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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

Er moet minder hard gereden 
worden door het centrum van 
Laren. Daarom passen we de 
30km-zone in Laren aan. Het gaat 
om de Rengersweg, Dorpsstraat 
en Deventerweg. Voor de zomer 
voerden we het eerste deel van 
de aanpassingen uit. In de laatste 
maanden van dit jaar voeren we de 
overige werkzaamheden uit. 

Vanaf 28 september starten we 
met de aanleg van een chicane op 
de Rengersweg bij het begin van de 
bebouwde kom. 

Omleidingsroute
Vanaf dan geldt er een omleidings- 
route. Deze omleidingsroute loopt 
via de Deventerweg – Holterweg en 
N332. Ook verkeer uit de richting 
Almen wordt omgeleid. 

Verbetering 30km-zone in Laren: 
tijdelijke afsluiting centrum

Wat gaat er gebeuren?
De komende periode gaan we de 
volgende onderdelen uitvoeren: 
• Op de Rengersweg komt een 

chicane bij het begin van de 
bebouwde kom;

• Het plateau Rengersweg – 
Braninkkamp verbeteren we;

• Het plateau Deventerweg – 
Postelstraat – Veldhoenkamp 
verbeteren we. 

Wanneer wordt er gewerkt? 
Het werk is in delen opgesplitst 
en wordt steeds per kruising 
uitgevoerd. Op die manier houden 
we Laren bereikbaar voor bestem-
mingsverkeer. Ook kan dan het 
openbaar vervoer blijven rijden. 
• Vanaf 28 september tot en met 

21 oktober maken we de chicane 
in de Rengersweg. 

• Tussen 12 oktober en 28 oktober 
voeren we ook werkzaamheden 
uit aan het plateau 
Branninkkamp – Rengersweg. 
Voor deze werkzaamheden geldt 
een omleidingsroute. 

• Vanaf 2 november tot en met 
18 november werken we aan 
het plateau Deventerweg – 
Postelstraat – Veldhoenkamp. 

Hou rekening met elkaar
We vragen u om de aangegeven 
omleiding te volgen. En op de 
omleidingsroute met gepaste 
snelheid te rijden. Zo houden we 
ook tijdens de werkzaamheden 
rekening met elkaar en met de 
aanwonenden.

Op de Rengersweg in Laren komt een chicane bij het begin van de bebouwde kom.

Nieuwe zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen 

De gemeente Lochem biedt samen 
met zorgverzekeraar Aevitae een 
collectieve ziektekostenverze-
kering aan voor inwoners van de 
gemeente Lochem. Mensen met 
een laag inkomen of wanneer zij 
minder te besteden hebben door 
schulden kunnen hier gebruik van 
maken. De gemeente betaalt mee, 
zodat de premie zo laag mogelijk 
blijft. De ziektekosten-verzekering 
gaat in per 1 januari 2021. Vanaf 
oktober worden de inwoners van 
de gemeente Lochem hierover 
geïnformeerd. 

Wethouder Henk van Zeijts: “ik 
ben blij dat wij in Aevitae een 
nieuwe partner hebben gevonden 
die deze ziektekostenverzekering 
kan aanbieden. Iedereen heeft 
recht op goede en betaalbare 
zorg. Zo kunnen wij mensen met 
een laag inkomen en mensen 
die minder te besteden hebben 
doordat zij schulden hebben, toch 
een goede ziektekostenverze-
kering aanbieden.” Lochem is de 
eerste gemeente waar Aevitae een 
collectieve zorgverzekering gaat 
aanbieden. 

Ruime dekking en korting 
Inwoners die leven van een 
inkomen tot maximaal 130% van 
het wettelijk sociaal minimum 
kunnen gebruik maken van de 
collectieve zorgverzekering. Deze 

zorgverzekering heeft een ruime 
dekking en bovendien betaalt de 
gemeente mee aan de maande-
lijkse premie. Ook hebben inwoners 
de mogelijkheid om het eigen risico 
en de eigen bijdrage Wmo mee te 
verzekeren. Op dit moment maken 
ongeveer 800 mensen gebruik van 
de collectieve zorgverzekering. 

Spreekuren 
Inwoners krijgen in de maanden 
oktober en november informatie 
over de verschillende pakketten 
die Aevitae aanbiedt en de 
bijbehorende premies. Hiervoor 
worden (telefonische) spreekuren 
georganiseerd. Ook komt er 
uitgebreide informatie in gemeen-
tenieuws, op www.bakenlochem.nl 
en op www.gezondverzekerd.nl. 
Mensen die nu al een deelnemen 
aan de collectieve zorgverzekering 
hebben dan de mogelijkheid om 
over te stappen naar Aevitae. 

Regeling 
De collectieve zorgverzekering is 
één van de regelingen die mensen 
kunnen ondersteunen wanneer zij 
minder te besteden hebben. Op 
www.bakenlochem.nl zijn meer 
regelingen te vinden voor mensen 
met een laag inkomen.

’t Baken telefonisch niet bereikbaar op 
maandagochtend 28 september
In verband met een training, is ’t 
Baken niet bereikbaar op maandag-
ochtend 28 september. Op dinsdag-
ochtend 29 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. 

Raad stelt geld beschikbaar voor bouw 
scholen in Laren
Er komt extra geld voor een nieuw 
gebouw voor drie scholen in Laren. 
In totaal stelt de gemeenteraad van 
Lochem € 6.902.000,- beschikbaar 
aan de schoolbesturen. Het gaat om 
een gebouw voor de Braninkschool, 
de Prins Willem Alexanderschool 
en Bartiméus Onderwijs aan de 
Verwoldseweg. 

Daarnaast is er € 830.000,- voor het 
openbare terrein rond de school. 
Het verplaatsen van het sportveld 
naar een andere plek op het terrein 
is onderdeel van de plannen. Zo  
ontstaat er ruimte voor de nieuwbouw.

Klankbordgroep 
Personeel, leerlingen en ouders 
krijgen tijdens het ontwerpproces 
regelmatig updates van de scholen.
Over de buitenruimte blijft de 

gemeente in gesprek met de 
Klankbordgroep Omgeving. In 
die groep zitten Wakker Laorne, 
aanwonenden en andere 
belanghebbenden. Belangrijke 
onderwerpen zijn verkeersveilig- 
heid, parkeren rond het terrein 
en het organiseren van het 
bouwverkeer rond het terrein. Ook 
wordt gekeken naar de invulling 
van ruimte tussen de school en 
aangrenzende woningen. 

Verwachte planning 
Naar verwachting kan de bouw 
halverwege 2021 van start. De 
lessen kunnen doorgaan in de 
bestaande gebouwen, tot de 
nieuwbouw af is. Het streven is dat 
de scholen na de zomervakantie 
van 2022 in hun nieuwe, duurzame 
gebouw kunnen. 
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Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 21 september 2020

Op 21 september 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Brandweerkazerne Almen
• Motie vreemd aan de orde: Overzicht Cleantech projecten landbouw en voedsel
• Benoeming bestuursleden Poolster

De raad heeft het raadsvoorstel Ontwerp verklaring van geen bedenkingen 
zonnepark Ruurloseweg, Doktersdij k en Bekenschot (nabij ) Barchem 
teruggegeven aan het college.

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekij ken op 
www.lochem.nl/politiekeavond.

Hoftij zer uit Lochem behaalt 
trede 1 op PSO ladder

Landbouwmechanisatiebedrij f Hoftij zer uit Lochem heeft trede 1 
behaald op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). Directielid 
Ronald Colenbrander, Marc van Zanten als afgevaardigde van de arbeids-
marktregio FactorWerk en wethouder Eric-Jan de Haan van de gemeente 
Lochem vinden dit wel een gebakje waard.

PSO is een door TNO ontwikkeld 
instrument dat inzicht geeft in 
de manier waarop organisaties 
meer dan gemiddeld sociaal 
ondernemen. Bij voorbeeld: hoeveel 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt heb je in dienst?  
Ook wordt er gekeken naar het 
sociale inkoopbeleid. Colenbrander 
diende de aanvraag voor een PSO 
voucher in. Dit met ondersteuning 
van Erna Derksen, de (voormalige) 
coördinator social return van 
Zutphen. En met succes, want de 
certifi cering is een feit.

Mooie prestatie
“Dit is echt een mooie prestatie,” 
vertelt wethouder Eric-Jan de 
Haan. “Want Hoftij zer is het eerste 
bedrij f in deze arbeidsmarktregio 
die door deze voucheractie het 
certifi caat heeft behaald.” De 

arbeidsmarktregio van FactorWerk 
strekt zich uit van Noord-Veluwe 
tot en met de Stedendriehoek. 
Marc van Zanten, die ook beleids-
adviseur Social Return is bij  de 
gemeente Deventer, vult aan: “Het 
doel van de voucheractie is om 
meer bedrij ven te stimuleren om 
ook sociaal te ondernemen. Het 
is fantastisch om te zien dat een 
Lochems bedrij f de certifi cering als 
eerste via deze regeling heeft weten 
te bemachtigen.”

Meer informatie
Wilt u ook socialer ondernemen of 
in aanmerking komen voor deze 
voucher? Kij k dan eens op 
www.factorwerk.nl/social-return. 
De voucherregeling loopt nog tot 
15 oktober 2020. Meer informatie 
over de PSO ladder kunt u vinden op 
www.pso-nederland.nl.

Vlnr. Ronald Colenbrander, Marc van Zanten en Eric-Jan de Haan.

Wat vindt u van het ondernemersklimaat in 
onze gemeente?
Ondernemer in onze gemeente? 
Sinds dit voorjaar kunt u een paar 
keer per jaar digitaal meedenken 
via het Lochemse Zaken Panel. De 
tweede vragenlij st staat nu voor u 
open. Meedoen kan tot en met 15 
oktober.

De vragen van dit onderzoek gaan 
over het ondernemersklimaat in de 
gemeente Lochem. 
• Wat zij n voor u belangrij ke 

kwaliteiten van de gemeente 
waar u onderneemt? 

• Hoe zou u de gemeente 
Lochem als vestigingsplaats 
kunnen aanbevelen bij  andere 
ondernemers? 

• En mist u wat in het 
ondernemersklimaat in de 
gemeente Lochem? 

Toekomstplannen
Denk mee over deze vragen in het 
digitale panel. Ook horen we graag 
van ondernemers hoe zij  tegen de 
toekomst aankij ken. En hoe zich dit 
vertaalt in plannen. Deze informatie 

helpt ons om waar dat kan aan te 
sluiten op wensen. 

Meer informatie
Aanmelden voor het panel 
of deelnemen? Bezoek dan 
www.lochemsezakenpanel.nl. 
Onderzoeksbureau Moventem voert 
het onderzoek uit. Het onderzoek 
staat open voor ondernemers vanaf 
vandaag 23 september 2020 tot en 
met 15 oktober 2020. 

Lochem Spreekt: tweede peiling over openbare ruimte
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. 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.

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zij n. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zij n de 
offi  ciële bekendmakingen en zij n leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zij n 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de offi  ciële 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, schriftelij k, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

Contact: mw. C. Groenendij k en mw. 
M. Hazewinkel

Vanaf 11 tot en met 17 september 2020 zij n 
de volgende aanvragen ontvangen:

Harfsen
• Ondernemersvereniging Harfsen, 

Sinterklaas intocht Harfsen, Hulstweg 6, 
21 november 2020 (2020-181661)

Lochem
• Stichting Staf- en Mij terweekend, Staf- en 

Mij terintocht, door de straten van Lochem, 
21 november 2020 (2020-181556)

• LWC De Paaschberg, GOW Lochem, 
Gageldij k, 31 oktober 2020 (2020-181805)

• Klootschietersverening Klein Dochteren, 
AKF competitie, aan-/afmeldlocatie: 

Zutphenseweg 103, 3 oktober 2020 
(2020-181662)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 10 t/m 16 september 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Hietland (nabij ), het kappen van een singel 

elzen, nr. 2020-181792, 11 september 2020 
• Plan Zuydzicht, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-181932, 15 september 
2020 

Eefde
• Boedelhofweg 85b, het plaatsen van een 

woonunit, nr. 2020-181708, 10 september 
2020 

Epse
• Vrij landslaantje 3, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-181799, 11 september 
2020 

Gorssel
• Hoofdstraat 12, het kappen van een 

kastanjeboom, nr. 2020-181759, 
11 september 2020 

Harfsen
• Plan Heideveld kavel 22, het oprichten van 

de linkerhelft van een twee-onder-een kap 
woning, nr. 2020-181979, 15 september 
2020 

• Plan Heideveld kavel 23, het oprichten van 
de rechterhelft van een twee-onder-een 
kap woning, nr. 2020-181981, 
15 september 2020 

Laren
• Deventerweg 83 en Lendenweg 2, het 

veranderen van een milieu-inrichting 
(OBM) en handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden, nr. 
2020-181800, 11 september 2020 

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

2020-181956, 15 september 2020 
• Nieuweweg (nabij  1b), het afgraven en 

ophogen van het terrein bestemd voor 
woningbouw en het kappen van 42 bomen, 
nr. 2020-181198, 6 september 2020 

Kennisgeving verlenging 
beslistermij n 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Openbare bekendmakingen
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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:

Laren
• Markeloseweg 8, het plaatsen van een 

schuur, 2020-178291, 11 september 2020 
• Zutphenseweg 43 (nabij), het kappen van 

34 Amerikaanse eiken, nr. 2020-178554,  
16 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 10 t/m 16 september 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Vrochterdijk 11, het oprichten van een 

loods, nr. 2020-180476, 16 september 2020 
Eefde
• Schurinklaan 9, het kappen van vier grove 

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

Gorssel
• Ketenbosweg 4, het kappen van een eik en 

twee berken (herplant opgelegd),  
nr. 2020-176483, 11 september 2020 

Laren
• Molendijk 20, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-176289,  
16 september 2020 

Lochem
• Nieuweweg (nabij), het kappen van  

42 houtopstanden (herplant opgelegd) 
(gewijzigde omgevingsvergunning),  
nr. 2020-168969, 10 september 2020 

• Torenmolenlaan 107, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2020-176618, 16 september 
2020 

• Tuinstraat 4, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-180171,  
11 september 2020 

• Zutphenseweg (nabij oude begraafplaats), 
het kappen van een es (herplant opgelegd), 
nr. 2020-178421, 14 september 2020 

• Zutphenseweg 102 (nabij), het kappen 
van een Acacia en een Amerikaanse eik 
(herplant opgelegd), nr. 2020-178513,  
14 september 2020 

• Zwiepseweg 28, het kappen van een goud 
iep (herplant opgelegd), nr. 2020-177073,  
9 september 2020 

Ontwerpbesluit
 omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

• Boomkampsweg 1, Laren, die het plaatsen 
van zonnepanelen mogelijk maakt,  
nr. 2020-167197 

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in te 
zien met ingang van 24 september 2020 tot 
en met 4 november 2020. De aanvraag, het 
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
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 bestemmings-
plannen op te roepen via het invullen 
van de locatie, de naam van het besluit 
of het planid-nummer NL.IMRO.0262.
buBoomkampsweg1La-OV31. 
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het ontwerpbesluit digitaal kan worden 
ingezien. 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 ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning mondeling, schriftelijk 
of digitaal zienswijzen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders. Een schrif-
telijke zienswijze richt u aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
Boomkampsweg 1 Laren. 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:
• het onderwerp
• het zaaknummer 2020-167197
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Milieu 

Melding Wet milieubeheer 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval 

Op 11 september 2020 is een melding 
ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval ingediend door Atop Recycling 
bv Laren voor het in werking hebben van een 
mobiele puinbreker.

Locatie: Bouwhuisweg 11 Laren,  
nr. 2020-181770 
Verwachte begindatum:  
12 oktober tot 20 november 2020 
Projectduur: 40 dagen 

Voor deze melding zijn landelijk geldende 
regels gesteld. Het is niet mogelijk om 
hiertegen zienswijzen in te dienen of beroep 
in te stellen, de melding dient slechts ter 
kennisgeving.

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem, 30 september 2020
• Barchemseweg  

In verband met asfalteringswerk-
zaamheden ter hoogte van het 
Groenewegje is de Barchemseweg 
te Lochem, het gedeelte tussen de 
Frankenlaan en de Wilhelminalaan, 
gesloten voor het verkeer. Het verkeer 
wordt omgeleid.

 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


