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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

Loket Gorssel toch niet open
Het loket in Gorssel gaat toch niet 
open per 7 oktober. Zo voorkomen we 
dat er meer bezoek op gang komt.  

We stimuleren mensen om zoveel 
mogelij k digitaal te regelen. We 

wachten de komende weken de 
coronacij fers en eventuele nieuwe 
maatregelen af. Als het loket weer 
opengaat dan melden wij  dit op 
onze site en in het gemeentenieuws. 

Sirenetest op 5 oktober
Maandag 5 oktober 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 belangrij k 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.

Praat mee over PlusOV
Reist u op afroep met PlusOV? 
Bij voorbeeld om een avondje 
te kaarten of om bij  iemand op 
bezoek te gaan? Uw mening en 
ideeën over deze manier van reizen 
vinden wij  erg belangrij k. Daarom 
zoeken wij  2 inwoners die 4 keer 
per jaar willen meedoen aan het 
reizigerspanel van PlusOV. Het gaat 
hier overigens niet om reizigers in 
het leerlingenvervoer, dagbeste-
dingsvervoer of jeugdwetvervoer. 
Als lid van het reizigerspanel heeft 
u direct invloed op de kwaliteit van 
PlusOV. 

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt maximaal 
4 keer per jaar bij  elkaar. De 
onderwerpen die we bespreken, 
zij n telkens verschillend. Denk 
bij voorbeeld aan de kwaliteit van 
de taxi’s. Of aan het verbeteren van 
de website. Elke bij eenkomst duurt 
ongeveer 2 uur. De bij eenkomsten 
worden afwisselend in Deventer en 
Apeldoorn georganiseerd. Ze vinden 
plaats op de laatste woensdag 
van de 2e maand van het kwartaal 
(start woensdag 25 november 

2020 in Deventer, woensdag 24 
februari 2021 in Apeldoorn). PlusOV 
gebruikt de uitkomsten om het 
reizen voor u prettiger te maken. 

Aanmelden
Meedoen aan het reizigerspanel 
is gratis. U kunt vanzelfsprekend 
met PlusOV naar de bij eenkomst 
reizen. Elke keer dat u erbij  bent, 
krij gt u reiskosten vergoed. Ook 
koffi  e en thee zij n gratis. Stuur 
voor 15 oktober 2020 een mail 
naar j.gerritsen@lochem.nl. 
Hierin schrij ft u waarom u aan het 
reizigerspanel wilt meedoen. Zet in 
deze mail uw naam, adres, telefoon-
nummer én uw pasnummer. Uit 
alle aanmeldingen kiezen wij  2 
inwoners. 

Vragen?
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Jacqueline 
Gerritsen, senior beleidsadviseur 
bij  de gemeente Lochem. Zij  is 
bereikbaar via (0573) 28 92 22. 

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Houd 1,5 meter afstand,  
ook als je op bezoek gaat  

bij familie of vrienden.

Aangescherpte maatregelen om de 
verspreiding van het virus terug te dringen
Het kabinet presenteerde maandag 
28 september nieuwe landelij ke 
maatregelen voor de komende 
3 weken. Dit is nodig om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. De maatregelen 
moeten drukte voorkomen en het 
aantal sociale contactmomenten 
tussen mensen beperken, zonder 
de samenleving en de economie op 
slot te doen. 

Het gaat om regels voor binnen en 
buiten
• Werk thuis, tenzij  het echt niet 

anders kan. 
• Beperk bezoek in de eigen 

woning, in de tuin of op het balkon 
tot 3 gasten. Dit geldt naast het 
eigen huishouden en exclusief 
kinderen tot en met 12 jaar. 

• In andere gebouwen dan de eigen 
woning mag met maximaal 4 
personen een gezelschap worden 

gevormd. Kinderen tot en met 
12 jaar tellen hierbij  niet mee.  

• Het aantal personen per ruimte 
wordt beperkt tot 30. 

• Eet- en drinkgelegenheden 
hebben tot 21.00 uur inloop, om 
22.00 uur is de zaak gesloten.

• Sportkantines zij n gesloten.
• De detailhandel moet deurbeleid 

voeren om ervoor te zorgen dat 
personen 1,5 meter afstand 
houden. In overleg met de 
brancheorganisaties wordt, 
op basis van de lokale situatie, 
invulling gegeven aan de 
verplichting voor grotere winkels 
in de levensmiddelenbranche om 
2 keer per dag een uur alleen voor 
ouderen en kwetsbare mensen 
open te zij n.

• Mensen met een contactberoep 
vragen hun klanten zich te 
registreren.

Regels voor buiten
• Voor activiteiten buiten, waar 

geen continue doorstroming van 
mensen is, geldt een maximum 
van 40 personen. Dit is inclusief 
kinderen tot en met 12 jaar en 
exclusief personeel.

• Is er buiten wel een continue 
doorstroming van personen, 
zoals op markten, dan geldt 
er een norm voor het aantal 
bezoekers per vierkante meter.

• Sportwedstrij den, zowel amateur 
als professioneel vinden plaats 
zonder publiek.

• Het advies is het aantal reis-
bewegingen zoveel mogelij k te 
beperken.

Eén overzicht verderop in 
Berkelbode
Een overzicht van alle landelij ke 
maatregelen per 29 september 
18.00 uur staat verderop in deze 
Berkelbode. Kij kt u ook op 
www.rij ksoverheid.nl voor alle 
regels én alle uitzonderingen. 

Aanvullende afspraken
Er komen afspraken met branche-
organisaties over striktere naleving 
van bestaande protocollen. En de 
GGD neemt contact op met instel-
lingen in de ouderenzorg over 
extra maatregelen om mensen 
met een kwetsbare gezondheid te 
beschermen. 

Blĳ f 1,5 meter afstand houden van elkaar. Ook als je op bezoek gaat bĳ  
familie of vrienden.

In Brummen en omgeving vindt er de cursus heggen vlechten plaats. Meld u aan!

Heggen vlechten kun je leren!

Heeft u wel eens van heggen 
leggen gehoord? U kunt het 
ambacht van het vlechten van een 
heg van wilgentakken leren in een 
cursus. De cursus is in Brummen 
en omgeving en is op verschillende 
zaterdagen in het winterseizoen. 
Aanmelden kan via 
hegenhaag@gmail.com. 

Door het vlechten van takken van 
knotwilgen maakt u een natuurlij ke 
afscheiding tussen uw tuin of 
erf en het landschap. De takken 
worden een stevig levend hegwerk. 
Het houdt bij voorbeeld het vee in 

de wei of weert wild of ongenode 
gasten uit de tuin. De heg biedt 
voedsel en beschutting aan planten, 
dieren en zelfs de mens. 

Meer informatie
Het vlechten gebeurt in de 
buitenlucht op ruime afstand van 
elkaar. De organisatie volgt de 
richtlij nen van het RIVM op. Wilt 
u meer weten over de inhoud van 
de cursus of heeft u vragen? Kij k 
dan op www.landschapsbeheergel-
derland.nl of de Facebookpagina 
van Heg en Haaggroep Brummen.
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Politieke Avond maandag 5 oktober 2020
Maandag 5 oktober 2020 is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. Op 
www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bij behorende documenten. U kunt daar ook de Politieke 
Avond live volgen. 

Agenda Politieke Avond 5 oktober 2020 

Vragenhalfuur

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal).

Tafels

Zaal Ampsen Raadzaal

19.45 uur Meningvormen:
Uitvoeringsagenda Preventievisie 
Dichtbij  zij n en voorkomen

Informeren:
Begroting 2021 – 2024

20.45 uur Meningvormen:
Bestemmingsplan FAB Clustering 
Laren (herstelbesluit)

Informeren:
Presentatie Evaluatie 
zonne-energie

Open ronde tafel:
Voetbalvereniging Barchem
Wordt niet uitgezonden!

Alle tafels zij n openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf alle tafelgesprekken live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Er zij n dit keer geen tafels waarbij  u kunt meespreken.

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 en verslag tafelgesprekken 21 september 2020
4. Ingekomen stukken 2 september 2020 t/m 15 september 2020
Hamer- en stemstukken 
5. Bestuursrapportage 2020
6. Bestemmingsplan Frans Halslaan 1b Lochem
7. Bestemmingsplan Noorderwal 40-41 te Lochem
8. Bekrachtiging geheimhouding op de bij lagen ‘GEHEIM Notitie Grondexploitatie Diekink’ en ‘GEHEIM 

Risicoanalyse grondexploitatie Diekink’
9. Sluiting

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 5 tot en met 8 oktober 2020 
loopt u de kans om genisten van 
het 11 Pantser Genie Bataljon tegen 
het lij f te lopen. Zij  verkennen 
locaties en objecten in en buiten 
onze gemeentegrenzen.

De genie verplaatst zich te voet 
en per voertuig. Dit gebeurt zowel 
overdag als ’s nachts. De eenheid 
bestaat uit 10 personen. Als ze van 
privéterrein gebruikmaken, wordt 
dit vooraf met de eigenaar overlegd. 
Dit gebeurt ook als de route op 
privéterrein over onverharde wegen 
leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelij k 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tij d, plaats, 
soort schade. U kunt de schade 
melden bij  het Ministerie van 
Defensie, Sectie claims Ministerie 
van Defensie, Postbus 90004, 3509 
AB Utrecht. Of via Jdvclaims@
mindef.nl, (030) 218 04 20.

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 18 tot en met 24 september 2020 zij n 
de volgende aanvragen ontvangen:

Laren
• Kleindiervereniging Pels en Pluim Laren 

Gld, Clubshow Pels en Pluim Laren, 
Verwoldseweg 37, 31 oktober en 1 
november 2020 (2020-182289)

Lochem
• Curly Coated Retriever Club Nederland, 

Club Diploma Dag, Bolksbeekweg 8, 29 
november 2020 (2020-182429

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 17 t/m 23 september 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Epse
• Houtsingel 10, het plaatsen een dakkapel, 

nr. 2020-182287, ingekomen 20 september 
2020 

• Klembergerweg 11, het kappen van 17 
bomen, nr. 2020-182578, ingekomen 22 
september 2020 

• Weerdsweg 3, het verbouwen/vergroten 
van een woning, nr. 2020-182432, 
ingekomen 22 september 2020 

Gorssel
• IJssel (nabij ), het kappen van houtop-

standen, nr. 2020-182422, ingekomen 
21 september 2020 

Laren
• Bieldersteeg 5a, het plaatsen van een 

kapschuur, nr. 2020-182288, ingekomen 
20 september 2020 

• Deventerweg 94a, het vergroten van een 
mestkelder, nr. 2020-182174, ingekomen 
17 september 2020 

Lochem
• Koedij k 35 (nabij ), het kappen van een 

zomereik, nr. 2020-182156, ingekomen 
17 september 2020 

• Marinus Naeffl  aan 4, het verbouwen 
van een woning en het plaatsen van een 
waranda, nr. 2020-182123, ingekomen 
17 september 2020 

• Onder de Linden 9 (nabij ), het oprichten 
van een woning, nr. 2020-182324, 
ingekomen 21 september 2020 

• Tusseler 202, het verbouwen van een 
woning (verlengen kap), nr. 2020-182157, 
ingekomen 17 september 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Eekvenne 8, het vervangen van het dak van 

een woning, nr. 2020-177404, 
21 september 2020 

Zie informatie: Bezwaar 

Kennisgeving verlenging beslistermij n

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is besloten voor 
de volgende aanvraag de beslistermij n te 
verlengen met een termij n van maximaal 6 
weken:

Lochem
• J.A. Staringweg 1, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2020-178087, 
18 september 2020 

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

Openbare bekendmakingen

Harmke van de Straat uit Almen 
verkozen tot onze Beste Buur

Afgelopen zaterdag kreeg Harmke van de Straat uit Almen een verras-
singsbezoek van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve. De verrassing was 
groot toen Harmke hoorde dat zij  dit jaar de Beste Buur van de gemeente 
Lochem is. Harmke kwam overtuigend als de Beste Buur van het jaar naar 
voren. De jury roemt haar echte noaberschap die ze in een modern jasje 
giet. Niet opdringerig, niet controlerend, maar open voor iedereen. Harmke 
heeft hart voor de Almense gemeenschap. Ze biedt iedereen een helpende 
hand, spontaan, gevraagd en ongevraagd en ongeacht wie het betreft. In 
het kielzog van de burgemeester kwamen alle buren om haar te feliciteren. 
Hanneke Westland en Arjan Klein Hazebroek, samen Beste Buur van 
afgelopen jaar, gaven de wisselbeker voor de Beste Buur aan Harmke door.
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Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 17 t/m 23 september 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• De Hof 1, het veranderen van een garage 

en carport, nr. 2020-178857, 17 september 
2020 

Barchem
• Dennenlaan 2, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-179701, 21 september 
2020 

Gorssel
• Wolferinksweg 6, het kappen van een 

kastanje (herplant opgelegd), 
 nr. 2020-179319, 23 september 2020 

Laren
• Bouwhuisweg 5, het kappen van een beuk 

(herplant opgelegd), nr. 2020-178418,  
23 september 2020 

• Dwarsdijk 3, het plaatsen van een veranda 
ten behoeve van fitness, nr. 2020-180511, 
21 september 2020 

• Elsmaat (nabij), het kandelaberen van  
22 haagbeuken (herplant opgelegd),  
nr. 2020-180719, 23 september 2020 

Lochem
• Barchemse Veengoot (nabij 

Watermoleneiland), het vervangen van een 
brug, nr. 2020-178526, 17 september 2020 

• Runmolenlaan 1, het kappen van een 
knotwilg, nr. 2020-176943, 23 september 
2020 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

Zutphenseweg 53 Laren (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buZutphenseweg53La-OV41) 
Het bouwen van een windturbine op de 
locatie Zutphenseweg 53 te Laren. Dit besluit 
is bekend gemaakt op 23 september 2020. 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien met 
ingang van 1 oktober 2020 tot en met 11 
november 2020. Het besluit kan gedurende 
de hiervoor genoemde termijn worden 
ingezien op de website www.ruimtelij-
keplannen.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 de omgevingsvergunning 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). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het 
beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 

De mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift staat open voor belangheb-
benden die: 
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht bij 
het college of

• kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze bij het 
college naar voren te brengen

Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroeps-
schrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 

een beslissing is genomen. 
Het beroepsschrift moet zijn ondertekend 
en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (motivering) 
van het beroep. 

Bestemmingsplannen 

Rectificatie ontwerp bestemmingsplan
inzagelegging 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Let wel, op woensdag 9 september 2020 
heeft reeds een publicatie plaatsge-
vonden van het ontwerp bestemmingsplan 
Barchemse Bos met bijbehorende ter inzage 
termijn van 10 september 2020 tot en 21 
oktober 2020. Inmiddels is echter gebleken 
dat als gevolg van een technische storing 
het niet mogelijk was plannen naar www.
ruimtelijkeplannen.nl te laden. Vandaar 
voorliggende rectificatie/verlenging van het 
inzagetermijn. 

Het bestemmingsplan Barchemse Bos 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buBorcu-
losweg-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 bestem-
mingsplan 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 beeldkwali-
teitsplan Barchemse Bos ligt gelijktijdig voor 
inspraak ter inzage.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 24 september 2020 voor de duur 
van zes weken tot en met 4 november 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

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem, 2020-181941
Door het verplaatsen van portaalborden met 
daarop aangegeven de maximumsnelheid 
van 30 km/u, de bestaande 30 km/u zone in 
Lochem uitbreiden op de volgende locaties:

* De Prins Bernhardweg en Julianaweg
• De Graaf Ottoweg, het gedeelte tussen de 

Berkel en Kastanjelaan/Tuinstraat

Zie informatie: Bezwaar

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 

Openbare bekendmakingen

NATUUR IN NEDERLAND


