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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

Grijze en groene container minder vaak 
aan de weg
De afvalinzameling verandert om 
de service aan inwoners op peil en 
de kosten acceptabel te houden. 
Zo kunnen inwoners de grijze 
container binnen de bebouwde 
kom nog één keer per acht weken 
aan de weg zetten. De groene van 
december tot en met maart één 
keer per vier weken. 

De inzameling van PMD, oud papier 
en de BEST-tas verandert niet. Ook 
de milieuparkjes en de recycle-
pleinen in Lochem, Zutphen en 
Deventer blijven. Dat staat in het 
nieuwe afval- en grondstoffenplan 
2021-2025. Het college stelt de raad 
voor om dit najaar in te stemmen 
met het plan. De veranderingen 
gaan dan op 1 maart 2021 in. 

Afgelopen zomer dachten ruim 
1.000 inwoners via inwonerpanel 
“Lochem Spreekt” mee over 

de toekomst van de afvalinza-
meling. 64% vond het in de winter 
minder aan de weg zetten van de 
groene container een acceptabele 
oplossing om kosten te besparen. 
Veel inwoners zetten ook hun grijze 
container nu al minder aan de weg. 
Daarom stelt het nieuwe afval- 
en grondstoffenplan voor om die 
nog maar eens in de acht weken te 
legen. In het plan is ook geborgd 
dat inwoners hun afval gescheiden 
kunnen blijven aanbieden en 
daarmee ook het recyclen tot 
nieuwe grondstoffen en producten. 

Chemisch afval 
Uit de vragenlijst via Lochem 
Spreekt bleek ook dat een 
meerderheid (58%) van de 
inwoners geen gebruik maakt van 
de chemokar. Daarom stelt het 
college voor om te stoppen met 
de chemokar. Wel vindt het dat er 
voldoende mogelijkheden moeten 
blijven voor het inleveren van 
chemisch afval. Daarom breidt het 
afvalbrengpunt op het industrie-
terrein Aalsvoort in Lochem uit met 
een voorziening voor het innemen 
van klein chemisch afval. 

Afvalcoach
Er zijn natuurlijk ook inwoners die 
veel gebruik maken van hun grijze 
container. In straten of buurten 
waar dat het geval is, is het voorstel 
om een afvalcoach in te zetten. De 
coach begeleidt inwoners om hen 
te laten inzien dat hergebruik van 
grondstoffen belangrijk is en om 
hun afval beter te gaan scheiden. 

Als mensen ondanks goede 
scheiding niet uitkomen met eens 
per acht weken, kunnen ze restafval 
ook met de milieupas brengen naar 
een ondergrondse restafvalcon-
tainer in hun kern.

Kosten afvalinzameling
In 2021 stijgt de gemiddelde 
afvalstoffenheffing per huishouden 
met ongeveer € 6. Een gemiddeld 
gezin betaalt in 2021 € 253 voor 
de afvalinzameling. De kosten 
voor de afvalinzameling zijn reëel 
en komen overeen met de kosten 
in vergelijkbare gemeenten. Dat 
bleek uit een onderzoek dat het 
college dit voorjaar op verzoek van 
de gemeenteraad deed. De kosten 
voor de inzameling van afval en 
grondstoffen lopen de laatste jaren 
op. Waar eerder bijvoorbeeld oud 
papier en het textiel inkomsten 
opleverden, is dat nu bijna nihil. 
Met deze kostenverhogingen en 
dalende opbrengsten worden 
ook veel andere gemeenten 
geconfronteerd. Met het afval- en 
grondstoffenplan blijft de kosten-
stijging van de afvalinzameling voor 
inwoners in 2021 beperkt.

Raad beslist
De gemeenteraad beslist uitein-
delijk over het nieuwe Afval- en 
Grondstoffenplan 2021-2025. De 
raad stelt ook de tarieven voor 
de afvalstoffenheffing vast. Na 
de vaststelling informeert de 
gemeente inwoners per brief over 
de veranderingen en wat die voor 
hen betekenen.

Gemeente en Circulus-Berkel willen 
blijven samenwerken in openbare ruimte
Circulus-Berkel en de gemeente 
Lochem willen ook na 2023 de 
openbare ruimte samen beheren en 
onderhouden. Beide partijen sluiten 
daarvoor een dienstverleningsover-
eenkomst (DVO) af. Tot die tijd blijft 
de huidige samenwerkingsover-
eenkomst (SOK) van kracht. Dat stelt 
het college voor aan de raad.

De gemeente en Circulus-Berkel 
werken al sinds 1 januari 2014 
samen. Daarvoor geldt een 
samenwerkingsovereenkomst 
(SOK) voor 10 jaar. In november 
2019 informeerden partijen de 
raad over de ontwikkeling van die 
samenwerking. Het besluit over de 
samenwerking werd in onderling 
overleg met 1 jaar opgeschort. Dit 
betekent dat er voor 1 januari 2021 
een besluit nodig is of de gemeente 
de SOK op 31 december 2023 laat 
verlopen of verlengt.

Monitoren
Beide partijen namen het jaar 
2020 om te monitoren hoe de 
dienstverlening zich ontwikkelt. 
Dat gebeurde onder andere op 
afspraken over de (beeld)kwaliteit, 
planning, rapportage en voortgang 
in de samenwerking. Ook vroegen 
zij in twee peilingen via Lochem 
Spreekt aan inwoners hoe zij het 
afhandelen van hun meldingen in 
de openbare ruimte beoordeelden. 

Verbeteringen
Dit jaar werkte Circulus-Berkel hard 
aan het verbeteren van de kwaliteit 
van de dienstverlening. Resultaten 
van de monitoring en de financiële 
resultaten geven een positief 
beeld. De beeldkwaliteit voldoet op 
hoofdlijnen aan de eisen van het 
Integraal Beheer Openbare Ruimte 

(IBOR). Circulus-Berkel maakte 
ook een omslag in de manier van 
werken. De eerste resultaten van 
het wijkgericht werken zijn positief 
en bieden aanknopingspunten 
voor een bredere uitrol. Circulus-
Berkel voerde ‘Melden op kaart’ in 
en werkte aan het stroomlijnen van 
meldingen. Circulus-Berkel haalt 
de sociale doelen en verschillende 
doelgroepen zijn aan het werk 
in de openbare ruimte conform 
de social return-verplichtingen. 
De uitkomsten van de tweede 
peiling Lochem Spreekt geven op 
meerdere onderdelen een stijgende 
lijn weer. De tevredenheid over de 
afhandeling van de meldingen door 
Circulus-Berkel is toegenomen. 
Kortom: we zijn er nog niet maar 
we zijn wel op de goede weg. 

Wethouder Eric-Jan de Haan: 
“We hebben er vertrouwen in dat 
we samen de dienstverlening en 
samenwerking verder kunnen 
ontwikkelen. Ieder in zijn eigen rol 
en met de verantwoordelijkheden 
die daarbij passen. En met respect 
voor elkaars belangen. Dat is een 
mooie basis voor de toekomst!”

Hoe verder?
Gemeente en Circulus-Berkel 
werken in 2021 het IBOR-beleid 
verder uit. De samenwerkingsover-
eenkomst wordt verder uitgewerkt 
in een dienstverleningsover-
eenkomst. Circulus-Berkel werkt 
verder aan de ontwikkeling van 
beeld- en wijkgericht werken. 

Besluitvorming
De samenwerking tussen 
Circulus-Berkel en de gemeente is 
geagendeerd voor een raadsverga-
dering eind dit jaar.

Bladkorven weer geplaatst

Komende weken plaatst Circulus-
Berkel BuitenRuimte weer 
bladkorven. Waar zijn ze voor? 
Waarvoor niet? En wanneer worden 
de bladkorven geleegd?

Bij de herfst denken we aan 
wind, regen en herfstblad. Deze 
combinatie kan voor gladheid en 
onveilige situaties zorgen. Daarom 
houden we de straten en stoepen 
zo goed mogelijk ‘bladschoon’ en 
veilig. U kunt daarbij een handje 
helpen. Door bladafval bij elkaar te 
vegen, naar de korf in uw straat of 
wijk te brengen én door een oogje 
in het zeil te houden. Hoe u dat 
laatste doet?

Meld volle korf
Ziet u dat de korf vol is? Via  

www.circulus-berkel.nl/lochem 
meldt u dit eenvoudig ‘op de kaart’. 
Het korfje op de kaart wordt na 
verwerking rood, bij klikken ziet u 
de status ‘vol’. De bladkorven zijn 
alleen voor bladafval. Merkt u dat 
iemand iets anders in een bladkorf 
gooit of ziet u schade aan een 
bladkorf? Dan horen we graag van u 
via www.circulus-berkel.nl. 

Waar staan de bladkorven? 
Op www.circulus-berkel.nl/lochem 
vindt u de bladkorvenkaart. Op deze 
kaart ziet u waar de bladkorven 
staan. De korven worden geleegd 
‘op afroep’ en worden niet 
verplaatst. Het blad in de korven 
wordt gebruikt voor duurzame 
bemesting. 

Circulus-Berkel plaatst weer bladkorven in uw straat of buurt.

Sporten is beperkt mogelijk
Voor sport heeft de overheid 
opnieuw ingrijpende matregelen 
afgekondigd, om het coronavirus 
in te dammen. Wedstrijden 
zijn voorlopig verboden, dus de 
competitie ligt opnieuw stil. 

Dit geldt voor zowel jeugd als 
volwassenen in alle sporten. 
Wedstrijden leiden tot veel 
extra reisbewegingen en sociale 
contacten. Sporten vanaf 18 
jaar mag als het mogelijk is om 
onderling 1,5 meter afstand 
te houden tijdens het sporten. 
Individuele sporten buiten, zoals 
bootcamp, is toegestaan in groepen 
van maximaal 4 personen (exclusief 
trainer). Voor teamsporten binnen 
en buiten geldt dat gesport mag 
worden in groepen van maximaal 
4 personen. Zorg hierbij dat 
herkenbaar is welke sporter bij welk 
groepje hoort.

Er mogen meerdere groepen 
van maximaal 4 personen zijn. 
Binnensporten is toegestaan 
met een maximum aantal van 30 
personen per zelfstandige ruimte, 
inclusief trainer/begeleider. 
Sportkantines, douches en 
kleedkamers gesloten. Alleen bij 
zwembaden zijn de kleedkamers 
wel open. Toeschouwers zijn niet 

toegestaan.
Er is een uitzondering voor 
topsporters, voetballers van de 
Eredivisie en Eerste divisie en 
voor kinderen tot 18 jaar. Voor 
kinderen tot 18 jaar is sporten 
in teamverband en wedstrijden 
onderling met teams van de eigen 
club toegestaan. Kinderen vanaf 
13 jaar mogen na het sporten niet 
bij elkaar komen met meer dan 4 
personen.

Noodverordening is leidend
Op de website van de VNOG 
staat de noodverordening per 14 
oktober. Ook is op deze website 
een overzicht met de veelgestelde 
vragen te vinden. Deze noodver-
ordening is leidend en niet de 
berichtgeving of protocollen vanuit 
de afzonderlijke sportbonden.

Het nieuwe, algemene 
sportprotocol staat op de website 
van NOC*NSF. Hier staat ook een 
lijst met veelgestelde vragen. Het 
is via de site van NOC*NSF ook 
mogelijk vragen te stellen via 
de Live Chat! Op de pagina van 
de veelgestelde vragen staat dit 
icoontje rechts onderaan:
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F348: naast combivariant nu ook 
fietsroute langs N348 in beeld
De gemeenten in de Cleantech 
Regio en de Provincie Gelderland 
werken samen aan een snelle 
fietsroute F348 tussen Deventer 
en Zutphen. Naast de F348 
combivariant bekijken zij nu ook 
de mogelijkheid van een snelle 
fietsroute langs de provinciale weg 
N348. 

Het uitwerken van de variant langs 
de N348 vraagt extra tijd. Eerst 
wordt uitgebreid onderzocht waar 
het fietspad langs de N348 precies 
aangelegd kan worden en wat de 
knelpunten zijn. De voorwaarde 
voor beide ontwerpen is dat fietsers 
vlot en veilig kunnen doorrijden en 

hun route kunnen vervolgen naar 
andere plaatsen.

Besluit in 2021
De provincie houdt bij de 
uitwerking rekening met de 
aandachtspunten van inwoners 
en gebruikers. Daarna volgt in 
2021 het besluit of de fietsroute 
er echt komt en wáár tussen 
Deventer en Zutphen deze precies 
komt te liggen. Vervolgens leggen 
de gemeenten dit besluit voor 
aan hun gemeenteraden. Daarna 
maken partijen afspraken over de 
financiering en uitvoering. 

Twee kansrijke fietsroutes 
Cleantech Regio en Provincie 
Gelderland hebben sinds 2017 
samen verschillende routes 
bekeken en de mogelijkheden tot 
verbetering onderzocht. Daaruit 
is dit voorjaar de combinatieroute 
als voorkeur gekozen. Deze route 
loopt vanaf Deventer voor een deel 
langs de N348, buigt ten zuiden van 
Gorssel af van de N348 en gaat via 
het landelijk gebied naar Zutphen/
De Mars. Na een inspraakronde, 
kijkt de projectgroep nogmaals 
kritisch naar beide ontwerpen. 
Het verslag van inspraak is te 
downloaden via www.vlotveilig-
fietsen.nl/deventerzutphen

Wegafsluitingen N348 in de herfstvakantie
Fietsers en automobilisten vanuit 
Epse en Gorssel richting Deventer 
hebben nog tot en met 25 oktober 
te maken met wegafsluitingen. 

Er vinden dag en nacht 
werkzaamheden plaats aan de 
aansluiting van de N348 op de A1 ter 
hoogte van Deventer. Daarbij is de 
N348 komend weekend afgesloten 
voor verkeer van vrijdag 23 oktober 
22.00 uur tot en met maandag 5.00 
uur. Dat betekent dat fietsers en 
auto's in een aantal gevallen flink 
moeten omrijden. Dit geldt voor de 
weggebruikers vanuit de zuidkant 
van de A1 (Zutphen, Gorssel, Epse). 
Advies aan weggebruikers: Houd 
rekening met een extra reistijd van 
30 minuten, pas de snelheid aan, 
houd voldoende afstand en volg de 

aanwijzingen op de borden langs 
de weg. U vindt alle informatie 
over de omleidingsroutes en de 

wegwerkzaamheden via het nieuws-
bericht over de wegafsluiting op 
www.lochem.nl. 

Valse acquisitie gemeentegids 
We hebben signalen gekregen dat 
organisaties in onze gemeente 
benaderd worden om te 
adverteren in onze gemeente- 
gids. Akse Media is de enige 
echte uitgever van onze gids. 
Op dit moment werft Akse geen 
adverteerders. Als Akse wel 
werft, kan het bedrijf u altijd de 
acquisitiebrief van de gemeente 
laten zien. Daarin staat dat Akse 
in opdracht van de gemeente 
werkt. Wees dus alert als een 

ander bedrijf u benadert voor het 
plaatsen van een advertentie in de 
gemeentegids.

Vertrouwt u het niet? Neemt u 
dan contact op met Akse Media, 
(0223) 66 88 77 of  
info@aksemedia.nl. Als u fraude 
vermoedt, kunt u ook contact 
opnemen met de politie, (0800) 
8844. De website www.fraude-
meldpunt.nl geeft ook tips bij 
mogelijke acquisitiefraude. 

Steun voor vernieuwing voor en door boeren
Als plattelandsgemeente steunt 
Lochem vernieuwing voor en door 
boeren in de landbouwsector. 
Daarom is onze gemeente nu 
deelnemer van proefboerderij De 
Marke. Daarnaast doen 23 boeren 
uit de regio, waarvan 7 uit onze 
gemeente, mee aan een traject over 
natuurinclusieve landbouw.

De Marke is een coöperatie die 
in handen is van boeren zelf. 
Dit is onderdeel van een grotere 
beweging in de sector: stapje 
voor stapje nemen de boeren 
het stuur (weer) meer in eigen 
handen. Proefboerderij De Marke 
ligt bij Hengelo (Gld) en werkt ook 
nauw samen met de Innovatie 
Coöperatie uit Lochem. De boeren 
werken bijvoorbeeld aan duurzame 
manieren van bemesten met 
precisiebemesting in de mais en 
Groene weidemeststof. Door lid te 
worden van De Marke en financieel 
bij te dragen, steunt de gemeente 
boeren die samenwerken aan 
vernieuwing. 

Voor boer en natuur
De vier Cleantech gemeenten 
Lochem, Apeldoorn, Voorst en 
Brummen hebben Europese 
subsidie binnen gehaald voor een 
traject over natuurinclusief boeren. 
Zo kunnen zij boeren in deze regio 

ondersteunen en helpen. Een groot 
deel van de deelnemers aan het 
traject doet bijvoorbeeld al aan 
weidevogelbeheer of behoud van 
houtwallen en poelen. Boeren leren 
tijdens het traject hoe zij natuur- 
inclusieve landbouw een plek 
kunnen geven in het verdienmodel 
van hun eigen bedrijf. “Ik denk dat 
het belangrijk is ons bedrijf op een 
goede manier door te geven aan 
de volgende generatie, daarom 
doe ik mee aan dit traject,” aldus 
deelnemer Jan Willem Breukink uit 
Cortenoever.

Dit project is tot stand gekomen 
met ondersteuning van de 
Provincie Gelderland en de 
Europese Unie in het kader van 
het Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling: Europa 
investeert in zijn platteland. Kijk op 
de website van ELFPO voor meer 
informatie.

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 26 oktober tot en met 30 
oktober 2020 loopt u de kans 
om militairen van de Koninklijke 
Landmacht tegen het lijf te lopen. 
Zij oefenen op de openbare weg 
rond Lochem hun basis militaire 
vaardigheden.

De oefening speelt zich af tussen 
Het Grote Veld en in het gebied 
tussen de plaatsen Bathmen, 
Lochem, Wien en Enter. De 
militairen zullen zich te voet en 
per voertuig verplaatsen. Dit 
gebeurt zowel overdag als ’s 
nachts. De eenheid bestaat uit 55 
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 mogelijk 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, 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.

Boeren uit de Cleantech Regio bij de aftrap van het traject over  
natuurinclusieve landbouw. 

www.circulus-berkel.nl/lochem
Heeft een melding spoed? 
Dan belt u – ook buiten werktijd - 0900 9552  

Melden op de
Kaart Lochem
Resultaat na 6 maanden 

Sinds 1 april 2020 kunnen inwoners van de gemeente Lochem hun meldingen 

over hun directe leefomgeving online doen via de website Melden op de Kaart. 

Veel inwoners hebben deze manier van melden al snel gevonden. Het grootste 

deel van de meldingen is volgens afspraak afgehandeld of ingepland voor later 

dit jaar, als het seizoensgebonden werkzaamheden betreft.

komt binnen 
via Melden op 

de Kaart 

80%

meldingen over 
wegen, verkeer 

en parkeren
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85%

kon vlot worden
afgehandeld

20%
via de andere 

Circulus-Berkel-
kanalen 
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meldingen totaal 
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70%

1841 meldingen door Circulus-Berkel
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afvalbakken
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61 over riolering
44 over woekerplanten
38 over zandwegen
2 over hondenoverlast

Verder...

85%

meldingen
afvaldump

183

meldingen
over bomen

264

meldingen
over groen

582
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Winkelen en boodschappen

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

  13 oktober 2020

Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.
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Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 
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Gedeeltelijke lockdown 
 

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich te verspreiden. Om corona onder controle te krijgen,  
is ingrijpen noodzakelijk. Per 14 oktober 22.00 uur gelden daarom de volgende maatregelen:

Groepen

Binnen: max. 30 personen per 
ruimte (incl. kinderen t/m 12 jaar). 
Groep van max. 4 personen of  
1 huishouden. 
 
 
Buiten: groep van max. 4 
personen of 1 huishouden. 
 
 
Op doorstroomlocaties,  
bijvoor beeld musea, biblio-
theken en monumenten: groep 
van max. 4 personen of 1 
huishouden. Bezoek is op basis 
van reservering per tijdsvak.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden 
sluiten. 
 
 
Afhaalrestaurants blijven open. 
Geen verkoop en bezorging van 
alcohol na 20.00 uur. 
 
 
Verbod op evenementen, met 
uitzondering van onder andere 
markten en demonstraties.

Vervoer en vrije tijd

Reis zo min mogelijk binnen 
Nederland en naar het buitenland. 

 
In het ov is het dragen van een 
mondkapje verplicht.

Sport

Sport met max. 4 personen, op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m  
17 jaar zijn uitgezonderd. 

 
Geen wedstrijden. Topsporters 
zijn uitgezonderd. 

 
Geen publiek bij sport. 

 
Sluiting van sportkantines, 
douches en kleedkamers.

Thuis

Ontvang max. 3 personen per 
dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 

 
Volg de regels die gelden voor 
quarantaine en isolatie.

Ben je ook benauwd en/of heb je 

koorts? Dan moeten alle huisgenoten 

thuisblijven.

Heb je klachten? 

Blijf thuis. 

Laat je testen.

Winkels sluiten uiterlijk om 
20.00 uur. Supermarkten en andere 
winkels die levensmiddelen 
verkopen, zijn uitgezonderd. 

 
Alcoholverbod na 20.00 uur.  
Dit geldt voor verkoop, bezorgen en 
nuttigen in de openbare ruimte. 

 
Speciale winkeltijden voor 
mensen met een kwetsbare 
gezondheid.

Contactberoepen: klanten 
worden gevraagd zich te 
registreren.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter 
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Vermijd drukke 
plekken.

Draag een mondkapje in 
publieke binnenruimtes.

Onderwijs

In het vo, mbo en ho draagt 
iedereen een mondkapje buiten 
de les. In specifieke situaties ook in 
leslokalen.

Gedeeltelijke lockdown om besmettingen terug te dringen
Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich 
opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober 
besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn. Om te 
zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Daarom zitten we 
in een gedeeltelijke lockdown. 

Minder contact en reizen
Helaas is de horeca weer dicht. Zijn evenementen verboden. 
En mag je thuis op een dag niet meer dan 3 mensen 
ontvangen. De maatregelen grijpen in op plaatsen waar de 
kans dat je het virus overdraagt, het grootst is. En moeten 
zorgen dat mensen minder contacten hebben en minder 
reizen. 

Steun elkaar
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Ook in onze gemeente 
zie je de besmettingen oplopen. In totaal zijn sinds de corona-
crisis 321 inwoners met corona besmet. 167 daarvan kwamen 
er tot nu toe bij in oktober. Samen moeten we dat stoppen. 
Door je te houden aan de basisregels. En ook de regels van 
thuisquarantaine. De horeca wordt opnieuw hard geraakt. 
Terwijl ook daar hard gewerkt is om veilig open te zijn. Dat is 

heel zwaar. Dus steun de horeca door af te halen, nu cafés en 
restaurants dicht zijn. En heb ook aandacht voor elkaar.” 

Strikte handhaving
“We controleren strenger,” vertelt de burgemeester. “Waar het 
eerder bij waarschuwen bleef, beboeten we sneller. Of leggen 
we een aanvullende maatregel op. Als bijvoorbeeld in een 
winkel de maatregelen niet worden nageleefd, kan tijdelijke 
sluiting volgen.” 

Meer informatie
De nieuwe noodverordening met alle regels staat op  
www.vnog.nl. Voor meer informatie over corona en 
maatregelen, zie www.rijksoverheid en www.rivm.nl.

Op het Youtube-kanaal van de gemeente vindt u de 
videoboodschap van burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, over 
de tijdelijke lockdown.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 26 oktober 2020
Maandag 26 oktober 2020 is er een digitale Politieke Avond. Op www.
lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. 
U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen. Het ontvangen van 
publiek bij de vergaderingen is helaas niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond

Vragenhalfuur

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur.

Tafel

Ronde 1 Tafel 1

19.45-21.15 uur Beeldvormen: 
Begroting 2021 – 2024 *

Deze tafel is openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf het tafelgesprek 
live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond. U heeft ook de mogelijkheid 
om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u zich wel vóór 26 
oktober 2020 aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 
22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

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 besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken 

van 26 oktober 2020
4. Ingekomen stukken Begroting 2021 – 2024
Debatonderwerp 
5. Bestemmingsplan FAB Clustering Laren (herstelbesluit)
Hamer- en stemstukken
6. Uitvoeringsagenda preventievisie Dichtbij zijn en voorkomen
7. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid
8. Vervanging Elementenverharding
9. Sluiting

“Alle kleine beetjes helpen”
De gemeente Lochem geeft 
het jarige LochemEnergie een 
symbolische Energie (be)spaarpot 
cadeau. De spaarpot is bedoeld om 
bewoners, ondernemers of clubs 
met een kleine beurs, een financieel 
steuntje in de rug te geven om 
energie te besparen of op te wekken. 

LochemEnergie zet zich al tien 
jaar in om besparen en opwekken 
van energie voor iedereen in onze 
gemeente toegankelijk te maken. 
De coöperatie heeft inmiddels 
duizend leden. De gemeente doet 
om te beginnen voor elk van die 
leden een euro in de pot. 

Waardering
Wethouder Henk van Zeijts: “Vanaf 
deze plek wil ik LochemEnergie 
feliciteren en vooral ook 
mijn waardering uitspreken. 
LochemEnergie slaagt erin om 
met veel doorzettingsvermogen 
energieprojecten van de grond 
te krijgen voor de inwoners 
van onze gemeente. Van groot, 
zoals een stal vol zonnepanelen 
in Gorssel, tot klein, zoals de 
Energiebespaarweken. Hiermee 

maakt de coöperatie energie 
besparen en schone energie 
opwekken bereikbaarder en toegan-
kelijker voor iedereen.” 

Samen sparen
De gemeente hoopt met de digitale 
spaarpot anderen te inspireren 
ook een bijdrage te doen. Dat kan 
al vanaf 1 euro. Van Zeijts: “Alle 
kleine beetjes helpen. De overgang 
naar schone energie bestaat uit 
vele stappen. Daarbij hebben 
we iedereen nodig en willen we 

iedereen meenemen.” Op de 
websites www.lochemenergie.nl en 
www.energieloketlochem.nl komt 
een donatieknop.

Op www.energieloketlochem.nl 
kunnen bewoners terecht met al hun 
energievragen of voor een afspraak 
met een energiecoach. In verband 
met de verscherpte coronamaat-
regelen zijn de afspraken voorlopig 
telefonisch of via beeldbellen. Zodra 
het kan, zullen de coaches ook weer 
huisbezoeken afleggen. 

De Lochemse politiek vergadert weer 
digitaal, hoe werkt dat?
Momenteel zijn er weer Digitale 
Politieke Avonden. Hiervoor 
komen de raadsleden niet naar 
het gemeentehuis. Ze vergaderen 
vanachter hun computer thuis. De 
vergaderingen blijven openbaar: 
alle inwoners kunnen de vergade-
ringen live en na afloop bekijken via 
www.lochem.nl/politiekeavond. 

Meespreken blijft mogelijk
Ook blijft het voor inwoners 
mogelijk mee te spreken met 
tafelgesprekken. U kunt zich 

hiervoor aanmelden bij de griffie 
via het aanmeldformulier dat is 
te vinden op www.lochem.nl/
politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 28 92 22. U ontvangt 
daarna instructies hoe u mee kunt 
doen. Daarnaast is het mogelijk 
uw bijdrage schriftelijk met de 
raad te delen. Dit kan uiterlijk de 
zondag vóór de Politieke Avond. Dat 
is dus dit keer zondag 25 oktober. 
Uw bijdrage voegen we toe aan 
de vergaderstukken. U kunt uw 
bijdrage mailen naar: griffie@

lochem.nl of per post versturen 
naar: Gemeente Lochem, t.a.v. de 
griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 

Vragen?
Voor verdere vragen over de 
Digitale Politieke Avond kijk op 
www.lochem.nl/politiekeavond of 
neem contact op met de griffie via 
griffie@lochem.nl of (0573) 28 92 
22.

Aanvragen 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Larixweg 20, het vergroten van een 

woning, nr. 2020-180811, 14 oktober 2020 

Zie informatie: Bezwaar 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

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:

Almen
• Haarmansweg kavel 4, het oprichten van 

een woning, nr. 2020-179832, 9 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)

Omgevingsvergunningen

Vanaf 8 t/m 14 oktober 2020 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Flierdijk 1, het kappen van een beuk, nr. 

2020-184077, ingekomen 10 oktober 2020 *
• Lochemseweg 29, het kappen van een eik, 

nr. 2020-184078, ingekomen 11 oktober 
2020 

Epse
• Dortherweg 33, het kappen van een berk, 

nr. 2020-184144, ingekomen 12 oktober 
2020 

• Lochemseweg 59, het kappen van een spar, 
nr. 2020-183859, ingekomen 7 oktober 
2020

Gorssel
• Molenweg 37, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-183996, ingekomen  
8 oktober 2020 

Lochem
• Barchemseweg 5b, het kappen van een 

esdoorn, nr. 2020-183873, ingekomen  
7 oktober 2020

• Daslook 20c, het plaatsen van een carport, 
nr. 2020-184270, ingekomen 13 oktober 
2020 

• François Ballochilaan 7, het plaatsen van 
een dakkapel, nr. 2020-183811, ingekomen 
7 oktober 2020 

• Ploegdijk 2 H372, het kappen van een grove 
den, nr. 2020-183926, ingekomen  
8 oktober 2020 

• Vordenseweg ong., het oprichten van 13 
recreatiewoningen en het aanleggen van 
een vijver, nr. 2020-184160, ingekomen  
12 oktober 2020 

• Zutphenseweg 108, het plaatsen van 
een aluhal in verband met het vergroten 
van de kantine voor een periode van tien 
maanden, nr. 2020-184257, ingekomen  
13 oktober 2020 

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.

Wethouder Henk van Zeijts feliciteert voorzitter Nico Groen van 
LochemEnergie met het tienjarig bestaan.
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Openbare bekendmakingen
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:

Almen
• Haarmansweg kavel 4, het  

 

oprichten van een woning,  
nr. 2020-179832, 9 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 8 t/m 14 oktober 2020 zijn 
de volgende vergunningen aan de 
aanvrager bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 17, het gedeeltelijk 

veranderen van een kapschuur, 
nr. 2020-175175, 13 oktober 
2020 

Eefde
• Stoomdijk 1, het plaatsen van een 

paardenstal, nr. 2020-178831,  
13 oktober 2020 

Harfsen
• Reeverweg 52, het plaatsen van 

een kalverenhuisvesting, het 
vergroten van een rundveestal en 
het aanleggen van een inrit,  
nr. 2020-177513, 12 oktober 
2020 

Laren
• Molenveld 9 t/m 19 en 36, het 

oprichten van een bedrijfshal en 
bedrijfsverzamelgebouw,  
nr. 2020-178792, 8 oktober 2020 

Lochem
• Marinus Naefflaan 3 en 5 (nabij), 

het kappen van een beuk en vijf 
douglassen (herplant opgelegd), 
nr. 2020-179880, 7 oktober 2020 

• Nelson Mandelastraat 8, het 
vergroten van een woning, nr. 
2020-181561, 12 oktober 2020 

• Vogelwikke 28, het kappen van 
een berk, nr. 2020-180436,  
7 oktober 2020 

 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 


