
 Gemeente Nieuws
16 september 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

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

Els Hegger is eigenaar en tuinder 
van Aardigh. een tuinderij  op 
biologisch-dynamische manier met 
huisverkoop in Zwiep. Zij  werkt met 
de natuur mee en zo kij kt ze ook 
aan tegen onkruidbestrij ding. Wat 
zij  in haar tuinderij  in Zwiep doet, 
kunt u ook in uw eigen tuin doen. 
Els geeft u tips!

Els vertelt: “Mij n manier van werken 
is met de natuur mee en zo kij k ik 
ook aan tegen onkruidbestrij ding. 
Wat ik in mij n tuinderij  in Zwiep 
doe, kan iedereen in zij n eigen 
tuin doen, of je nu groente teelt, 
bloemen, kruiden of liever struiken 
en bomen.”

Met de natuur mee
Dat betekent voor mij  dat je geen 
onderdelen gaat bestrij den. Dus 
bij voorbeeld niet iets doen tegen 
een bepaald motje of rupsje. Zorg 
voor balans in de hele tuin, dan heb 

Onkruid wieden met de natuur mee

je vanzelf minder last van onkruid 
en plagen. 

De tips van Els
Tip 1: Zorg voor een rij ke bodem, de 
basis voor een divers bodemleven 
en gezonde tuin. Die krij g je door 
toevoeging van goede, biologische 
compost en mest. Voeg geen 
bestrij dingsmiddelen toe, ook 
geen biologische. Een rij ke bodem 
zorgt voor balans en biedt plagen 
makkelij ker weerstand. 

Tip 2: Plant zo divers mogelij k. De 
rij kdom onder de grond komt voor 
een deel door de rij kdom boven 
de grond. Iedere plant heeft eigen 
behoeften qua voeding, zonlicht, 
wind, et cetera en brengt ook iets 
voor de omgeving. Smeerwortel 
bevat bij voorbeeld veel kalium. Of 
een plant kan ook een drachtplant 
zij n voor insecten of een beschut 
plekje voor dieren. Zorg voor een 
rommelhoekje waar diertjes kunnen 
schuilen. 

Tip 3: Wied bij  droog weer en als 
de plantjes nog klein zij n. Dan trek 
je bij  het wieden minder andere 
planten mee. Je kunt er ook voor 
kiezen om de planten af te snij den. 
Dan blij ven de wortels en het 
vocht met de voedingsstoff en in 
de grond. De bodem blij ft bedekt 
en het onkruid is toch weer even 
ontmoedigd. De planten die je wel 
wilt, kunnen dan een voorsprong 
nemen op de groei. 

Tip 4: Houd de bodem zoveel 
mogelij k bedekt. Dat houdt vocht 
vast. Zon en wind hebben dan 
minder invloed. Je kunt bedekken 
met kruipertjes (eventueel 
eetbaar, zoals munt of aardbei), 
of met zogenaamd mulchma-
teriaal. Dat kan van alles zij n, van 
vers afgesneden materiaal tot 

olifantsgras, of bladeren in het 
najaar. Knip stengels pas in het 
voorjaar af, want holle stengels zij n 
favoriete overwinterplekken voor 
insecten.

Tip 5: Maak het jezelf makkelij k! 
Wied dus liever eerst een klein 
stukje van je tuin, dan dat je het 
te groots aanpakt, teleurgesteld 
raakt en toch kiest voor stenen in 
plaats van groen. Zorg dat het vol te 
houden is voor jezelf, dan is het niet 
alleen goed voor je omgeving maar 
blij ft het ook leuk!

Video
Bekij k ook het fi lmpje met de tips 
van Els op www.lochem.nl. Op ons 
youtubekanaal vindt u in de playlist 
tipclips meer video’s met tips over 
biodiversiteit. Bij voorbeeld over het 
zelf ophangen van een nestkastje, 
een strook inzaaien met kruiden, 
regenwatervriendelij k tuinieren en 
een composthoop maken.

Aardigh 
Ontstaan uit de Mobiele Gaard is 
Aardigh een paradij selij ke plek in 
Zwiep, waar een rij k assortiment 
aan groente ‘met de smaak van 
vroeger’ wordt geteeld. Al het 
moois en lekkers dat het seizoen 
biedt, kunt u vinden in de winkel 
aan huis. Daarnaast vindt u in 
de winkel een brede keuze aan 
producten uit de streek. Neemt u 
er gerust eens een kij kje!

Els Hegger: “Wat ik in mĳ n tuinderĳ  in Zwiep doe, kan iedereen in zĳ n eigen 
tuin doen.”

Vordenseweg en Wildeborchseweg 
afgesloten van 21 t/m 25 september
Van 21 september tot en met 25 
september voeren we gedeel-
telij k herstelwerkzaamheden uit 
aan de Vordenseweg. De herstel-
werkzaamheden vinden plaats op 
Lochems gebied. Vanaf Holiday 
Sport tot en met de verkeers-
drempel bij  recreatiepark 
Ruighenrode.

Verderop, op de Wildenborchseweg, 
worden er in dezelfde week door 
de gemeente Bronckhorst civiel 

technische werkzaamheden 
uitgevoerd. Hierdoor is besloten 
om de Vordenseweg en de 
Wildeborchseweg geheel af 
te sluiten voor verkeer. Voor 
aanwonenden is het wel mogelij k 
om bij  hun huis te komen. 
Omleidingen staan aangegeven 
op de verkeersborden. En er staan 
verkeersregelaars om eventuele 
hulpdiensten en aanwonenden te 
begeleiden. 

Lochem Spreekt: tweede peiling over 
openbare ruimte
Van woensdag 16 september tot 
4 oktober 2020 kunnen deelnemers 
aan het inwonerpanel Lochem 
Spreekt hun mening geven over 
het afh andelen van meldingen 
en vragen over de openbare 
ruimte. Inwoners hebben dezelfde 
vragenlij st in december 2019 ook 
kunnen invullen. Door de lij st 
twee keer voor te leggen, willen 
de gemeente en Circulus-Berkel 
onderzoeken of de dienstverlening 
is verbeterd. 

Enkele voorbeelden van vragen die 
inwoners kunnen hebben over de 
openbare ruimte: iemand ziet dat in 
zij n straat een stoeptegel los ligt. Of 
hij  heeft een vraag over het groen-
onderhoud in zij n buurt. Weet hij  dan 
dat hij  daarvoor bij  Circulus-Berkel 
terecht kan en hoe hij  contact krij gt? 
Heeft hij  al eens contact met Circulus-
Berkel gehad over een melding of 
vraag? Dan horen we ook graag wat 
hij  daarvan vond. Reacties helpen 
ons om te meten hoe inwoners deze 
dienstverlening ervaren.

Over de vragenlij st
De afgelopen jaren ontwikkelde 
Circulus-Berkel zich tot een profes-
sionele partij  voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte. 
Via Lochem Spreekt onderzoeken 
we of de dienstverlening in 2020 
verder is verbeterd. Bij voorbeeld 
door het werken op beeldkwaliteit 
en met vaste teams in een vast 
gebied. En door het invoeren van 
‘melden op kaart’. Daarom leggen 
wij  panelleden deze vragenlij st met 
een ruime tussenperiode twee keer 
voor.

Meedoen
Iedereen vanaf 16 jaar die in onze 
gemeente woont, werkt en/of 
onderneemt, kan meedoen aan 
Lochem Spreekt. Hoe meer mensen 
meedoen, hoe beter! Kij k op www.
lochemspreekt.nl voor meer 
informatie.

Stoptober: Stoppen met roken in 
oktober
Rookt u en wilt u stoppen? Doe 
dan mee aan Stoptober. Nederland 
wordt opgeroepen om vanaf 1 
oktober 28 dagen te stoppen met 
roken. 

Meer dan driehonderdduizend 
mensen deden de afgelopen jaren 
mee aan dit Nationale Stopmoment 
dat inmiddels groter is dan dat 
andere bekende stopmoment, 
1 januari. Stoptober geeft u op 
allerlei manieren steun om het vol 

te houden. Daardoor is de kans dat 
u blij vend stopt met roken wel 5x 
groter! 

Meedoen?
Als u wilt meedoen, schrij f u dan in 
via www.stoptober.nl. Hier leest u 
ook alles over de speciale app die 
Stoptober te bieden heeft. Deze 
app kunt u vanaf 28 september 
downloaden. Wilt u als bedrij f 
meedoen? Dat kan ook! Lees er alles 
over op de website.
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Speciale aandacht in Nationale Sportweek voor aangepast sporten

Ronald Stapelbroek: “Sporten is voor mĳ  rust, beweging en aanspraak”
Van 18 tot en met 27 september is de Nationale Sportweek van NOC*NSF. 
In deze week zetten sportclubs zichzelf in de schij nwerpers. Met als doel 
om potentiële sporters kennis te laten maken met een sportclub. Het 
thema dit jaar is: Sport doet iets met je! Ook is er speciale aandacht voor 
aangepast sporten. We vroegen aan de Lochemse rolstoelbadmintonner 
Ronald Stapelbroek wat sport met hem doet. 

“Ik ben vij f jaar geleden lid 
geworden van de Badminton Club 
in Lochem. Daarvoor badmintonde 
ik in Doetinchem”, vertelt Ronald 
Stapelbroek. Hij  is al zij n hele leven 
rolstoel gebonden. Doordat hij  elf 
weken te vroeg is geboren heeft hij  
een lichte hersenbeschadiging en 
spasmes. “In Doetinchem trainde en 
speelde ik competitie. Echt gericht 
op aangepast sporten. Maar omdat 
ik op zoek was naar een ‘gewone’ 
vereniging in de buurt kwam ik uit 
bij  Lochem. Ik heb ze op een dag een 
mail gestuurd met de vraag of ze er 
voor open stonden dat ik met ze mee 
kon trainen. En dat kon gelukkig!”

Enthousiaste begroeting
Ronald is nog altij d blij  met de 
enthousiaste Lochemse begroeting. 
“Ik speel op een half veld en mij n 

tegenstander moet het hele veld 
verdedigen. De mensen bij  de 
vereniging waren verrast hoe goed 
dat ging.” De Lochemer speelt 
wedstrij den op nationaal en op 
internationaal niveau. “Ik speel graag 
in Duitsland en België. Daar heb ik 
meer concurrentie, omdat er een 
middenmoot bestaat. In Nederland 
heb je dat niet. Je speelt hoog of 
juist laag. En ik ben het meeste thuis 
tussen de middenmoot en de hogere 
klasse”, legt Ronald uit. Maar hij  
vindt het fi jn om juist dichtbij  huis te 
trainen. “Ik vind het echt super. Ook 
door de gezelligheid bij  de club.”

Durf het aan!
Op de vraag wat sport met Ronald 
doet is zij n antwoord: “Het geeft 
me rust en ik blij f in beweging. 
Daarnaast vereenzaam ik niet. 

Zonder sporten, zou ik thuis 
maar op de bank blij ven zitten.” 
Hij  hoopt dat mensen met een 
beperking eens naar een gewone 
vereniging toegaan. “Trek de stoute 
schoenen eens aan. Je moet het wel 
durven. Ook als sportclub, want bij  
aangepast sporten komt wel wat 
kij ken. Er zij n bepaalde regels aan 
verbonden. Maar stap vooral op 
elkaar af!”

Programma
Het Fonds Gehandicaptensport 
is onder andere sponsor van de 
Nationale Sportweek. Op 
22 september is er speciale aandacht 
voor aangepast sporten. 
Kij k voor het complete programma 
en meer informatie op: 
www.nationalesportweek.nl.

Heeft u zelf een beperking en weet 
u niet waar u terecht kan? Neem 
dan contact op met onze lokale 
coördinator aangepast sporten 
Marjolij n Pezy. Zij  is te bereiken via 
lochem@unieksporten.nl of 
06 30 57 14 92.

Ronald Stapelbroek speelt bĳ  Badminton Club Lochem: “Ik vind het echt super!”

Informatie voor sportclubs in onze gemeente
• Elke clubsport kan zich aanmelden via  www.clubbase.nl/sportactie
• Lokaal het sportaanbod promoten? Tag @SportraadLochem op 

Facebook en we delen jullie aanbod van deze Nationale Sportweek. 
• Bekij k www.unieksporten.nl en vindt al het aangepaste sportaanbod 

in de regio.

Gratis huiswerkbegeleiding voor 
kinderen uit gezinnen met een laag 
inkomen
Huiswerk maken hoort bij  de 
middelbare school. Maar er zij n 
situaties waardoor het leerlingen 
niet lukt om grip te krij gen op hun 
huiswerk. Bij voorbeeld omdat er 
geen rustige omgeving is waar 
zij  hun huiswerk kunnen maken 
of omdat ze thuis niet de goede 
begeleiding krij gen. Door huiswerk-
begeleiding te bieden, geven we 
deze kinderen de kans om hun 
opleidingsniveau te verbeteren. En 
daarmee krij gen zij  dezelfde kansen 
als kinderen die niet opgroeien in 
een gezin met een laag inkomen. 

De gemeenteraad heeft een 
eenmalig budget beschikbaar 
gesteld voor huiswerkbegeleiding. 
De huiswerkbegeleiding wordt 
uitgevoerd door een professional 
en is aanvullend op de reguliere 
begeleiding die vanuit scholen 
wordt geboden. Ouders hebben de 
keuze uit een aantal professionele 
en geschikte huiswerkbegeleiders. 

Voor wie?
De huiswerkbegeleiding is bedoeld 
voor kinderen tussen de 10 en 
18 jaar, die wonen binnen de 

gemeente Lochem. De ouders 
van deze kinderen hebben een 
inkomen tot maximaal 130% 
van de bij standsnorm. We kij ken 
ook naar het vermogen van de 
ouders. Om aanspraak te maken op 
gratis huiswerkbegeleiding moet 
aangetoond worden dat dit ook echt 
nodig is. Hiervoor is een ondersteu-
ningsbrief vanuit school nodig. 

Meer weten
Meer informatie is te vinden op 
www.bakenlochem.nl > werken en 
leren > leren > hulp bij  onderwij s. U 
kunt ook bellen of langskomen voor 
een gesprek bij  ‘t Baken. Dat kan op 
werkdagen tussen 8.30 en 12.00 
uur, (0573) 28 92 90.

Op www.checkwaarjerechtophebt.nl 
kunt u zien welke regelingen voor 
minima er zij n. U kunt heel eenvoudig 
uw gegevens invullen en meteen 
zien voor welke minima-regelingen u 
wellicht in aanmerking komen en hoe 
u deze aan kunt vragen. 

  Nieuws van de gemeenteraad  Nieuws

Politieke Avond maandag 21 september
Maandag 21 september is er een Politieke Avonden in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. 
Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bij behorende documenten. U kunt daar ook de raads-
vergadering live volgen. Het ontvangen van publiek bij  de vergaderingen is in verband met het coronavirus helaas 
niet mogelij k. 

Agenda Politieke Avond 21 september 2020 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal).

Tafels

Zaal Ampsen Raadzaal

19.45 uur Informeren:
Open Ronde Tafel gesprek met Stichting Welzij n 
Lochem

Informeren:
Bestuursrapportage 2020

20.45 uur Adviseren:
Concept RES

Beeldvormen:
Bestemmingsplan FAB Clustering Laren (herstel-
besluit) *

Alle tafels zij n 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 mogelij kheid om te reageren op het 
onderwerp. U kunt op drie verschillende manieren reageren: schriftelij k, op de avond zelf in het gemeentehuis en 
via internet vanuit huis. Voor de laatste twee mogelij kheden moet u zich wel uiterlij k donderdag 17 september 
2020 aanmelden bij  de griffi  e. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond. U 
krij gt dan uitleg hoe dit werkt.

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. Vaststellen besluitenlij st raadsvergadering 7 september 2020 en verslag tafelgesprekken van 7 en 8 september 

2020
4.  Ingekomen stukken 19 augustus 2020 t/m 1 september 2020
Debatonderwerpen
5.  Brandweerkazerne Almen
6.  Memo Overzicht Cleantech projecten landbouw en voedsel
Hamer- of stemstuk
7.  Benoeming bestuursleden Poolster
8.  Sluiting ENERGIELOKETLOCHEM.NL

Ik wil ook graag mijn  
energienota omlaag, maar 

pfff... waar moet je 
beginnen?

Een energiecoach van 
LochemEnergie kwam bij me 
thuis en heeft mij prima tips 
gegeven. En nog gratis ook!

ENERGIELOKET

Dat is handig!
Ga ik ook doen!
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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 4 tot en met 10 september 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Lochem
• Lochemse Evenementen Organisatie van 

Nederland en Oranje, Herfsttintentocht, 
vertrek Zutphenseweg 103, 25 oktober 
2020 (2020-180955)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 3 t/m 9 september 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Vinkenstraat 14, het vergroten van een 

woning (plaatsen verhoogde nok), nr. 
2020-181362, 7 september 2020 

Harfsen
• Lochemseweg 161c, het legaliseren 

van een onbemand tankstation, nr. 
2020-180973, 2 september 2020 

Laren
• Oude Holterweg/Markeloseweg (nabij), het 

veranderen van landbouwgrond naar een 
bosperceel, nr. 2020-181020, 2 september 
2020 

• Verwoldseweg 41, het plaatsen van een 
kleinveestalling, nr. 2020-181176, 3 
september 2020 

Lochem
• Bierstraat 10, het kappen van een berk, nr. 

2020-181179, 3 september 2020 
• Henry Dunantweg 123, het kappen van 

een kastanjeboom, nr. 2020-181178, 3 
september 2020 

• Markt 9, het plaatsen van een overkapping, 
nr. 2020-181429, 7 september 2020 

• Nelson Mandelastraat 8, het vergroten van 
een woning, nr. 2020-181561, 9 september 
2020 

• Willem de Zwijgerlaan 7, het plaatsen van 
zonwering/carport, nr. 2020-181616, 9 
september 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Berkelweg 1, het verbouwen van een 

woning, nr. 2020-177300, 9 september 
2020 

Lochem
• Klein Dochterense Schooldijk 4, het 

plaatsen van een recreatie eenheid en een 
saunaton, nr. 2020-178993, 8 september 
2020 

• Walderstraat 5 (nabij), het veranderen van 
een entree en het splitsen van een winkel-
ruimte, nr. 2020-175970, 4 september 
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:

Eefde
• Dortherdijk 51, het bouwen van een 

werkschuur en het tijdelijk plaatsen van 
een yurt voor een periode van 10 jaar, nr. 
2020-175916, 7 september 2020 

Laren 
• Molendijk 20, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-176289, 4 
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 3 t/m 9 september 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Nachtegaalstraat 16, het plaatsen van een 

dakopbouw, nr. 2020-178230, 7 september 
2020 

Gorssel
• Houtvest 11, het verbouwen/vergroten 

van een woning en het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-172140, 7 
september 2020 

Joppe
• Joppelaan 92, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-177725, 4 
september 2020 

Laren
• Molendijk 12, het plaatsen van een 

overdekte rijhal, nr. 2020-175989, 7 
september 2020 

Lochem
• Graaf Ottoweg 32 (nabij plan Berkeloevers), 

het kappen van 187 houtopstanden 

(herplant opgelegd) (gewijzigde 
omgevingsvergunning), nr. 2020-181305, 9 
september 2020 

• Kanaaldijk 5a, het kappen van vier bomen 
(herplant opgelegd), nr. 2020-178208, 9 
september 2020 

• Marinus Naefflaan 46, het plaatsen van 
twaalf zonnepanelen, nr. 2020-179099, 8 
september 2020 

• Molenstraat 1b, het plaatsen van een airco, 
nr. 2020-177895, 4 september 2020 

Bestemmingsplannen 

Vaststelling bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 7 september 2020 zijn de volgende 
bestemmingsplannen ongewijzigd 
vastgesteld:
 
• Het bestemmingsplan Oude Larenseweg 

97 Harfsen (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buOudeLarensw-
g97Ha-BP41). Het vastgestelde bestem-
mingsplan Oude Larenseweg 97 Harfsen 
beoogt de bestemming ‘Agrarisch’ te 
wijzigen in de bestemming ‘Wonen’. 

• Het bestemmingsplan Ehzerallee 14a 
Almen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buEhzerallee14aAl-BP41). Het vastgestelde 
bestemmingsplan Ehzerallee 14a Almen 
beoogt de bestemming ‘Horeca’ te wijzigen 
in de bestemming ‘Wonen’. 

• Het bestemmingsplan Hofmanssteeg 2-2a 
Lochem (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buHofmanstg2en2a-BP41). Het vastge-
stelde bestemmingsplan maakt de 
bouw van één nieuwe woning middels 
het FAB-beleid mogelijk op het perceel 
Hofmanssteeg 2 te Lochem.

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 17 september 2020 voor de 
duur van zes weken tot en met 28 oktober 
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.

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 

Tijdelijke verkeersbesluiten

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

De volgende tijdelijke verkeersbesluiten zijn 
genomen:

 Lochem
• Onder Langs (2020-179494): in verband 

met de Strade Bianche Achterhoek wordt 
op 27 september 2020 tussen 07.00 en 
14.00 uur de volgende wegen afgesloten 
voor alle bestuurders in beide richtinen: 
- Onder Langs, voor het gedeelte vanaf 
Tusseler tot aan de Hessenweg 
- Tussenwegen tussen doorgaande weg 
Tusseler en Onder Langs 

• En een parkeerverbod (beide kanten) op: 
- Hessenweg, voor het gedeelte kruising 
Zutphenseweg/Hessenweg tot net voorbij            
parkeerplaats weiland Onder Langs 
- Tusseler

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Almen
• Dorpsstraat 22 september tussen 08.00 en 

12.00 uur
• i.v.m. herstelwerkzaamheden is de 

Dorpsstraat, het gedeelte tussen de 
Bakkersteeg en de Staringweg afgesloten 
voor alle verkeer 

Lochem
• Vordenseweg 21 t/m 25 september 2020
• I.v.m. herstelwerkzaamheden is de 

Vordenseweg te Lochem afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. Voor de 
duidelijkheid wijzen wij u er op dat ook het 
verlengde van de Vordenseweg, gelegen 
in de gemeente Bronckhorst is afgesloten 
voor het verkeer.

Openbare bekendmakingen
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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 

Openbare bekendmakingen


