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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

CoronaMelder-app tegen verspreiding virus
Sinds 10 oktober is de 
CoronaMelder-app te gebruiken in 
heel Nederland. Het coronavirus is 
er nog steeds. De app is een extra 
hulpmiddel om de verspreiding 
van het virus te stoppen. Hoe meer 
mensen de app gebruiken, hoe 
meer effect.

CoronaMelder waarschuwt nadat 
u in de buurt bent geweest van 
iemand met corona. Zo kunt u 
voorkomen dat u mensen in uw 
omgeving besmet. Het downloaden 
van de app is altijd vrijwillig.

Hoe werkt het?
U krijgt een melding nadat u extra 
kans op besmetting heeft gelopen. 
De app stuurt een melding als 
u minstens 15 minuten dicht 
bij iemand bent geweest die 
later corona blijkt te hebben. 
Deze persoon moet ook de app 
gebruiken. De CoronaMelder 
gebruikt bluetooth, geen 

locatiegegevens. De app ziet via 
bluetooth of u dicht bij iemand 
was. Hoe dichterbij, hoe sterker het 
bluetoothsignaal. De app weet niet 
waar u was en wie u bent

Voorbeeld
Zat u dicht bij iemand in de 
bioscoop? Dan kunt u later wel een 
melding krijgen. Het bluetooth-
signaal was sterk genoeg en u was 

langere tijd dicht bij elkaar in de 
buurt.

Meer informatie
U vindt de CoronaMelder-app in 
de Play Store (Android) en in App 
Store (Apple). Meer info vindt u op 
www.coronamelder.nl. Kijk voor 
info over het coronavirus op www.
rijksoverheid.nl of bel 0800-1351. 

Gratis uw verkeerskennis opfrissen? 
Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt op verzoek van de gemeente 
Lochem een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder. In 2 
bijeenkomsten van 2 uur worden senioren uit onze gemeente door 
een voorlichter van VVN bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. 
Met als doel dat u als senior lange rmobiel blijft en veilig aan het 
verkeer blijft deelnemen.

De bijeenkomsten vinden plaats 
in ’t Onderschoer in Barchem, 
Beukenlaan 1 op: 
• woensdag 4 november van 

10.00 tot 12.00 uur
• woensdag 18 november van 

10.00 tot 12.00 uur

Informatief karakter
U wordt op beide dagen 
verwacht. De cursus heeft een 
informatief karakter en is dus 
geen examen. Deelname is gratis. 
VVN treft maatregelen om de 
cursus coronaproof uit te voeren. 
In verband met COVID-19 is het 

dit jaar niet mogelijk om deel 
te nemen aan een individuele 
praktijkrit.

Aanmelden
Vanwege de beperkte plekken 
adviseert VVN u direct aan te 
melden via www.vvn.nl/opfris-
cursussen of door te mailen naar 
steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. VVN 
Opfriscursus Lochem. Vermeld in 
de mail uw naam, adresgegevens, 
geboortejaar en telefoonnummer. 
Bel voor meer informatie naar: 
(0575) 51 01 44.

Jan Ottink Ridder benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau
Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve reikte op zaterdag 10 oktober 
een Koninklijke onderscheiding 
uit aan Jan Ottink. Hij deed dat 
via een videoboodschap na afloop 
van een optreden van de Jan 
Ottinkband in Schouwburg Lochem. 
Jan Ottink is vooral bekend van de 
Jan Ottinkband en HáDieJan. Hij 
is maar liefst 45 jaar componist, 
tekstschrijver en muzikant. Hij 
spande zich jarenlang in voor het 
overdragen en levend houden van 
het Nedersaksisch. Naast de muziek 
droeg Ottink vrijwillig bij aan de 
oprichting en het bestuur van de 
Stichting Popcollectief Lochem. Ook 
werkte hij mee aan de organisatie 
van groots opgezette seizoens- 
openingen van de schouwburg. De 
Lochemer is benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau.

Plannen herinrichting 
hoofdweg door Eefde 
De gemeente maakt plannen voor 
de herinrichting van de traverse 
Eefde zuid, de hoofdweg door het 
dorp Eefde. In dit artikel leest u 
de laatste stand van zaken over 
de plannen, de uitvoering en het 
ontwerp.

We passen de traverse aan zodat 
het een weg wordt die past bij een 
dorp. In het verleden was het een 
weg die belangrijk was om het 
verkeer goed te laten doorstromen. 
Nu willen we dat het doorgaand 
verkeer tussen Zutphen en Deventer 
gebruik maakt van de N348. 

Wat gaat er gebeuren?
• De kruising Schoolstraat – 

Zutphenseweg – Dr. van de 
Hoevenlaan wordt een rotonde 

• De kruising Rustoordlaan – Dr. 
van de Hoevenlaan wordt een 
rotonde

• De rijbaan wordt versmald

• Het riool wordt vervangen
• Het fietstunneltje Rustoordlaan 

vervalt
• Het vrij liggend fietspad blijft 

gehandhaafd

Stand van zaken
Er is vertraging ontstaan, waardoor 
we op dit moment nog niet starten 
met de realisatie. Dat komt omdat 
we aanpassingen aan de overweg 
over het spoor willen doen. 
Daarmee verbeteren we het plan 
en vooral de verkeersveiligheid. We 
verwachten uiterlijk in het voorjaar 
van 2021 definitief te kunnen 
starten met de realisatie van het 
project.

Definitief ontwerp
We houden u via www.lochem.nl 
op de hoogte. Daar ziet u ook het 
voorlopige en straks het definitieve 
ontwerp. 

Tusselerhof en Tusselerstaete geopend

Tusselerhof en Tusselerstaete 
hebben hun bewoners eindelijk 
weer terug. Zaterdag 10 oktober 
was de officiële opening. 

Wethouder Henk van Zeijts felici-
teerde en complimenteerde locatie-
manager Coryne Noordhoek met 
de nieuwbouw. Coryne Noordhoek: 
“Het is een prachtig pand geworden 
met een zonovergoten atrium, 
houten wandaankledingen, veel 
glas en licht én met het oog op de 
toekomst duurzaam gebouwd.” 
Het nieuwe Tusselerhof is het 

verpleeghuis met 41 apparte-
menten. Naast Tusselerhof ligt 
Tusselerstaete met 31 woningen 
voor mensen die zelfstandig 
wonen. Zij kunnen gebruik maken 
van extra zorg en ondersteuning. 
Tusselerstaete heeft een Grand 
café waar ook inwoners van de 
gemeente Lochem welkom zijn 
voor koffie, thee of een broodje. 
Senioren uit de gemeente en de 
omgeving kunnen er een warme 
avondmaaltijd eten of meedoen 
aan culturele of recreatieve 
activiteiten. 

Wethouder Henk van Zeijts feliciteert locatiemanager Coryne Noordhoek met de 
nieuwbouw van Tusselerhof en Tusselerstaete.
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Help de vleermuis en geef plaaginsecten minder kans!
Harrie Pelgrim is vrij williger bij  de Vleermuiswerkgroep Gelderland 
(VleGel). De meeste vleermuizen zien we zelden. Toch zij n ze van de lente 
tot de herfst elke nacht op pad voor een insectenhapje. Zo houden ze de 
insectenstand in balans. Wist u dat een vleermuis wel 1000 insecten per 
nacht eet?

In Nederland leven wel 18 soorten 
vleermuizen. Over de hele wereld 
zij n 1400 soorten. Naast insecte-
neters zij n er ook vleermuizen die 
voor de bestuiving tussen tropische 
planten zorgen en vleermuizen die 
fruit eten. De vleermuizen in West 
Europa zij n insecteneters. 

Onderzoek
VleGel werkt mee aan een 
onderzoek over de bestrij ding 
van de buxusmot en de eikenpro-
cessievlinder. ‘We verzamelen 
de keuteltjes van vleermuizen. 
Daarmee doen we DNA-onderzoek 
naar de prooien die ze hebben 
gevangen en opgegeten’, vertelt 
Harrie Pelgrim.

Iedereen kan iets doen
Harrie Pelgrim geeft u hiervoor 
tips. Hij  doet dat vanaf een 
vleermuiskast bij  Domein Groot 
Besselink in Almen. Deze camping 
houdt graag rekening met 
vleermuizen. 

U kunt ‘natuurinclusief bouwen’. 
Dat betekent dat u rekening houdt 
met de natuur als u bouwt.
1. Leg een begroeid dak aan 

of begroeide gevel. Zeker bij  
verschillende beplanting biedt u 
zo schuilgelegenheid aan allerlei 
dieren, van vogel tot vlinder 
tot vleermuis. U kunt klimop
tegen een muur (van de schuur 
bij voorbeeld) laten groeien: hier 
schuilen vogels en vleermuizen in.

2. Maak een inbouwsteen 
met schuilgelegenheid in 
een woning/aanbouw of 
schoorsteen. Vleermuizen 
veroorzaken geen overlast 
en hun uitwerpselen ruimt u 
eenvoudig op. Of neem contact 

op met VleGel. Zij  kunnen de 
keuteltjes gebruiken voor hun 
onderzoek.

3.  Laat fauna-onderzoek uitvoeren 
voor je gaat isoleren. Isoleer niet 
in de kraamperiode van mei tot 
eind augustus. Soms zitten dan 
meer dan 100 vleermuizen in de 
spouw!

Ook als u geen (bouw)plannen 
heeft kunt u iets betekenen voor de 
vleermuis:
4.  Haal uw kat een uur voor 

zonsondergang binnen. Een kat 
vangt regelmatig een vleermuis. 
En misschien heeft die vleermuis 
net een jonkie.

5.  Hang een vleermuiskast
op. Liefst in de zon, op het 
zuid(westen). Houd de aanvlie-
groute vrij  en hang de kast 
minimaal 3 meter hoog. Hang 
de kast in de luwte, op een 
rustige plek.

Ook indirect kunt u iets voor de 
vleermuis doen:
6.  Verduister lichtbronnen, goed 

voor alle nachtdieren. Een 
buitenlamp kun je ook op 
beweging laten branden en niet 
continue.

7.  Plant vogel-, vlinder- en 
bij vriendelij ke struiken. 
Denk ook aan nectarplanten 
of een bloemenweide. Ook 
nachtbloeiers trekken insecten: 
bij voorbeeld kamperfoelie en 
teunisbloem.

8. Laat dood hout (of snoeihout) 
liggen. Bij voorbeeld als een 
mooie takkenwal. Ook daar 
kunnen dieren in schuilen.

9.  Leg een vij ver aan: die trekt 
insecten.

Meer informatie of contact?
In een fi lmpje vertelt Harrie 
Pelgrim u zij n tips. U kunt het 
bekij ken via het Youtube-kanaal 
van de gemeente Lochem, playlist 
tipclips. Meer weten over VleGel en 
vleermuizen? Kij k dan op 
www.vlegel.org.

Harrie Pelgrim weet alles over vleermuizen. 

123456

Hoe meldt u 
defecte straat-
verlichting?

Het is alweer vroeg donker. Valt u op dat ergens straatverlichting 

niet werkt? Dan ontvangen we graag uw melding. Dat kan zo:

Ziet u een 
lantaarnpaal 
die beschadigd is 
of het niet doet?

1

2

!

Op de kaart vult u de straatnaam 
in en klikt u op het lichtmast-
nummer. Rechts maakt u de 
melding compleet. Wilt u dat 
de aannemer u op de hoogte 
houdt van de afhandeling? 
Dan kunt u dit aangeven. 

Is de mast na enkele weken 
niet gerepareerd en heeft u 
niets vernomen? Neem dan 
gerust contact op via 
www.circulus-berkel.nl/contact. 
De gemeente benadert de 
aannemer, wij koppelen het 
antwoord aan u terug.  

Noteer of fotografeer het 
nummer van de lichtmast. 
Ga naar www.circulus-berkel.nl/
lochem/melding en klik op 
‘melding straatverlichting’. 

Weet van Water
Wilt u uw tuin voorbereiden op de herfst? Kij k dan op 
de speciale pagina van Lochem Weet van Water. Hier 
vindt u herfsttips voor uw tuin.

Wilit u de vleermuis ook helpen? VleGel hangt samen met de gemeente 
de komende maanden 50 vleermuiskasten bij  inwoners thuis op. Kij k 
op www.lochem.nl voor de voorwaarden waaraan een plek voor een 
vleermuiskast moet voldoen en meld u aan als u de vleermuis zo’n plek 
kunt bieden.
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Aanvragen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 1 t/m 7 oktober 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Eefde
• Zutphenseweg 60, het kappen van een berk 

en een es, nr. 2020-183526, 4 oktober 2020 
Gorssel
• Goudenregenstraat 1, het plaatsen van een 

berging, nr. 2020-183295, 30 september 
2020 

Joppe
• Elfuursweg 33, het renoveren van de kap 

van een boerderij, nr. 2020-183754,  
6 oktober 2020 

Laren
• Langelersdijk 2, het vergroten van een 

werktuigenberging en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2020-183658, 6 oktober 2020 

Lochem
• Barchemseweg 50, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-183762, 6 oktober 2020 
• Julianaweg 1, het kappen van een hazelaar, 

nr. 2020-183357, 1 oktober 2020 
• Klein Dochterense Schooldijk 4 (nabij), het 

plaatsen van een recreatie eenheid,  
nr. 2020-183781, 7 oktober 2020 

• Marinus Naefflaan 18, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-183330,  
30 september 2020 

• Nijkampsweg 5, het plaatsen van een 
tijdelijke woonunit, nr. 2020-183502,  
2 oktober 2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Dennenlaan 5, het kappen van een kastanje- 

boom, nr. 2020-177584, 2 oktober 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:

Gorssel
• Hoefslag 2 (nabij), het kappen van een 

berk, nr. 2020-179704, 2 oktober 2020 

Laren
• Molenveld ong., het oprichten van een 

bedrijfshal en bedrijfsverzamelgebouw, nr. 
2020-178792, 6 oktober 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 1 t/m 7 oktober 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Binnenweg 32 (nabij), het aanleggen van 

een kavelpad en een landbouwbrug,  
nr. 2020-179528, 5 oktober 2020 

• Dorpsstraat 31b, het plaatsen van handels-
reclame, nr. 2020-180071, 6 oktober 2020 

Barchem
• Hardermaat 1, het gedeeltelijk verbouwen 

van een schuur tot een Bed and Breakfast, 
nr. 2020-177316, 6 oktober 2020 

Eefde 
• Rustoordlaan 1, het kappen van een boom 

(herplant opgelegd), nr. 2020-179560,  
30 september 2020 

Gorssel
• Kamperweg 2, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-180394, 6 oktober 
2020 

• Ravensweerdsweg 18, het oprichten van 
opslagruimte, nr. 2020-179037, 7 oktober 
2020 

Laren
• Dorpsstraat 6, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2020-180406, 6 oktober 
2020 

• Ooldselaan 13, 15 en 17, het plaatsen 
van 60 zonnepanelen ten behoeve van de 
aansluiting op de percelen van landgoed 
Oolde, nr. 2020-180722, 6 oktober 2020 

Lochem
• Vordenseweg 6, het vergroten/verbouwen 

van een horecagebouw, nr. 2020-171610,  
1 oktober 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:

• Reeverdijk 6b, Eefde, voor het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2020-168294.

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in te 
zien met ingang van 15 oktober 2020 tot en 
met 25 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 
het ontwerp besluit op te roepen via het 
invullen van de locatie, de naam van het 
besluit of het planid-nummer NL.IMRO.0262.
buReeverdijk6bEe-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 
Reeverdijk 6b Eefde. 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 2020-168294
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Drank- en Horecavergunning

Contact: mw. M. Hazewinkel
 
We zijn voornemens een Drank- en 
Horecavergunning te verlenen voor sportzaal 
Almeloe aan de Torenstraat 4 in Almen. 

Aan deze ontwerpvergunning voor een 
paracommerciële instelling, zijn op grond 
van artikel 4 van de Drank- en Horecawet 
voorschriften en beperkingen verbonden die 
oneerlijke mededinging met de lokale horeca-
bedrijven moeten voorkomen. 

Ter Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken zijn voor iedereen 
inzichtelijk vanaf 14 oktober 2020 voor de 
duur van zes weken (tot en met 25 november 
2020). U kunt een afspraak maken met 
mevrouw M. Hazewinkel indien u deze 
stukken wilt komen inzien.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kunnen belanghebbenden mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij de burgemeester, postbus 17, 7240 
AA Lochem. Voor het inbrengen van een 
mondelinge zienswijze kan een afspraak 
worden gemaakt.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
mevr. M. Hazewinkel van de afdeling 
Publiekscontacten, Hanzeweg 8 in Lochem, 
telefoon (0573) 28 92 22.

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
liggen ter inzage:

Het bestemmingsplan ‘De Kalenberg 
Barchem’ (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buDeKalenbergBa-BP31), zaaknummer 
2017-000076. Het ontwerp bestemmingsplan 
De Kalenberg Barchem voorziet in de aanleg 
van een natuurbegraafplaats van 3 hectare in 
een bestaand bosgebied op het landgoed De 
Kalenberg, noordelijk van de kern Barchem. 
Ook voorziet het ontwerp bestemmingsplan 
in de aanleg van een nieuw bos van 3 hectare 
op een locatie nabij Larikslaan 31 in Barchem.

Het bestemmingsplan ‘Zutphenseweg 91a 
Lochem’ (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buZutphenseweg91A1-BP31, zaaknummer 
2020-174646), voor het omzetten van de 
bestemming ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 15 oktober voor de duur van 
zes weken tot en met 25 november 2020 ter 
inzage. De ontwerp 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 
(standaard 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

Vaststelling bestemmingsplan

Op 5 oktober 2020 is het bestemmingsplan 
Frans Halslaan 1b Lochem ongewijzigd 
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan Frans 
Halslaan 1b Lochem (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.loFranshalslaan1b-BP41) 
Wijzigt de bestemming ‘Gemengd’ in de 
bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van drie 
grondgebonden seniorenwoningen.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 15 oktober 2020 voor de duur 

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.
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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
van zes weken tot en met 25 november 
2020 ter inzage. Het vastgestelde bestem-
mingsplan 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). 

Beroep
Tegen de vaststelling van het 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 het ontwerp bestem-
mingsplan bij de gemeenteraad naar voren 
heeft gebracht of

• een belanghebbende die aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
zijn zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan 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. 

Ontwerp wijzigingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp wijzigingsplan ligt ter 
inzage.

Het wijzigingsplan Kapelweg 7 Almen 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buKapel-
weg7Al-WP31), zaaknummer 2020-173511. 
Maakt een vormaanpassing van het 
agrarische bouwvlak op het perceel Kapelweg 
7 Almen mogelijk.

Inzage
Het ontwerp wijzigingsplan ligt met ingang 
van 15 oktober 2020 voor de duur van zes 
weken tot en met 25 november 2020 ter 
inzage. 
Het ontwerp wijzigingsplan 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 
het wijzigingsplan of het planid-nummer. U 
kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in 

Gorssel de stukken inzien (standaard digitaal 
of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
wijzigingsplan 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 wijzigingsplan (met vermelding 
plannaam en 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 wijzigingsplan 
• 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 verkeersbesluiten zijn genomen:

Eefde
• Kapperallee: 

Op 14 en 15 november worden er hijswerk-
zaamheden verricht aan de heftorens van 
het sluizencomplex in de Kapperallee te 

Eefde. Om de hijswerkzaamheden veilig 
uit te kunnen voeren zal de Kapperallee ter 
hoogte van het sluizencomplex worden 
afgesloten voor alle verkeer op: 
 
- Zaterdag, 14 november 2020 van 08.00 
uur tot 18.00 uur en 
- Zondag, 15 november 2020 van 08.00 tot 
18.00 uur. 
 
Mochten door technische of atmosferische 
omstandigheden de bovengenoemde 
werkzaamheden geen doorgang kunnen 
vinden, dan zal deze afsluiting plaats 
vinden op: 
 
- Zaterdag, 21 november 2020 van 08.00 
uur tot 18.00 uur en 
- Zondag, 22 november 2020 van 08.00 tot 
18.00 uur. 
 
Gedurende de afsluiting wordt alle verkeer 
omgeleid.

• Meijerinkstraat - Mettrayweg 
In verband met de aanleg van “kruispunt-
maatregelen” is het kruispunt 
Meijerinkstraat – Mettrayweg afgesloten 
voor alle verkeer van maandag  
16 november tot en met vrijdag 4 december. 
Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.

Lochem
• Westerwal 

In verband met werkzaamheden aan het 
riool is de Westerwal te Lochem van  
19 tot en met 23 oktober afgesloten vopor 
alle verkeer. Het verkeer wordt ter plaatse 
omgeleid.

Zie informatie: Bezwaar


