor 
de activiteiten, financiële gevolgen, 
landelijke compensatieregelingen 
en de behoefte aan ondersteuning.

Grote financiële gevolgen 
Dorpshuizen, binnensportaccom-
modaties en buitenbaden hebben 
een groot deel van hun activiteiten 
weer opgestart. Maar daarvoor was 
al een groot tekort (totaal circa  
€ 200.000) ontstaan in de exploi- 
tatie van voorzieningen. De ontstane 
tekorten verschillen per locatie en 
zitten vooral in het mislopen van 
horeca- en huuropbrengsten. De 
beheerstichtingen zijn niet in staat 
om deze tekorten zelf op te vangen.

Compensatie
Binnensportaccommodaties, 
dorpshuizen en buitenbaden zijn 
belangrijke voorzieningen voor 
de leefbaarheid en gezondheid in 
de kernen en zijn vaak afhankelijk 
van gemeentelijke subsidie. Het 
college wil voorkomen dat deze 

voorzieningen moeten sluiten 
omdat liquiditeitsproblemen 
ontstaan. Daarom heeft het 
besloten ze gedeeltelijk tegemoet 
te komen in de tekorten over de 
eerste periode van de sluiting (tot 
en met mei). Het uitgangspunt 
is dat de stichtingen zelf 1/3 van 
het tekort kunnen opvangen en de 
gemeente de overige 2/3 aanvult. 
De gemeente kan hiervoor gebruik 
maken van een bijdrage van 
Provincie Gelderland voor ‘acute 
hulp’. Omdat deze bijdrage niet 
voldoende is, heeft de gemeente 
ook eigen geld vrijgemaakt.

Hoe verder?
Wethouder Bert Groot Wesseldijk: 
“We weten dat beheerders creatief 
zijn in het vinden van oplossingen. 
We hopen dan ook dat zij het met 
deze tegemoetkoming voorlopig 
redden. In eerste instantie moeten 
zij vooral gebruik blijven maken van 
de regelingen die er al zijn. Denk 
daarbij aan regelingen vanuit rijk 
of provincie. En alert blijven op het 
ontstaan van nieuwe mogelijkheden. 
De gemeente houdt in ieder geval 
ook vinger aan de pols bij de 
stichtingen over de ontwikkelingen 
en behoefte aan ondersteuning.”

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 7 en dinsdag 8 september
Maandag 7 en dinsdag 8 september zijn er Politieke Avonden in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8.  
Op www.lochem.nl/politiekeavond staan de agenda’s met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de 
raadsvergadering live volgen. 

Agenda Politieke Avond 7 september 2020 

Vragenhalfuur  

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal).

Tafels 
 
Zaal Ampsen Raadzaal

19.45 uur Adviseren:
Scenario’s Afvalinzameling t.b.v. uitwerking in 
het Afval- en Grondstoffenplan 2012-2024

Beeldvormen:
Brandweerkazerne Almen *

20.45 uur Beeldvormen:
Memo Overzicht Cleantech projecten landbouw 
en voedsel *

Beeldvormen:
Uitvoeringsagenda preventievisie Dichtbij zijn en 
voorkomen *

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 3 september 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. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuw raadslid
4. Afscheid vertrekkend raadslid 
5. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 6 juli 2020
6. Ingekomen stukken 24 juni 2020 t/m 18 augustus 2020
Hamer- en stemstukken 
7. Nieuwbouw scholen Laren
8. Huiselijk Geweld: Regiovisie en Uitvoeringsagenda
9. Instellen raadswerkgroep Omgevingswet
10. Klimaatadaptatieplan inclusief proces
11. Bestemmingsplan Oude Larenseweg 97 Harfsen
12. Bestemmingsplan Hofmanssteeg 2-2a Lochem
13. Bestemmingsplan Ehzerallee 14a Almen
14.  Sluiting

Agenda Politieke Avond 8 september 2020

Op dinsdag 8 september 2020 is er een extra Politieke Avond. Deze avond staat één tafelgesprek geagendeerd. Zie 
het artikel elders in het gemeentenieuws voor een toelichting op deze tafel.

Tafels 

Zaal Raadzaal

20.45 uur Beeldvormen:
Concept Regionale Energie Strategie *

Ook deze tafel is openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf het tafelgesprek live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Wilt u ook meespreken over dit onderwerp? Dan moet u zich uiterlijk donderdag 3 september 2020 
aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Digitale nieuwsbrief 
ondernemers 
Afgelopen maandag verscheen 
weer de nieuwe digitale 
nieuwsbrief voor ondernemers. 
Wil u ook op de hoogte blijven 
van de laatste ontwikkelingen 
op ondernemersgebied in onze 
gemeente? Meld u dan aan voor 
onze digitale nieuwsbrief.  Kijk op 
www.lochem.nl > ondernemen > 
contact > nieuwsbrief Lochemse 
zaken om u aan te melden of om 
de laatste nieuwsbrief te bekijken.

De gemeenteraad vergadert weer  
in het gemeentehuis
Vanaf de Politieke Avond van 7 
september 2020 zal de gemeen-
teraad weer in het gemeentehuis 
vergaderen. De inrichting van het 
gebouw is aangepast zodat dit op 
een veilige manier mogelijk is. Ook 
kunt u weer meespreken bij een 
tafelgesprek. De mogelijkheden 
om schriftelijk of vanuit huis 
mee te spreken blijven bestaan. 
Bij de hele Politieke Avond (dus 
het vragenhalfuur, de tafelge-
sprekken en de raadsvergadering) 
is helaas geen plek voor publiek. 
De vergaderingen zijn daarom 
(bijna) allemaal live en achteraf te 
bekijken op  
www.lochem.nl/politiekeavond. 

De agenda van de Politieke Avond 
blijft hetzelfde als voor de zomer: 
om 19.00 uur beginnen we met 
het vragenhalfuur. Daarna zijn er 
twee rondes met tafelgesprekken 
om 19.45 uur en 20.45 uur. De 
avond sluit af met een raadsverga-
dering die begint om 21.45 uur. Om 
de zalen te reinigen en ventileren, 
zitten er wel meer pauzes in de 
avond. Kijk op www.lochem.nl/
politiekeavond voor de complete 
agenda’s en de precieze tijden.

Meespreken blijft mogelijk
Dit kan vanaf nu op drie manieren:
1.  U kunt tijdens het tafelgesprek 

in het gemeentehuis 
meespreken. U moet zich 
hiervoor aanmelden bij de griffie 
via het aanmeldformulier dat is 

te vinden op www.lochem.nl/
politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 289 222. Aanmelden 
kan t/m de donderdag voor 
de Politieke Avond. Bij het 
inspreken staat de veiligheid 
voorop: de plek wordt tussen de 
verschillende insprekers steeds 
schoongemaakt en u zit op 
minimaal 1,5 meter afstand van 
de raadsleden.

2.  Ten tweede blijft het mogelijk 
met uw computer of tablet 
live mee te spreken tijdens het 
tafelgesprek. Ook hiervoor kunt 
u zich aanmelden bij de griffie.

3.  Daarnaast is het mogelijk uw 
bijdrage schriftelijk met de 
raad te delen. Dit kan uiterlijk 
de donderdag vóór de Politieke 
Avond. Uw bijdrage voegen we 
toe aan de vergaderstukken. De 
raadsleden kunnen dan voor 
de vergadering kennis nemen 
van uw standpunt. 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. Houdt u er wel 
rekening mee dat het verwerken 
van de post enkele dagen kan 
duren. We raden daarom aan uw 
bijdrage te versturen per e-mail.

Vragen?
Voor verdere vragen over de Politieke 
Avond kunt u contact opnemen met 
de griffie via griffie@lochem.nl of 
(0573) 28 92 22. 
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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 

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 21 tot en met 27 augustus 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• J.A. Vullerschool, intocht Sinterklaas, 

Veldhofstraat 1, 4 december 2020 
(2020-180170)

Laren
• Steffenrijders, Tripalon 2020, 

Verwoldseweg 26A, 25 oktober 2020 
(2020-180196)

• Stichting Bullrock, Bullrock 2020, 
Dorpsstraat 1, 6 tot en met 8 november 
2020 (2020-180086)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 20 t/m 26 augustus 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Dorpsstraat 31b, het plaatsen van handels-

reclame, nr. 2020-180071, 20 augustus 
2020 

Eefde
• Julianalaan 37, het kappen van een berk, 

nr. 2020-180157, 21 augustus 2020 
Gorssel
• Elfuursweg 10, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2020-180309, 24 augustus 
2020 

• Kamperweg 2, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-180394,  
25 augustus 2020 

• Ketenbosweg 4, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-180087, 20 augustus 
2020 

Joppe
• Oxerweg 4, het plaatsen een berging en 

carport, nr. 2020-180391, 25 augustus 
2020 

Laren
• Dorpsstraat 6, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2020-180406, 25 augustus 
2020 

Lochem
• Lendekesweg ong., het oprichten van een 

dubbele woning en het kappen van 10 
bomen, nr. 2020-180192, 21 augustus 
2020 

• Onder de Linden 9 (nabij), het oprichten 
van een woning, nr. 2020-180333,  
25 augustus 2020 

• Tuinstraat 4, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-180171,  
21 augustus 2020 

• Vogelwikke 28, het kappen van een berk,  
nr. 2020-180436, 26 augustus 2020 

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:

Eefde 
• Zutphenseweg 202 (nabij), het plaatsen 

van tijdelijke huisvesting met gezondheids-
zorgfunctie voor een periode van 5 jaar, nr. 
2020-177268, 26 augustus 2020 

Joppe
• Joppelaan 92, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-177725,  
26 augustus 2020 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet 
verlengen van de beslistermijn is in principe 
geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 
Awb)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 20 t/m 26 augustus 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Dorpsstraat 12, het slopen van het restant 

van een woonboerderij, achterhuis en 
vaaltschuur (gemeentelijk monument) als 
gevolg van een brand, nr. 2020-178330, 26 
augustus 2020 

Eefde
• Zutphenseweg 43, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-178037, 24 augustus 2020 
Kring van Dorth
• Peppeldijk 4, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-178601, 25 augustus 
2020 

Lochem
• Kwinkweerd 11, het plaatsen van een 

tijdelijke huisvesting voor een kantine,  
nr. 2020-178414, 24 augustus 2020 

Rectificatie intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten   

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Eefde
• Scheuterdijk 31, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-176402,  
18 augustus 2020 

Besluit Omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure (milieu) 
Wet algemene bepalingen
 omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is de volgende vergunning 
aan de aanvrager bekendgemaakt:

Gorssel
• Thuyalaan 1, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk 
vergroten van een woning (2010.0458), nr. 
2018-131754, 31 juli 2020 

Milieu 

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
milieubeheer 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Er is besloten een maatwerkvoorschrift voor 
het aspect vetafscheider/slibvangput op te 
leggen voor:

Lochem
• Klein Dochterense Schooldijk 4, het 

stellen een maatwerkvoorschrift voor het 
onderdeel vetafscheider/slibvangput, nr. 
2020-178282, 24 juli 2020 

Zie informatie: bezwaar 

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Lochem, Brouwhuissteeg 2020-178505

I.  een geslotenverklaring in te stellen voor 
motorvoertuigen op meer dan twee 
wielen op de Brouwhuissteeg te Lochem.

II.  De gebruikers van de gehandicaptenpar-
keerplaats achter het pand “Nye Markt” 
een ontheffing te verlenen voor het 
inrijden van de geslotenverklaring;

III.  Ontheffing te verlenen aan de in het pand 
gevestigde apotheek ten behoeve van 
de distributie van geneesmiddelen en 
aanverwante artikelen en het parkeren 
van de eigenaar.

IV.  het begin / einde van het voetgangers-
gebied op de Brouwhuissteeg enkele 
meters op te schuiven.    

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Kapperallee 

I.v.m. hijswerkzaamheden is de Kapperallee 
ter hoogte van de Sluis Eefde op 12 en 
13 september 2020 afgesloten voor het 
verkeer tussen 07:00 en 17.00 uur

Openbare bekendmakingen


