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Start vernieuwende training inburgering
in het Stadshuus Lochem
Op 1 september zijn 7 deelnemers
in onze gemeente gestart met hun
inburgering. De manier waarop is
uniek te noemen. Zij gaan 4 dagen
aan de slag om de Nederlandse
taal te leren. Afgewisseld met
praktijkgericht leren. Het doel is
om deel te kunnen nemen aan de
Lochemse samenleving. De cursus
en trainingen worden gegeven door
Interbeek Support.
Daar sta je dan. In je nieuwe
“thuis”. Je spreekt de taal niet
en weet niet hoe het allemaal
werkt. Vluchtelingenwerk Oost
Nederland begeleidt statushouders
hierin. Naast de asielprocedure, de
huisvesting, het wennen en alle
organisatorische zaken, komt het
leren van de taal. Soms zijn deze
mensen in het geboorteland niet
eens naar school geweest. Nu zijn

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.

Zeven statushouders in onze gemeente zijn gestart met de vernieuwde
training inburgering. Op deze foto staan de deelnemers met op de voorgrond
vlnr. Marlon Brinkhuis (ICoach), Anne den Heijer (NT2 docent) en Tammam
Daas (cultuurverbinder/vertaler).
status-houders zelf nog verantwoordelijk om een school te vinden,
de taal te leren en de inburgering
af te ronden. Vaak op een school
buiten de regio waar hij of zij
verblijft, voor enkele dagdelen in de
week. Daar komt dan nog de reistijd
bij. Om dit te combineren met
(betaald) werk, blijkt lastig.
Pilot
Wat is er nodig om de statushouder mee te laten doen in de
Lochemse samenleving? Samen
met de gemeente Brummen heeft
de gemeente Lochem een pilot in
gang gezet om antwoord te krijgen
op deze vraag. Dit als onderdeel van
de voorbereiding op de nieuwe wet
inburgering. Deze wet gaat in op
1 juli 2021. Gemeenten hebben
vanaf dan de regie over de
inburgering en het meedoen in de
gemeenschap. Met deze pilot wordt
er alvast ervaring opgedaan met
deze nieuwe taken.
Echt meedoen
Het doel is dat ook deze inwoners
zichzelf kunnen redden en hun
weg weten te vinden. Juist door nu
in te zetten op kleinere groepen,

lokaal en in samenwerking met de
partners gaan we kijken wat dit
betekent. Zowel voor de statushouder als voor de gemeente. Zien
we een verbetering in taalniveau?
Is de stap naar werk te maken?
Kunnen we lokale bedrijven en
organisaties beter aan laten haken?
Statushouder centraal
De gemeente werkt hierin samen
met ’t Baken, Vluchtelingenwerk,
Stichting Welzijn Lochem, het
Taalhuis en Interbeek Support. We
gaan kijken hoe statushouders en
andere betrokkenen deze vorm van
begeleiding ervaren. Ook kijken we
naar de effectiviteit.
Meer weten?
Ben je nieuwsgierig geworden of
denk je wat voor deze inwoners
te kunnen betekenen? Dan horen
wij dat graag. Je kunt hiervoor
contact opnemen met projectleider
Majella Schreurs. Zij is bereikbaar
via telefoonnummer (0573) 28
93 49. Of mail naar m.schreurs@
lochem.nl. Dan kun je vast een keer
een kijkje komen nemen en kennis
komen maken.

Wethouder De Haan onthult naam
nieuwe natuurspeeltuin in Harfsen

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

#OPLADERS van start:
opvoeden doe je met elkaar!
We willen allemaal het beste voor
onze kinderen. En opvoeden is
iets dat je niet in je eentje doet.
In onder meer de gemeenten
Lochem en Zutphen gaat daarom
#OPLADERS van start. Met het
project #OPLADERS starten we
een beweging waarin het normaal
is om vragen rondom opgroeien
en opvoeden meer met elkaar te
delen. Hulp aan te bieden en te
vragen. Doel van dit project is om
de krachtige samenleving voor
kinderen en jongeren te versterken.
Projectleider Esther Bakker: “Wij
zijn ervan overtuigd dat er veel
mensen zijn die best iets voor een
ander willen betekenen, zo lang
dat maar binnen hun eigen leven
past. Juist hulp vragen rondom
kinderen en jongeren past hier
goed bij. Speelafspraakjes, de
kinderen ophalen uit school,
een keer mee-eten, oppassen of
huiswerk begeleiden. Dingen die
weinig aanpassing van je dagelijkse
leven vragen. Kleine momenten,
die voor kind en ouder veel kunnen
betekenen.”
Wethouder Henk van Zeijts: “Via
social media en appgroepen weten
we alles van iedereen. Maar wat
weet je van het gezin bij jou in de
straat? Of die moeder die wat alleen
staat bij het schoolplein? Kijk als
je buiten bent eens om je heen.

Valt jou iemand op die het even te
veel is? Een gesprekje aangaan is
heus niet gek. Durf vandaag eens te
vragen of je kunt helpen. En weet je
wat? Dat voelt heel goed. Want van
energie geven, krijg je ook energie.”
#OPLADERS vind je overal
Esther Bakker: “Iedereen is een
#OPLADER. Je vindt ze dan ook
overal. Gewoon, op de plek waar je
vaak bent en elkaar ziet. Zoals op
het schoolplein. Of bij de sportclub
van je kind. Het project #OPLADERS
start daarom op basisscholen en
andere ontmoetingsplekken. De
ene keer help je een handje. De
andere keer helpt een ander jou.
Hulp geven gebeurt vrijwillig. Je
geeft en ontvangt energie! Met
het project #OPLADERS willen we
mensen helpen om beide rollen
te spelen. Zo zorgen we ervoor dat
vraag en aanbod elkaar vinden, ook
buiten het al bestaande vertrouwde
netwerk om.”
Beweging vol energie
Scholen, sportverenigingen, kinderopvang, inwoners. iedereen is
welkom om bij te dragen aan
deze beweging vol energie. Wil je
ook meedoen of projectpartner
worden? Meld je dan aan op
www.mijnopladers.nl.

Cursus Zuinig zonder Zorgen

Grip, overzicht en inzicht krijgen in uw financiële situatie, dat is het doel
van deze cursus. Onderwerpen die aan bod komen zijn: budgetteren, zicht
op inkomsten en uitgaven en het bijhouden van een kasboek.
Daarnaast kunt u veel leren van de ervaringen van anderen. Uiteraard
richten we deze cursus helemaal corona-proof in!
Voor wie: 
Begeleiding: 
Kosten:		
Data:
	
Tijdstip: 		
Locatie:
			

inwoners van de gemeente Lochem
B€L budgetadviescentrum Lochem en ’t Baken
gratis
maandag 28 september, 5 en 29 oktober 2020
10.30 - 12.00 uur
Stichting Welzijn Lochem, Dr Rivestraat 1 in Lochem
(boven de bibliotheek)

Meer weten of aanmelden?
Anja Rouwenhorst: a.rouwenhorst@welzijnlochem.nl of 06 57 04 81 03.
Andrea Vrijkorte: a.vrijkorte@bakenlochem.nl of 06 83 64 34 40.

Afgelopen zaterdag werd in de nieuwe wijk van Harfsen, het Hazenveld,
de natuurspeeltuin officieel geopend. Hierbij was wethouder Eric-Jan de
Haan aanwezig. Bertus Karssenberg, voorzitter van Plaatselijk Belang en
Hans Enderink, kartrekker namens de dorpsraad, waren verheugd over de
opkomst. Op ludieke wijze mocht De Haan samen met buurtkinderen Lisa
en Jente de pomp in werking zetten. Uiteindelijk kwam er een (waterdicht)
briefje door de watergang in de boomstam. Hierop stond de nieuwe naam
de speelplaats: ‘Natuurspeeltuin het Hazenbosje’. De Haan: “Een natuurspeeltuin past in de huidige trend van speelplekken, waarbij de natuur een
steeds prominentere rol krijgt.” Foto: Aldi Preuter.

Groen en afvalvrij:
tips voor in en rond het huis
Wilt u meer weten over een frisse
GFT-bak? Waar u uw gebruikte
beschermingsmiddelen tegen
corona moet laten of wat er in

een BEST-tas hoort? Kijk dan op de
speciale pagina van Circulus-Berkel
verderop in deze Berkelbode.
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Start bouw zonnepark Berkelweide
testen en keuren. De oplevering
zal rond de jaarwisseling zijn. Dit
is afhankelijk van de planning
van Liander, die zorgt voor de
verbinding met het naastgelegen
hoogspanningsstation.

Vanaf de brug is het veld waarin de zonnepanelen komen te liggen goed te zien.
De bouw van zonnepark Berkelweide in Lochem is gestart. Hiervoor is
TPSolar verantwoordelijk. Het is na zonnepark Armhoede (ook van TPSolar)
het tweede zonnepark binnen onze gemeentegrenzen. Bij de brug, tussen
het kanaal en de Berkel, komen 21.600 panelen te liggen op een perceel
van ongeveer 9,5 hectare. Als je uitgaat van een gemiddeld gezinsjaarverbruik van 3.500 kWh dan levert dit zonnepark stroom voor ongeveer
2.650 huishoudens op.
De verwachting is dat de bouwers
eind oktober grotendeels klaar

zijn. Dan volgt er een periode van
anderhalve maand van afronding,

Doorkijkje naar panelenveld
Als het plan straks gerealiseerd is,
kunnen inwoners van Lochem met
voorrang financieel participeren in
het zonnepark. Details maakt TP
Solar begin 2021 bekend. Er komt
voor fietsers en voetgangers een
rustpunt met een picknicktafel
en een informatiebord langs de
Kanaaldijk. Bij het informatiebord
komt een doorkijkje in de groene
haag die rondom het park wordt
aangelegd. Zo zien geïnteresseerden het panelenveld vanaf de
grond. Zowel bij de bouw als bij de
exploitatie wordt zoveel mogelijk
gebruik gemaakt van lokale
partijen.

’t Baken telefonisch niet bereikbaar op 10 september
In verband met een training, is ’t Baken niet bereikbaar op donderdag
10 september. Op vrijdagochtend 11 september staan we weer voor u
klaar. In geval van crisis of spoed, kunt u ons bereiken via het algemene
telefoonnummer van de gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.

Vraag op tijd subsidie aan
Verschillende organisaties in onze
gemeente ontvangen een subsidie.
Dit heet een waarderingssubsidie.
Zij krijgen deze subsidie omdat de
gemeente hun activiteiten in de
Lochemse samenleving waardeert.
Wilt u voor 2021 subsidie aanvragen?
Zorg dan dat uw aanvraag voor
1 oktober 2020 binnen is.
De waarderingssubsidie is voor
organisaties op het gebied van
cultuur, jeugd en ouderen. Op
www.lochem.nl > cultuur, recreatie
en toerisme > subsidie > waarderingssubsidie ziet u of uw stichting
of vereniging subsidie kan krijgen.
Daar leest u de volgende informatie:
Komt in aanmerking?
Om in aanmerking te komen voor

waarderingssubsidie moet uw
vereniging of organisatie aan een
aantal voorwaarden voldoen:
1. De organisatie is gevestigd in de
gemeente Lochem
2. De organisatie hoort tot één van
de volgende categorieën:
• Op het gebied van cultuur:
accordeonverenigingen,
zangkoren, muziekverenigingen
• Op het gebied van ouderen:
ANBO EN AKKU
• Op het gebied van jeugd:
scouting, hervormde jeugdraad,
open jongerenwerk Lochem.
U kunt de subsidie nog aanvragen
tot 1 oktober 2020. Zorg dat u
er op tijd bij bent. Na 1 oktober
nemen we geen aanvragen meer in
behandeling.

Alle zeilen bij tegen onkruid
De zomer bracht tot nog toe groeizaam weer voor bloemen en planten.
Maar ook onkruid vaart hier wel bij, waardoor onze gemeente hier en
daar groener kleurt dan u wellicht gewend bent. Ook in het najaar zet
Circulus-Berkel alle zeilen bij om het onkruid op verhardingen duurzaam te
beheersen.
In de strijd tegen het onkruid is
er de afgelopen weken intensief
‘geborsteld’. Bij borstelen halen
we de bovengrondse delen van
de beplanting met ronddraaiende
staalborstels weg. Een veeg-zuigmachine achter de borstel ruimt
het groen en het vuil op. Het is een
snelle manier om vooral het hogere
onkruid op verhardingen aan te
pakken. In de komende weken
wordt het onkruid ook bestreden
met onkruidbranders. Dit is vooral
effectief als het onkruid niet te lang
is. Een aannemer voert het werk uit.
Onkruidbeheersing
Onkruid tegengaan is arbeidsintensief. Maar soms is opkomend
onkruid nodig om de machines

effectief te laten werken. Al met
al spreken we steeds vaker van
onkruidbeheersing in plaats van
bestrijding. Ook de periode waarin
we het onkruid beheersen varieert
meer en meer. Zo gaat bij een lange
zomer met ‘groeizame’ omstandigheden de aanpak langer door.
De gemeente en Circulus-Berkel
kijken ieder jaar kritisch naar
een effectieve, maar ook verantwoorde en betaalbare aanpak. Meer
informatie over onkruidbeheersing
vindt u op www.circulus-berkel.nl/
lochem.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 7 september 2020
Op 7 september 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Benoemen dhr. J. Wesseldijk uit Laren als raadslid namens
Gemeentebelangen
• Nieuwbouw scholen Laren
• Instellen raadswerkgroep Omgevingswet
• Huiselijk Geweld: Regiovisie en Uitvoeringsagenda
• Klimaatadaptatieplan inclusief proces
• Vaststelling bestemmingsplan Oude Larenseweg 97 Harfsen
• Vaststelling bestemmingsplan Hofmanssteeg 2-2a Lochem
• Vastgesteld bestemmingsplan Ehzerallee 14a Almen
De motie vreemd aan de orde: Motie van treurnis is niet aangenomen.
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.

NATUUR IN
NEDERLAND
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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 28 augustus tot en met 3 september
2020 zijn de volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Ruitersportvereniging Barchem, Eventing
Barchem 2020, Looweg 2a, 23 tot en met
25 oktober 2020 (2020-180535)
Exel
• K.V. de Molle, Competitie klootschieten,
parcours rondom Exel, 28 en 29 november
2020 (2020-180609)
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 27 augustus t/m 2 september 2020 zijn
de volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Maandagsdijk 3, het veranderen van een
milieu-inrichting (OBM), nr. 2020-180962,
2 september 2020
• Vrochterdijk 11, het oprichten van een
loods, nr. 2020-180476, 26 augustus 2020
Eefde
• Kazernestraat 7 (nabij), het oprichten van
een woning, nr. 2020-180450, 26 augustus
2020
Epse
• Van der Feltzweg 5, het kappen van een
beuk, nr. 2020-180964, 2 september 2020
• Vrijlandslaantje 2, het kappen van een
beuk, nr. 2020-180720, 30 augustus 2020
Gorssel
• Larixweg 20, het vergroten van een
woning, nr. 2020-180811, 31 augustus
2020
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 4, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2020-180943,
1 september 2020
Laren
• De Bakkerij 55 (nabij), het kappen van een
esdoorn, nr. 2020-180514, 27 augustus
2020
• Dwarsdijk 3, het plaatsen van een veranda
ten behoeve van fitness, nr. 2020-180511,
26 augustus 2020
• Elsmaat (nabij), het kandelaberen van
22 haagbeuken, nr. 2020-180719, 31
augustus 2020
• Horstweg 1 en 1a, het verbouwen van een
garage/schuur tot twee trekkershutten, nr.
2020-180700, 28 augustus 2020
• Meester Kolkplein 6, het plaatsen van een
carport, nr. 2020-180694, 28 augustus 202
• Ooldselaan 17 (nabij), het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2020-180722,
31 augustus 2020

Lochem
• Bosweg 8, het vergroten van een woning
en het plaatsen van een veranda,
nr. 2020-180734, 31 augustus 2020
• Ploegdijk 2 H277, het kappen van een spar,
nr. 2020-180512, 26 augustus 2020
• Tusseler 180, het kappen van een catalpa,
nr. 2020-180893, 1 september 2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Gorssel
• Ketenbosweg 4, het plaatsen van een
tijdelijke woonruimte voor de duur van tien
maanden, nr. 2020-177153, 1 september
2020
Lochem
• Ampsenseweg 1, het kappen van een
esdoorn, nr. 2020-175391, 28 augustus 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:
Barchem
• Hardermaat 1, het gedeeltelijk verbouwen
van een schuur tot een Bed and Breakfast,
nr. 2020-177316, 31 augustus 2020
Laren
• Molendijk 12, het plaatsen van een
overdekte rijhal, nr. 2020-175989,
2 september 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 27 augustus t/m 2 september 2020 zijn
de volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Weyenberg 4, het oprichten/vervangen van
een woning, nr. 2020-176668, 31 augustus
2020

Eefde
• Twentekanaal (nabij sluis), het kappen van
drie bomen (herplant opgelegd),
nr. 2020-176842, 28 augustus 2020
Gorssel
• Kerkstraat 4, het aanpassen van het dak en
het veranderen van de gevel,
nr. 2020-178915, 28 augustus 2020
• Nikkelsbergweg 2, het vervangen van een
woning, nr. 2020-177327, 28 augustus 2020
Harfsen
• Schepersweg 24a, het vergroten van een
recreatie bungalow, nr. 2020-177369,
1 september 2020
Lochem
• Marinus Naefflaan 11 (nabij), het kappen
van een berk (herplant opgelegd),
nr. 2020-176879, 28 augustus 2020
• Nieuweweg 30, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2020-179049,
2 september 2020
• Tusseler 115, het brandveilig gebruik van
een zorginstelling, nr. 2019-160767,
2 september 2020
• Witbol 5 (nabij), het kappen van een boom
(herplant opgelegd), nr. 2020-176953,
28 augustus 2020
• Woerdstraat 32 - 38 (nabij), het kappen van
een haagbeuk (herplant opgelegd),
nr. 2020-176951, 28 augustus 2020
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Laren
• Elsmaat (nabij), het kandelaberen van 22
haagbeuken, nr. 2020-176882, 2 september
2020

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan
Contact: dhr. B. Vogelzang
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Barchemse Bos (planidnummer NL.IMRO.0262.buBorculosweg-BP32),
zaaknummer 2019-146258. Het ontwerp
bestemmingsplan Barchemse Bos beoogt
de realisatie van 6 vrijstaande woningen
binnen de inbreidingslocatie Barchemse Bos
in Barchem. In het bestemmingsplan is een
aanmeldnotitie m.e.r. beoordeling opgenomen
in de bijlagen. Burgemeester en wethouders
hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Het
beeldkwaliteitsplan Barchemse Bos ligt gelijktijdig voor inspraak ter inzage.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 10 september 2020 voor de duur
van zes weken tot en met 21 oktober 2020 ter
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan
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).
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp

bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding
van de plannaam en het zaaknummer). U
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.
Zienswijzen kunnen niet per email worden
ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Milieu
Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
milieubeheer
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
Er is besloten een maatwerkvoorschrift voor
het aspect geluid op te leggen voor:
Lochem
• Kwinkweerd 3a, het starten van een bedrijf,
nr. 2020-172338, 31 augustus 2020
Zie informatie: bezwaar

Verkeer
Tijdelijke verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn
genomen:
Barchem
• Soerinkweg (2020-179349): in verband
met Oefencross Barchem wordt op 19
en 20 september 2020 tussen 09.00 en
17.00 uur de volgende weg afgesloten
voor alle bestuurders in beide richtingen:
Soerinkweg

Bekendmakingen
Voornemen tot uitschrijving uit
Basisregistratie Personen (BRP) (groene balk)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft
daarom het voornemen deze personen uit te
schrijven.
Onderstaande personen worden verzocht
binnen twee weken na publicatiedatum
van dit bericht contact op te nemen met de
afdeling Publiekscontacten, (0573) 28 92 22.
Indien deze personen zich niet binnen deze
periode melden, worden zij uitgeschreven uit
de Basisregistratie Personen.
H.J. Brugman, geb. 19-12-1962
T.A.N. Wiggers, geb. 25-10-1967
K. Rötter, geb. 24-02-2003
De gevolgen hiervan zijn dat men geen
gebruik meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag
paspoort, toeslagen, AOW, zorgverzekering,
etc.). Het is daarom van groot belang zo
spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te
doen.
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Openbare bekendmakingen
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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepBestuursrechtspraak van de Raad van State.
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht
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