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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

Sportbeoefening gaat door, 
maar sportkantines sluiten
Tij dens de persconferentie van 
vorige week heeft de premier 
nieuwe landelij ke maatregelen 
aangekondigd. Waaronder ook voor 
de sportsector. Hieronder leest u er 
meer over.

Sportkantines dicht
Om te voorkomen dat groepen 
mensen bij  elkaar komen voor 
en na het sporten gaan de 
sportkantines dicht. Dit geldt ook 
voor commerciële uitbaters op of bij  
een sportaccommodatie en horeca 
bij  commerciële sportaanbieders. 

Geen publiek 
Bij  trainingen en wedstrij den wordt 
publiek niet toegelaten. Dit geldt 
niet voor ouders/verzorgers die 
bij voorbeeld jeugd t/m 17 jaar 
naar een uitwedstrij d vervoeren. 
Sportwedstrij den en competities 
kunnen wel doorgaan, maar dan 
zonder publiek.

Nieuwe noodverordening 
Er is ook een nieuwe noodveror-
dening in werking getreden. Deze 
kunt u vinden op www.vnog.nl > 
coronavirus > noodverordeningen. 
In een noodverordening is regionaal 
vastgelegd welke regels op dat 
moment gelden in de gemeente 
Lochem.

Meer informatie 
Op www.nocnsf.nl is het nieuwe 
sportprotocol te vinden. Hier vindt u 
de maatregelen en antwoord op de 
meest gestelde vragen. Op
www.rij ksoverheid.nl staat ook 
informatie die betrekking heeft op 
corona en sport.

Vragen?
Neem dan contact op met Astrid 
Hoks, beleidsadviseur Sport en 
speelruimte. Dit kan via 
a.hoks@lochem.nl of 
(0573) 28 93 60.

Mondkapje nieuwe huisregel voor 
publieksruimte van gemeentehuis
Het kabinet heeft het dringend 
advies gegeven om in alle publieke 
binnenruimten een mondkapje 
te dragen. Dat advies nemen wij  
serieus en daarom dragen we vanaf 
nu in de publieksruimte van het 
gemeentehuis een mondkapje. 
Deze huisregel geldt voor 
medewerkers en voor bezoekers.

Heeft u een afspraak in het 
gemeentehuis, dan draagt u bij  
binnenkomst een mondkapje. Ook 
als u een afspraak heeft met een 
medewerker van de gemeente 
of van ’t Baken draagt u een 
mondkapje. 

Contactschermen
Achter de contactschermen bij  de 
receptie en publieksbalie dragen 
de medewerkers geen mondkapje. 
Deze contactschermen bieden 
voldoende bescherming.  

Verspreiding coronavirus beperken
Deze maatregel is bedoeld om 
verdere verspreiding van het 
coronavirus zoveel mogelij k te 
beperken. Behalve het dragen 
van een mondkapje vragen wij  
u ook om bij  binnenkomst uw 
handen te desinfecteren. U vindt 
desinfecterende spray en gel in de 
publiekshal. Verder gelden uiteraard 
de algemene corona hygiëne- en 
gezondheidsregels:
• Blij f bij  klachten thuis en laat u 

testen;

• Heeft u of een van uw 
huisgenoten koorts, dan blij ft u 
ook thuis;

• Houd 1,5 meter afstand van 
anderen;

• Hoest en nies in uw elleboog.

U kunt het gemeentehuis alleen 
bezoeken op afspraak. Een afspraak 
maakt u via www.lochem.nl of  
(0573) 28 92 22. Voor ’t Baken kunt 
u ook via de site of telefonisch een 
afspraak maken via (0573) 28 92 90.

Wethouders Bert Groot Wesseldĳ k en Henk van Zeĳ ts geven tekst en uitleg over de 
klimaatopgave in een podcast.

Lochemse wethouders in podcast 
over zonneparken en windmolens

‘Zet windmolens op zee’, ‘leg alle 
daken vol met zonnepanelen’, 
‘geen landbouwgrond opoff eren 
voor zonneparken’ en ‘windmolens 
en zonneparken verpesten ons 
landschap.’ Misschien herkent ook 
u zich in de stellingen hier boven. 
En zou u deze wel eens willen 
voorleggen aan de bestuurders van 
uw gemeente. Wethouders Bert 
Groot Wesseldij k (ruimte) en Henk 
van Zeij ts (duurzaamheid) gaan in 
een nieuwe podcast in op deze en 
op andere stellingen.

Zij  geven tekst en uitleg over de 
klimaatopgave en vertellen wat 
dat betekent voor onze gemeente. 
De podcast is te vinden op www.
lochem.nl/podcast en is daar te 
beluisteren op een tij dstip dat u 
uitkomt. 

“Ik snap de zorgen”
Henk van Zeij ts: “Als bewoner van 
deze gemeente snap ik de zorgen 
die leven. Onze gemeente staat 

voor grote, ingrij pende verande-
ringen. Willen we verdere klimaat-
verandering stoppen dan zullen ook 
wij , hier in Lochem onze bij drage 
moeten leveren.”

“Grote dilemma’s”
Bert Groot Wesseldij k: “Hoe zorgen 
we dat we wel schone energie 
opwekken met windmolens en 
zonneparken, maar dat we ons 
landschap niet verpesten? Dat is 
werkelij k een dilemma. Daarom 
hebben we juist de inbreng van 
u, van onze inwoners nodig. We 
werken stap voor stap aan een 
energieneutrale gemeente. Te 
beginnen met het vastleggen van 
de spelregels over dichtbij , schone 
energie opwekken. Dat doen we 
met u. Houdt de berichtgeving in 
de Berkelbode, op facebook, twitter, 
instagram en op www.lochem.nl in 
de gaten.”

Beluister de podcast (21 minuten) 
via www.lochem.nl/podcast.

Steun voor Schouwburg 
Lochem in coronatĳ d
De gevolgen van de coronacrisis 
voor schouwburg Lochem zij n 
groot. Van half maart tot 
1 juni 2020 moest de schouwburg 
de deuren sluiten. Daarna zij n er 
beperkingen opgelegd om grote 
aantallen publiek te ontvangen. 
Daardoor zij n de inkomsten 
voor de schouwburg aanzienlij k 
verminderd. Het college van 
burgemeester en wethouders wil 
de schouwburg door deze corona-
periode heen helpen. Daarom stelt 
het college de gemeenteraad voor 
extra fi nanciële steun te bieden. 

De schouwburg heeft een 
belangrij ke rol in de gemeente, 
als theater, fi lmhuis en voor 
(andere) maatschappelij ke activi-
teiten. De schouwburg heeft de 
eff ecten, veroorzaakt door corona, 
doorberekend in haar begroting. 
Het college van B&W vindt het 
belangrij k om de schouwburg 
door deze coronaperiode heen te 
helpen. Daarom is het voorstel aan 
de gemeenteraad in te stemmen 
met het compenseren van de extra 
corona gerelateerde lasten: voor 
2020 €27.000, voor 2021 €138.000 
en voor 2022 €134.000. Deze extra 

ondersteuning is nodig voor het 
voortbestaan van de schouwburg. 
Het college gaat er daarbij  vanuit 
dat ook de bij dragen van Rij k en 
provincie doorlopen. 

Bij drage voor trekkenwand
De trekkenwand (theater-tech-
nische hij sinstallatie) voldoet niet 
meer aan de wettelij ke veilig-
heidseisen en wordt daarom 
afgekeurd. Deze voorstellingen zij n 
belangrij k voor de inkomsten van de 
schouwburg. Het vervangen van de 
trekkenwand kost eenmalig 
€ 375.000.

Motie 
Bij  de behandeling van de 
Kadernota 2021 nam de gemeente-
raad een motie aan voor extra 
ondersteuning voor de schouwburg. 
Met dit raadsvoorstel komt het 
college van B&W tegemoet aan de 
opdracht in de motie. De gemeente-
raad bespreekt het raadsvoorstel 
naar verwachting in oktober en in 
november. 

Meer leest u op www.lochem.nl/
nieuws.

Campagne Aandacht voor 
elkaar
Heeft u het interview met onze 
burgemeester al gelezen in 
deze Berkelbode? Hij  gaat in op 
de campagne Aandacht voor 
elkaar. Deze landelij ke campagne 
is gisteren door het kabinet 
afgetrapt om stil te staan bij  de 
gevolgen van de coronacrisis. In 
deze periode is aandacht voor 
elkaars verdriet, teleurstellingen 
en andere gevolgen die mensen 
ervaren door corona. Het wordt 
ook een tij d waarin we vooruit 
gaan kij ken: hoe helpen we elkaar 
hier doorheen en weer bovenop? 

Op een extra pagina verderop 
in deze Berkelbode gaan vier 
inwoners uit onze gemeente in 
op dit onderwerp. U kunt deze 
verhalen ook als video bekij ken op 
www.lochem.nl.



 Gemeente Nieuws
7 oktober 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Onderzoek zonneparken: 
‘Gemeente kan meer sturen op 
keuze van locaties’
De gemeente kan meer sturen 
op de keuze van locaties voor 
zonneparken. Dat blij kt uit de 
evaluatie die de gemeente Lochem 
liet uitvoeren naar de aanleg van 
grote zonneparken. Op basis van 
de evaluatie gaat de gemeente 
haar beleid voor zonne-energie 
aanscherpen. 

De Evaluatie beleidskader 
zonne-energie laat zien dat het 
bestaande beleid van de gemeente 
Lochem in de eerste plaats doet 
waar het voor is bedoeld: de aanleg 
van grootschalige zonneparken 
mogelij k maken. Dat heeft geleid 
tot vergunningen voor vij f grote 
zonneparken. Ook de aanvragen 
voor twee parken die nog in 
procedure zij n, zij n meegenomen in 
de evaluatie. 

Aanbevelingen
Uit de evaluatie rolt een aantal 
aanbevelingen. Zo kan de 
gemeente meer sturen op waar 
zonneparken komen. Ook kan de 
gemeente scherpere eisen stellen 
aan de manier waarop initiatief-
nemers bewoners betrekken bij  en 
informeren over de ontwikkeling 
van een zonnepark. 

Waardevolle lessen
Volgens wethouder Henk van Zeij ts 

(duurzaamheid) laat de evaluatie 
zien op welke onderdelen de 
gemeente scherpere eisen kan en 
moet stellen. “We hebben met 
de zonneparken een stap gezet 
naar een duurzamer energie-
gebruik in onze gemeente. Het is 
goed om tussentij ds de balans op 
te maken en te leren. Het gedegen 
rapport bevat nuttige informatie; 
ook voor andere gemeenten. De 
evaluatie laat zien hoe betrokkenen 
de ontwikkeling van zonneparken 
ervaren en waar behoeftes liggen. 
We kunnen nu aan de slag om ons 
beleid aan te scherpen.”

Bewoners praten mee 
De gemeente gaat nog met 
inwoners in gesprek over het 
opwekken van schone energie 
met zon en wind. Over de manier 
waarop en het tij dstip zullen wij  u 
nog informeren.  De planning is dat 
de gemeenteraad het raadsvoorstel 
voor zonne-energie in het eerste 
kwartaal van 2021 bespreekt. 

Meer informatie
Op www.lochem.nl/zonne-energie 
leest u het meer over de evaluatie 
beleidskader zonne-energie. U 
vindt hier ook links naar het hele 
rapport en naar een poster met alle 
conclusies en aanbevelingen uit het 
onderzoek.

Begroting 2021 vertoont tekort, 
maar gemeente blĳ ft investeren
Voor 2021 en de jaren daarna 
heeft de gemeente Lochem een 
begrotingstekort. Het lukt de 
komende jaren niet om quitte te 
spelen. Het tekort kan zelfs verder 
oplopen. De coronacrisis speelt 
de gemeente daarbij  parten en 
mogelij k ontvangt ze op korte 
termij n minder geld van het 
Rij k. Deze herverdeling van het 
Gemeentefonds pakt waarschij nlij k 
nadelig uit voor de plattelandsge-
meenten. Toch zet de gemeente 
voorgenomen investeringen door in 
onder andere recreatie en toerisme, 
economie, onderwij s, zorg en sport.

Dit is in lij n met de verwach-
tingen uit de behandeling van 
de Kadernota. De raad gaf het 
college daarbij  opdracht geen 
onomkeerbare besluiten te 
nemen die forse impact hebben 
op voorzieningen voor inwoners 
en de leefb aarheid in kernen en 
het buitengebied. Daardoor doet 
de uitzonderlij ke situatie zich 
voor dat er een begroting ligt met 
structurele tekorten. 

Pas op de plaats
Wethouder Bert Groot Wesseldij k: 
“We kennen het probleem nog 
niet helemaal. Corona en het 

gemeentefonds maken het leven 
in gemeenteland onzeker. We 
maken dus een pas op de plaats en 
bezuinigen nu niet op bij voorbeeld 
een zwembad, bibliotheek, wegen 
of ouderenzorg. We zetten de 
voorgenomen investeringen ook 
door. Dat kan verantwoord omdat 
er nog genoeg geld in de spaarpot 
zit. Investeren helpt Lochem om 
sterk uit de coronacrisis te komen 
en daarna snel de draad te kunnen 
oppakken.” Vanwege de pas op 
de plaats kiest het college nu ook 
niet voor een lastenverzwaring 
voor inwoners. De Onroerend Zaak 
Belasting stij gt niet meer dan de 
infl atie.

Corona en herverdeling 
gemeentefonds
Het college heeft de begroting niet 
sluitend willen maken door bezuini-
gingen. Er is teveel onzeker:
• De consequenties van de corona-

crisis. Ondanks compensatie van 
het rij k, heeft corona onvermij -
delij k gevolgen voor de fi nanciële 
situatie van gemeenten. 
Inwoners, ondernemers en 
organisaties lij den onder de 
aanhoudende coronacrisis. Het 
college vindt het belangrij k 
om ze zo goed mogelij k te 

ondersteunen. Dat kost geld. Het 
Rij k springt hier bij  en heeft al 
bedragen toegezegd. Een eerste 
schatting van de kosten bedraagt 
een kleine € 200.000 voor 2021. 
De verwachting is dat het eff ect 
van corona ook op de jaren erna 
nog zal doorebben. 

• De uitkomsten uit de herver-
deling van het gemeentefonds. 
Het lij kt er sterk op dat platte-
landsgemeenten fl ink gaan 
inleveren. In december 2020 
weet het college daarover meer. 
Het doet in januari 2021 een 
procesvoorstel aan de raad om te 
komen tot een oplossing voor de 
begrotingstekorten.

Begrotingsapp
De begroting is in te zien via 
www.lochem.nl/bestuur-en-or-
ganisatie/fi nancien. Daar is rond 
1 oktober ook de begrotingsapp 
te vinden. Dat is een interactieve 
webapplicatie, waarmee snel en 
gemakkelij k de begroting te lezen is.

Besluitvorming
De begroting 2021 is geagendeerd 
voor de raadsvergadering van 9 
november 2020.

Criminelen tĳ dens corona gehaaider dan ooit
In tij den van corona zij n criminelen 
gehaaider dan ooit. Denk aan 
oplichting via Whatsapp, niet-ge-
leverde mondkapjes en betaal-
verzoeken van een zogenaamde 
bekende. Hoe herkent u een (cyber)
crimineel? En hoe voorkomt u dat u 
slachtoff er wordt? Hier een aantal 
tips.

Hulpvraagfraude
Een bekende heeft snel geld nodig. 
Hoe voorkomt u dat u slachtoff er 
wordt?
• Spreek vooraf met familie en 

vrienden af dat u nooit via 
Whatsapp om geld vraagt

• Krij g je een Whatsapp-bericht 
met iemand die een nieuw 
nummer heeft?

 -  Bel diegene op het nummer dat 
uzelf al heeft 

 - Houd een echt gesprek
 - Vraag door
• Vertrouwt u het niet?
 - Maak geen geld over
 - Doe aangifte bij  de politie 
 -  Doe een melding via 

www.fraudehelpdesk.nl

Cybercrime
Maak het hackers ingewikkeld. Tips 
voor een sterk wachtwoord.
• Maak lange wachtwoorden 

• Gebruik tweestapsverifi catie
• Gebruik TouchID of FaceID. Zo 

vergeet je jouw wachtwoord ook niet
•  Vertel je wachtwoord aan 

niemand

Babbeltruc
Houd babbeltruc-criminelen buiten 
de deur
• Gebruik een kierstandhouder
• Laat niemand binnenkomen
• Vertrouw je het niet? Bel de 

politie

Woninginbraak
Hoe verklein je de kans op een 
woninginbraak?
•  Sluit altij d alle ramen en deuren. 

Draai je deuren op slot, ook als je 
even weggaat

• Plaats waardevolle spullen uit 
het zicht

•  Laat je woning beveiligen volgens 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen

• Verdachte situatie? Bel 112!

Houd babbeltruc-criminelen buiten de deur.

BuitenGewone boom
Kij k verderop in deze Berkelbode voor het verhaal over de twee 
zomereiken in Gorssel.

Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 5 oktober 2020
Op 5 oktober 2020 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestuursrapportage 2020 (gewij zigd)
• Motie Vreemd aan de orde: Zon op dak brandweerkazerne Almen
• Motie vreemd aan de orde: Opvangbereidheid vluchtelingenkinderen 

Griekenland
• Bestemmingsplan Frans Halslaan 1b Lochem
• Bestemmingsplan Noorderwal 40-41 te Lochem
• Bekrachtiging geheimhouding op de bij lagen ‘GEHEIM Notitie 

Grondexploitatie Diekink’ en ‘GEHEIM Risicoanalyse grondexploitatie 
Diekink’

• Bekrachtiging geheimhouding op de bij lagen “GEHEIM Grondexploitatie 
Scheggertdij k 7 Almen” en “GEHEIM Risicoanalyse grondexploitatie 
Scheggertdij k 7 Almen”

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

NATUUR IN NEDERLAND
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Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 25 september tot en met 1 oktober 
2020 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• W.s.v. Dos Barchem, 1e tocht 

Winter5maandse, start Beukenlaan 1,  
15 november 2020 (2020-182679)

Laren
• Stichting Huis van Sint Nicolaas, Huis van 

Sint Nicolaas, Huis Verwolde, 27, 28 en  
29 november 2020 (2020-182936)

Lochem
• Stichting Goede Doelen Markt Lochem, 

GoedeDoelenMarkt, Gudulakerk, 11 en  
12 december 2020 (2020-182681) 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 24 t/m 30 september 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Bakkersteeg 4, het kappen van een eik,  

nr. 2020-182807, 24 september 2020 
Eefde 
• Kazernestraat 7 (nabij), het kappen van 

een boom, nr. 2020-182644, 23 september 
2020 

Epse
• Dortherweg 43 (nabij), het oprichten 

van een woning en het plaatsen van een 
damwand, nr. 2020-182816, 24 september 
2020 

Harfsen
• Esveldsdijk 6a, het vervangen van een 

paardenstal, nr. 2020-183068, 
28 september 2020 

Joppe
• Elzerdijk 16, het vervangen van een 

bijgebouw met logiesfunctie,  
nr. 2020-182922, 25 september 2020 

• Veldhofstraat/Marsweg (nabij), het tijdelijk 
plaatsen van een kantine, toegangs-
poorten, hekwerk, werkplaats, bijenstal en 
composttoilet voor een periode van  
10 jaar en het aanleggen van een 
aardenwal, paddenpoel en aarden bult ,  
nr. 2020-182647, 23 september 2020 

Laren
• Dennenweg 4, het kappen van een eik,  

nr. 2020-182994, 28 september 2020 
• Dochterenseweg 19, het vervangen van 

een werktuigenberging, nr. 2020-183038, 
28 september 2020 

• Katgershoek 6, het vervangen van een 
schuur, nr. 2020-182933, 27 september 
2020 

Lochem
• Frans Halslaan 1b (nabij), het verbouwen van 

een kantoorpand tot drie appartementen, nr. 
2020-183096, 29 september 2020 

• Marinus Naefflaan 5, het vergroten van een 
garage en het plaatsen van een veranda,  
nr. 2020-182820, 24 september 2020 

• Prinses Marijkelaan 12, het vergroten van 
een garage in een waterwingebied, 
nr. 2020-182630, 23 september 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermijn 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Eefde
• Zutphenseweg 73, het vergroten van een 

autobedrijf, nr. 2020-176766,  
30 september 2020 

Laren 
• Stoomdijk 4, het houden van een B & B 

gastenverblijf, nr. 2020-179033,  
28 september 2020 

Lochem
• Aalsvoort 16, het veranderen van de gevel 

en plaatsen van een entree, 
 nr. 2020-179365, 28 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 24 t/m 30 september 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Dorpsstraat 12 (nabij), het plaatsen van 

een tijdelijke woonunit voor de duur van 
achttien maanden, nr. 2020-179127,  
28 september 2020 

• Heuvelweg 1, het plaatsen van een schuur, 
nr. 2020-178879, 30 september 2020 

Eefde
• Boedelhofweg 85b, het tijdelijk plaatsen 

van een woonunit voor een periode van  
18 maanden, nr. 2020-181708, 30 
september 2020 

• Schurinklaan 9, het veranderen van de 
voorgevel, nr. 2020-179048, 22 september 
2020 

Gorssel
• Acaciaplein (nabij), het plaatsen van een 

(tijdelijke) blokhut, nr. 2020-178665,  
28 september 2020 

Laren
• Bouwhuisweg 11, het plaatsen van een 

berging, nr. 2020-179147, 24 september 
2020 

• Broersdijk 8, het veranderen van 
een melkrundveehouderij (OBM 
en handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden),  
nr. 2019-136263, 24 september 2020 

• Holterweg 102 (nabij), het aanleggen van 
een inrit, het kappen van een eik en het 
plaatsen van een schuur met dierenverblijf, 
nr. 2020-173170, 25 september 2020 

• Meester Kolkplein 6, het plaatsen van een 
carport, nr. 2020-180694, 29 september 
2020 

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

Lochem
• Aalsvoort 59, het vergroten van een 

wasstraat en technische ruimte en 
verplaatsen van reclame, nr. 2020-179860, 
29 september 2020 

• J.A. Staringweg 1, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2020-178087,  
30 september 2020 

• Prins Bernhardweg 24, het vergroten van 
een supermarkt, nr. 2020-170968,  
30 september 2020  

Milieu

Melding Wet milieubeheer 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval 

Op 25 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: Schuppert 3a Barchem,  
nr. 2020-182847 
Verwachte begindatum: 12 oktober tot 27 
november 2020 
Projectduur: 47 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.

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig en 
moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Eefde
• Zutphenseweg 49b, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
starten van een garagebedrijf,  
nr. 2020-179117, 31 juli 2020 

Epse
• Olthoflaan 17, Besluit lozen buiten inrich-

tingen milieubeheer, nr. 2020-179521,  
11 augustus 2020 

Harfsen
• Zeedijk 5, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het bouwen van 
een potstal en huisvesten enkele dieren,  
nr. 2020-176638, 29 juni 2020 

Laren
• Pekkeriet 4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het wijzigen van 
het veebestand, nr. 2020-180539,  
27 augustus 2020 

Lochem
• Aalsvoort 59, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het vergroten 
van een bestaande wasstraat,  
nr. 2020-180016, 18 augustus 2020 

• Papenslagweg 1, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
wijzigen bedrijfssituatie zorgboerderij 
(aantal dieren), nr. 2020-176525, 25 juni 
2020 

• Wapen van Lochem 4, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
bijbehorend magazijn, het opslaan en de 
verkoop van fop/-schertsvuurwerk,  
nr. 2020-165629, 3 februari 2020 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

Contact: mw. H. Ebbekink 

Besloten is de volgende maatregel te treffen:

Het aanwijzen van een gehandicaptenpar-
keerplaats bij het perceel
• Lochem, Walderstraat 52, verzonden op  

29 september 2020, nr. 2020-178696

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

T.A.N. Wiggers, geb. 25-10-1967
H.J. Brugman, geb. 19-12-1962

Zie informatie: Bezwaar

Kennisgeving

Onteigeningsplan N346 Schakel Achterhoek
- A1

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing 
van onroerende zaken ter onteigening in de 
gemeente Lochem voor de uitvoering van het 
inpassingsplan N346 Schakel Achterhoek - A1 
van de provincie Gelderland.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst 
De burgemeester van de gemeente Lochem 
deelt mee dat op verzoek van de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
ingevolge artikel 78 van de onteigeningswet, 
een ontwerp koninklijk besluit met de 
daaraan ten grondslag liggende stukken 
ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp 
koninklijk besluit wijst op verzoek van de 
provincie Gelderland onroerende zaken 
ter onteigening aan die nodig zijn voor de 
uitvoering van het Inpassingsplan N346 
Schakel Achterhoek - A1. 

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.



 Gemeente Nieuws
7 oktober 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

 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
Het inpassingsplan voorziet in een aantal 
maatregelen waarmee de provincie beoogt 
de regionale bereikbaarheid en de verkeers-
veiligheid van de ontsluiting tussen de 
Achterhoek en de snelweg A1 in de gemeente 
Lochem te verbeteren. Het huidige tracé van 
de N346 wordt gedeeltelijk gereconstrueerd. 
Ter hoogte van de bestaande aansluiting van 
de Stationsweg op de N346/Kwinkweerd, 
ten noorden van het Twentekanaal, wordt de 
N346 in oostelijke richting doorgetrokken. Het 
nieuwe tracédeel van de N346 passeert het 
treinstation Lochem aan de zuidkant en buigt 
vervolgens naar het zuiden af om via een 
nieuw te realiseren brug het Twentekanaal 
te kruisen. Zuidelijk van het Twentekanaal 
sluit het nieuwe tracédeel van de N346 aan 
op de bestaande N346/Goorseweg. Vanaf 
daar wordt de bestaande N346/Goorseweg 
als parallelweg ingericht en wordt aan de 
zuidkant daarvan de nieuwe provinciale weg 
N346 aangelegd.

Aan de onroerende zaken zijn de 
onderscheiden bestemming Verkeer en de 
dubbelbestemmingen Waarde – Archeologie 
5 en Waarde – Archeologie 7 toegekend.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk besluit 
is de uniforme openbare voorbereidingspro-
cedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp 
koninklijk besluit en de, ingevolge artikel 79 
van de onteigeningswet, vereiste stukken 
liggen ter inzage op de volgende locaties: 
• gemeente Lochem, gemeentehuis, 

Hanzeweg 8 te Lochem (openingstijden 
staan op de website van de gemeente). 

• Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op 
afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het onteige-
ningsplan liggen ter inzage vanaf 8 oktober 

2020 tot en met 18 november 2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde periode schriftelijk of 
mondeling hun zienswijzen over het ontwerp 
koninklijk besluit naar voren brengen. 
Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne 
Majesteit de Koning, d.t.v. de Minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Afdeling 
BJV Publiekrecht, onder vermelding van 
dossiernr. ON4-2020-100619. Een schriftelijke 
reactie kan per post worden verzonden naar 
postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail 
naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, 
voor het maken van een afspraak als u een 
zienswijze mondeling kenbaar wilt maken 
of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht 
wilt komen inzien, neemt u contact op met 

Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw 
S.E.M. Rob-Rüssel, tel.nr. 06-12097585 of de 
heer A.H.W. Steenvoorden, tel. 
nr. 06-13271384.
 
Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een 
hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend 
bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen 
kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik 
willen maken van de mogelijkheid om te 
worden gehoord. Deze hoorzitting vindt 
plaats op 2 december 2020 om 14:00 uur in 
het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8 
te Lochem. Hiervoor wordt geen afzonderlijke 
uitnodiging verzonden. Mocht dit vanwege 
de beperkingen als gevolg van de Corona 
maatregelen niet mogelijk zijn, zal het horen 
telefonisch plaatsvinden. Indien dat het geval 
is, zullen degenen die hebben aangegeven 
gehoord te willen worden daarover nader 
bericht ontvangen.



Ada Fels woont in Gorssel. “Mijn man woont sinds 2 jaar in 
verzorgingstehuis in de Borkel aan de overkant van ons huis.
Voor corona kon ik gemakkelijk oversteken om mijn man te 
bezoeken. En helpen in de keuken en met de mensen.”

Terrasdeur
Ada: “Aan het begin van de coronatijd, mocht de terrasdeur nog
even open. Zo kon je met elkaar communiceren. Mijn man vanuit
zijn kamer. Ik en de kinderen buiten op het terras. Er ging steeds
meer dicht. De terrasdeur werd het kiepraam in de slaapkamer.”

Gebarentaal
“Op het hoogtepunt van de lockdown bleef alleen gebarentaal
over. Want door de prikkels in zijn hand kan mijn man niet over-
weg met een mobiel of een Ipad. En het personeel heeft geen
tijd. Toch ging ik ook toen elke dag op bezoek. Ik wilde mijn man
geruststellen. ‘Ik ben er nog.’ Als ik terugliep naar huis vroeg ik
me regelmatig af: In wat voor tijd leven we?”

Weer wat plezier
“Ik hoop dat mensen leren de 1,5 meter afstand te houden. Mijn
man kan door de versoepeling weer plezier hebben op de dag-
opvang. Zelf wil ik ook niet opgesloten leven. Dat wens ik ook
niet voor de toekomst van mijn kleinkinderen.”

Jaber Maskoul uit Lochem is 15. Hij volgt een sportopleiding en is
succesvol kickboxer. Hij werd 2 x wereldkampioen, 3x Europees
kampioen en 4x Nederlands kampioen. En was 3x sportheld van
het jaar in onze gemeente. 

De sportschool was lange tijd dicht
Jaber: “Voor corona had ik een goede tijd. Wel zwaar met school,
trainen en de wedstrijden. Tijdens corona was de sportschool
lange tijd dicht. Ik kon niet veel doen. School was vooral online,
maar ik hou niet zo van online. Ik ben liever in beweging.”

Al maanden geen wedstrijden
Jaber hoopt dat alles weer normaal wordt. “Ik ben helemaal klaar
met deze tijd”, zegt hij. “Ik train zo veel en zo vaak, maar er zijn al
maanden geen wedstrijden. Waar train ik dan voor? Heb ik me
wel afgevraagd. Toch is mijn motivatie zo hoog, dat ik andere
sporten ben gaan doen. En elke dag buiten trainde. Voetbal, een
heel andere sport, en fitness.”

Goed mee omgegaan
“Wat ik meeneem naar de toekomst? Ook in de sport zijn er soms
mindere tijden. Ik ben er goed mee om gegaan. Trainen, corona
of geen corona. Geef nooit op! Dat heb ik geleerd.”

Ik ben mijn gasten dankbaar

Geef nooit op

Het coronavirus raakt ons allemaal. Na ruim een half
jaar slaat coronamoeheid toe, juist nu besmettingen
weer toenemen. We weten niet wanneer ons leven
weer normaal wordt. Volhouden wordt dus lastiger.
Daar hebben we elkaar heel hard bij nodig. Daarom
zetten we vanaf 6 oktober samen de schouders onder
Aandacht voor elkaar. Een landelijk initiatief om nog
meer naar elkaar om te kijken. Wij delen de komende
tijd verhalen. Ter inspiratie. Zoals op deze pagina met
vier inwoners uit onze gemeente. Kijk wat jij kunt
doen op www.aandachtvoorelkaar.nl. In actie komen
kan ook via www.coronahulplochem.nl. Een prachtig
initiatief van Stichting Welzijn Lochem. Zo brengen
we met elkaar de beweging op gang!

Aandacht voor elkaar in 

In wat voor tijd leven we?

Meer informatie? Kijk op 
www.aandachvoorelkaar.nl en op www.coronahulplochem.nl

Vera Langedijk is ouderenconsulent bij Stichting Welzijn Lochem
en woont met haar man in Lochem. Voor corona bezocht ze 
ouderen veel thuis. En informeerde of er vragen waren over 
bijvoorbeeld wonen of zorg. “Je kunt mij zien als voorportaal. 
Ik geef advies en zorg dat vragen op de juiste plek komen.”

Niet meer op bezoek
Vera: “Door corona kon ik niet meer naar kantoor en niet meer bij
mensen langs. Maar ik merkte dat ik veel energie had en dacht:
Op deze manier kunnen we mensen wel helpen. Samen met 

collega’s, vrijwilligers en onder andere de woningcorporaties,
hebben we bijna 1000 ouderen en mantelzorgers gebeld: Hoe
gaat het met u? Voelt u zich eenzaam? Is er iets of iemand die u
kan helpen?”

Waardevol
“In het begin was er voor hen veel aandacht. Maar we hoorden
dat dat terug liep. Voor ons aanleiding om de mensen regel-
matiger te bellen. Even een praatje en een luisterend oor. De
meeste indruk op mij maakte een voicemailbericht: ‘Dank je Vera
voor het bellen. Nu heb ik het gevoel dat er tenminste iemand is
die aan mij denkt’. Heel waardevol.”

Angst
“Op het hoogtepunt van de crisis waren mensen erg angstig. 
Dat gaf mij het gevoel: Nu moet ik er helemaal zijn. Mensen 
verloren in die tijd soms ook hun partner. Bleven alleen achter.
We kunnen met elkaar meer aandacht hebben voor angst en
verdriet. Ook in de eigen straat. Durf je dat niet zelf? Misschien
wil je kind een leuke tekening in de brievenbus doen. Wij en onze
vrijwilligers blijven actief. En we zoeken ook weer nieuwe wegen.
Wil je helpen? Gan naar www.coronahulplochem.nl.”

Meer aandacht voor elkaar
Robert Rexwinkel is eigenaar van pasta- en pizzarestaurant 
Da Nonna Pippina in Almen. In 20 jaar groeide het tot 70 zitplaat-
sen. Sinds 29 september mag hij 30 gasten tegelijk ontvangen.

Robert: “Voor corona was er uiteraard meer bezetting. Mijn
meeste gasten komen rond 18.30 à 19.00 uur. Gaan zij naar huis,
dan kun je geen tweede shift meer draaien. Want om 21.00 uur
mag je je laatste gasten aannemen. Zo zal het voorlopig blijven.”

Bezorgen en afhalen sloeg aan
“De eerste 3 weken van de crisis, was het even aanzien. Ik begon
gelijk met afhalen en bezorgen. Dat sloeg aan. Maar mensen
komen ook voor de beleving. Die beleving mis je bij een pizza-
doos. Dus ik vreesde dat dat terug zou lopen. Dat moment is
gelukkig niet gekomen.”

Met dank aan alle gasten.
“We gaan zien hoe het verder gaat. Persoonlijk vind ik de regels
voor de horeca erg streng. Vooral voor cafés en bars. Want die
moeten grotendeels na 22.00 uur hun geld verdienen. Bij deze
een hart onder de riem voor hen.”

Niets is zeker
“In de toekomst is niets zeker, dat is zeker. Ik haal de drive uit de
liefde voor mijn zaak en de steun van mijn klanten”, besluit Robert.


