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Hoe werkt het contactonderzoek en wat
houdt thuisquarantaine in?
Hoe werkt het contactonderzoek
nu precies? GGD Noord- en Oost
Gelderland belt iedere inwoner die
positief is getest op COVID-19. In
het gesprek worden de contacten
van de besmette persoon in kaart
gebracht. Hierbij gaat het om alle
contacten vanaf 2 dagen vóór
de start van de klachten tot het
moment van het gesprek.
Daarnaast wordt geprobeerd met
de besmette persoon te achterhalen
waar de mogelijke bron voor de
infectie ligt. Zo worden clusters
in kaart gebracht om vervolgens
passende maatregelen te treffen.
Quarantaine
U gaat in quarantaine als u
positief getest bent. U gaat
ook in quarantaine omdat u
in nauw contact bent geweest
met een positief getest persoon,
uw huisgenoot besmet blijkt

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

Energielabel fors duurder in 2021
Een definitief energielabel voor
een woning is tot het eind van
dit jaar nog makkelijk en vrijwel
kosteloos aan te vragen. Vanaf
volgend jaar is het label verplicht
én duurder, tot gemiddeld 190
euro voor een eengezinswoning.
Het kabinet verandert per
1 januari 2021 de regels rond het
energielabel. Als u uw woning wilt
verkopen, verhuren of opleveren
is het vanaf volgend jaar verplicht
een ‘definitief energielabel’ aan te
vragen.

U gaat in quarantaine als u positief getest bent. Laat anderen boodschappen
voor u brengen, maar laat ze niet binnen.
met COVID-19 of omdat uw
huisgenoot naast milde corona
klachten ook last heeft van koorts
of benauwdheid. Dit betekent dat
u binnen blijft en geen bezoek
ontvangt. Als u tijdens de thuisquarantaine geen klachten ontwikkelt
die lijken op het coronavirus stopt u
na 10 dagen na het laatste contact
met de persoon met COVID-19 met
de quarantaine.
Belang van thuis blijven
U blijft thuis omdat u besmet bent
met corona of nog niet weet of u
besmet bent. Het is van belang
om thuis te blijven zodat u geen
andere mensen kunt besmetten
met dit virus. Er is steun en hulp
beschikbaar in deze periode als u
dat nodig heeft. Meer informatie

over thuisquarantaine vindt u op
www.rijksoverheid.nl/quarantaine.
Trek aan de bel
Als u lastig de dagelijkse dingen
georganiseerd krijgt, neem dan
contact op met ’t Baken of met
Stichting Welzijn Lochem. Zij helpen
u graag!
Persconferentie gisteravond
Op dinsdagavond 3 november
gaven Premier Rutte en minister
De Jonge weer een persconferentie. De inhoud hiervan was bij
het drukken van deze krant nog
niet bekend. Kijk voor actuele
maatregelen altijd op
www.rijksoverheid.nl/corona of
www.lochem.nl/corona.

Wat gaat er veranderen?
Tot eind dit jaar kan aanvragen
van een energielabel digitaal. De
kosten bedragen een paar euro.
Vanaf 1 januari 2021 wordt dat
gemiddeld honderd euro voor
een appartement en 190 euro
voor een eengezinswoning.
Belangrijkste verandering is dat er
een energiedeskundige langskomt
om het label te bepalen. Dat
maakt de kosten van het label
fors duurder. De overheid wil
het energielabel op deze manier
nauwkeuriger maken. Dat maakt

het makkelijker om duurzame
verbeteringen voor woningen aan
te bieden. Een energielabel is tien
jaar geldig.
Verplicht bij verkoop
Alle woningeigenaren in
Nederland hebben in 2015 van
de Rijksoverheid een ‘voorlopig
energielabel’ ontvangen.
Het voorlopige energielabel
is gebaseerd op onder meer
woningtype, oppervlakte en
bouwjaar. U kunt het energielabel
van uw woning nu nog vrijwel
kosteloos definitief maken via de
volgende site: www.energielabelvoorwoningen.nl.
Waarom is een energielabel
nodig?
Een energielabel laat zien hoe
energiezuinig uw woning is. Op
het label staat vaak aangegeven
hoe u uw woning energiezuiniger kan maken. Denk aan
goede isolatie, dubbel glas of
zonnepanelen. Voor vragen en
antwoorden over het energiezuinig maken van uw huis ga naar
www.energieloketlochem.nl.

Word jĳ cyber agent in de gemeente Lochem?

Gezocht: junior cyber agents (8-12 jaar)

Speciale campagne:
pleegouders gezocht!
Kinderen die niet bij hun eigen
ouders kunnen wonen willen
we graag zo thuis mogelijk laten
opgroeien. Als dat bij de eigen
ouders niet kan, dan het liefst bij
pleegouders. Er zijn dringend meer
nieuwe pleegouders nodig. Per jaar
ongeveer 3.500 in Nederland!
Pleegzorg is een vorm van
jeugdhulp en wordt geboden door
jeugd- en opvoedhulp-organisaties die lid zijn van Jeugdzorg
Nederland. Er zijn verschillende
manieren om pleegouder te zijn.
Je kunt bijvoorbeeld pleegouder
in deeltijd worden bijvoorbeeld in
het weekend, of voor kortere tijd.
Je kunt alleenstaand zijn, getrouwd
of samenwonend, (buitenshuis)
werkend of thuis, met of zonder
eigen kinderen; het kan allemaal.
Zoektocht naar ouders
De gemeente Lochem is een
campagne gestart om nieuwe
pleegouders te werven. Dat doen
zij samen met jeugd- en opvoedhulp-organisaties die pleegzorg
aanbieden en de gemeenten
binnen de zorgregio Midden-IJssel/
Oost-Veluwe. Wethouder Henk
van Zeijts: “We hebben dringend
pleegouders nodig. Mensen die zich
hard willen maken om kinderen in
kwetsbare situaties toch een thuis
aan te bieden. Veilig en onbezorgd
kunnen opgroeien dat gun je toch

ieder kind? Helaas is dat niet voor
ieder kind weggelegd. Daarom zijn
pleegouders zo belangrijk.” In totaal
hebben in Nederland vorig jaar
16.700 pleeggezinnen voor 23.272
pleegkinderen gezorgd. Het aantal
pleegkinderen nam vorig jaar toe
met ruim 500. Dit is de reden om
samen met pleegzorgorganisaties
een zoektocht te starten naar
nieuwe pleegouders.
Digitale bijeenkomst
Via diverse acties wordt de
komende periode aandacht
gevraagd voor het pleegouderschap. Deze acties werken toe
naar een digitale bijeenkomst op
woensdagavond 11 november.
Tijdens deze bijeenkomst krijgen
mensen die interesse en belangstelling hebben, vrijblijvende
informatie over wat pleegzorg is.
En natuurlijk is er ook online de
mogelijkheden om vragen te stellen
aan ervaren pleegouders.
Meer weten?
Benieuwd wat jij kunt doen? Meld
je dan aan voor de digitale informatieavond op 11 november 2020
om 20:00 uur. Tijdens deze avond
krijgt u vrijblijvende informatie
over wat pleegzorg is en kunt u
vragen stellen. Aanmelden kan via
wordpleegouder@pactum.org.
Alvast meer weten over pleegzorg?
Kijk dan op www.openjewereld.nu.

Cybercriminaliteit is een groeiend probleem, ook in onze gemeente.
Daarom kunnen de politie en burgemeester wel wat hulp gebruiken. Zij
zijn op zoek naar junior cyber agents die zichzelf, hun omgeving en de
gemeente kunnen beschermen tegen online gevaar. De beste cyber agents
van de gemeente worden ook nog eens oﬃcieel gehuldigd. De huldiging is
alvast gepland op 17 februari. Lijkt dit je wat? Bekijk dan snel de oproep en
doe mee via www.joinhackshield.nl/gemeente/lochem. We hebben je hard
nodig!

Gemeente Nieuws
4 november 2020 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Kruising Nieuwstad – Zutphenseweg
aangepakt

De verkeerslichten bij de kruising
Nieuwstad – Zutphenseweg
worden aangepast. Hiermee maken
we de kruising veiliger. We gaan
in twee nachten aan het werk. Het
eerste deel van het werk doen we
op maandag 9 november tussen
20.00 en 5.00 uur. Het laatste
deel voeren we uit op dinsdag 10
november tussen 20.00 en 5.00 uur.

In de nieuwe situatie krijgen alle
fietsers tegelijk groen. Nu rijden
de fietsers voor het autoverkeer
uit. Voor deze aanpassing halen
we de brede stroken waar fietsers
nu kunnen voorsorteren weg. In
de nieuwe situatie staan fietsers
naast het autoverkeer tijdens het
wachten.

In de nieuwe situatie krijgen fietsers straks op het kruispunt Nieuwstad Zutphenseweg in Lochem tegelijk groen.

Omleiding
Tijdens de avond en volgende nacht
van 9 november is de kruising

volledig afgesloten. Verkeer wordt
omgeleid met borden. Tijdens de
avond en nacht van 10 november

kan verkeer wel over de kruising
rijden. Er zijn verkeersregelaars
aanwezig om te begeleiden.

Heeft u het mantelzorgcompliment 2020 al
aangevraagd?
Zorgt u intensief voor een ander? Of
kent u iemand die dat doet? Vraag
het Mantelzorgcompliment aan! Dit
kan nog tot 30 november 2020. Dit
is de uiterste datum van aanvraag,
na deze datum worden verzoeken
niet meer in behandeling genomen.
Woont u met iemand samen die
langdurig ziek is, verslaafd of in de
war, of een beperking heeft? Heeft
u extra zorg voor een van uw ouders
of voor een kind? Of is er iemand
in uw omgeving voor wie uw hulp
onmisbaar is? De gemeente Lochem
wil u heel graag bedanken voor wat
u doet! Als mantelzorger bent u veel
belangrijker dan u zelf misschien
denkt. Wij stellen een bedrag van
€ 100,- ter beschikking als blijk van
waardering voor Mantelzorgers: het
Mantelzorgcompliment.
Aanvraagformulieren
Mantelzorgers die zorgen voor
iemand die in de gemeente
Lochem woont, kunnen de
aanvraag doen via het Knooppunt

Heeft u bijvoorbeeld extra zorg voor uw ouders? Vraag dan het mantelzorgcompliment aan.
Mantelzorg van Stichting Welzijn
Lochem. Aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij de receptie van
het gemeentehuis in Lochem of
het kantoor van Stichting Welzijn
Lochem te Gorssel of Lochem. U
kunt het formulier ook downloaden
via www.welzijnlochem.nl.
Vragen?

Heeft u vragen over het mantelzorgcompliment of wilt u meer weten
over de voorwaarden? Kijk dan op
www.welzijnlochem.nl of neem
contact op met het Knooppunt
Mantelzorg via mantelzorg@
welzijnlochem.nl of (0573) 29 70 00.

Louky Scheltema exposeert in B&W kamers
De komende maanden is in de
werkkamers van burgemeesters
en wethouders een presentatie te
zien van het werk van de in Vorden
woonachtige kunstenaar Louky
Scheltema.

In het gemeentenieuws van
14 oktober vroegen we u of u
de vleermuis ook wilde helpen.
Vleermuizen kunnen steeds
moeilijker een slaapplek vinden
omdat huizen steeds beter
geïsoleerd zijn. VleGel stelde 50
vleermuiskasten beschikbaar voor
mensen die de vleermuis een goede
slaapplek konden bieden.
Op dit moment zijn er al ruim 60
aanmeldingen binnen. Verspreid
over alle kernen vinden vleermuizen
nu nieuwe slaapplekken! De
vrijwilligers van VleGel hebben
de komende maanden de handen
vol aan het ophangen van alle
vleermuiskasten. Daarom sluiten

Louky Scheltema hangt een van haar kunstwerken op.
Einde exposities
In samenwerking met de Stichting
Kunstinitiatief Lochem is een keuze

gemaakt voor deze expositie. Na deze
expositie wordt het project “kunst in
de Burgemeesterskamer” beëindigd.

de gemeente en VleGel de actie. Of
de actie volgend jaar misschien een
vervolg krijgt, is nog niet bekend.
Zo helpt u de vleermuis ook
U kunt vleermuizen niet alleen
helpen door het ophangen van
een vleermuiskast. Het kan ook
op andere manieren. Bijvoorbeeld
door lichtbronnen bij uw huis te
verduisteren en insectenvriendelijke
struiken in uw tuin te planten.
Op het YouTubekanaal van de
gemeente Lochem vindt u de
playlist ‘tipclips biodiversiteit’. In
een van de video’s vertelt Harrie
Pelgrim van VleGel hoe u de
vleermuis kunt helpen.

Meerdere overtredingen tijdens
controle buitengebied Lochem
Op zaterdag 24 oktober zijn er
controles uitgevoerd in de natuuren bosgebieden rondom Lochem.
Hierbij kregen meerdere mensen
een bekeuring of waarschuwing.
De controles zijn uitgevoerd
onder de vlag van Stichting
Groennetwerk en de Omgevingsdienst Achterhoek. De controle
werd uitgevoerd tussen 20.00 en
02.00 uur in het buitengebied
rond Lochem. Buitengewoon
opsporingsambtenaren,
ambtenaren van de politie en
vrijwilligers van de plaatselijke
wildbeheereenheden werkten in
duo’s.
Verschillende overtredingen
Het bleek een nuttige avond,
want de controleurs zagen
verschillende overtredingen.
Zo werden een aantal vissers
gecontroleerd en werd een
proces-verbaal opgemaakt
vanwege nachtvissen zonder
toestemming. Ook kwamen de

controleurs in het viswater een
verdacht aangemeerd verlaten
schip tegen. De politie gaat hier
verder onderzoek naar doen.
Verder zagen de controleurs een
verdachte auto. In de auto lag
illegaal professioneel vuurwerk.
Twee personen zijn aangehouden.
Het vuurwerk is in beslag
genomen en afgevoerd.
Vervolg van de actie
Door gezamenlijk actie te
ondernemen, zorgen we ervoor
dat het buitengebied een
prettige plek blijft. “Controles
en toezicht in het buitengebied
blijven gewenst, dus er komt
zeker een vervolg,” zegt Raymond
Terhürne, regiocoördinator
Oost van de Omgevingsdienst
Achterhoek. Maar de oren en
ogen van bewoners en bezoekers
van het buitengebied zijn net zo
belangrijk. Want 24/7 controleren
is niet mogelijk. Daarom de
oproep om bij verdachte situaties
niet te twijfelen en 112 te bellen.

Almen krijgt milieuparkje aan Blauwedijk
In de week van 9 tot en met 13
november begint Circulus-Berkel
met de aanleg van een milieuparkje aan de Blauwedijk in Almen.
De tijdelijke voorziening met
bovengrondse containers langs de
Staringweg werd in december 2019
opgeheven. Sinds die tijd moesten
inwoners van Almen het zonder
voorziening voor de inzameling van
onder meer glas en textiel stellen.
Onlangs heeft de Raad van State
het beroep van omwonenden tegen
het realiseren van een milieupark
langs de Blauwedijk ongegrond
verklaard. Daardoor kan de aanleg
van het milieuparkje op die plek nu
toch beginnen.

Rode draad in Louky’s werk is de
verwondering over wat de mens
haar omgeving en de natuur kan
aandoen. Oorspronkelijk schildert
Louky figuratief. Tegenwoordig
werkt ze met meerdere materialen,
passend bij de maat, de locatie of
indruk die ze wil overbrengen.
Zoals glasobjecten, bronzen beelden
en series schilderijen in mixed
media, zijde met vilt, schilderijen
op policarbonaat. Meer informatie
vindt u op www.loukyscheltema.com.

Actie Help de vleermuis stopt
vanwege meer dan 60 aanmeldingen

Luiercontainer nog onzeker
Er komen containers voor restafval,
oud papier, glas, PMD (plastic,
metaal en drankpakken) en textiel.
Of er op het milieuparkje ook een
ondergrondse container voor luiers
komt, is afhankelijk van het besluit
dat de gemeenteraad eind dit jaar
over het Afval- en Grondstoffenplan
neemt.

Blauwedijk blijft bereikbaar
De verwachting is dat de
werkzaamheden voor de aanleg
van het milieuparkje ongeveer een
week duren. De Blauwedijk blijft
gewoon bruikbaar voor het verkeer.
Om de ondergrondse containers
goed bereikbaar te maken, krijgt
de Blauwedijk ter hoogte van het
milieuparkje nieuwe bestrating.
Er komt ook een parkeerstrook.
Daardoor hoeven inwoners die afval
wegbrengen hun auto’s niet op de
weg te parkeren. Voor het milieuparkje komt een haag.
Terugdringen restafval
De gemeente Lochem is ambitieus
in haar streven om de hoeveelheid
restafval terug te dringen. De
gemeente wil vermindering van
de hoeveelheid restafval tot 30
kg per inwoner per jaar in 2025.
Die doelstelling wil ze onder meer
bereiken door uitbreiden van de
mogelijkheden om grondstoffen
aan te bieden. Milieuparkjes zijn
hierbij een belangrijk en veel
gebruikt inzamelmiddel voor de
verschillende grondstofstromen.
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Nieuws van de gemeenteraad
Politieke Avond maandag 9 november 2020
Maandag 9 november 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. In verband met de behandeling
van de Begroting 2021 – 2024 begint de raad dit keer om 15.30 uur met vergaderen. De raadsvergadering waarin
de raad spreekt en besluit over de begroting start om 19.00 uur. Het ontvangen van publiek bij de vergaderingen
is helaas niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond 5 oktober 2020
Vragenhalfuur
15.30-16.00 uur: Vragenhalfuur.
Tafels
Ronde 1

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 3

19.45 17.00 uur

Beeldvormen:
Memo Varianten accommodatieplannen Gorssel *

Beeldvormen:
Verhoging subsidie Lochemse
Schouwburg *

Informeren:
Raadsmonitor Sociaal
Domein (eerste half jaar
2020)

Ronde 2

Tafel 4

Tafel 5

Beeldvormen:
Beeldkwaliteitsplan Berkeloevers

Beeldvormen:
Afval- en Grondstoffenplan
gemeente Lochem *

17.15 18.00 uur

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf het tafelgesprek live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het
onderwerp. Hiervoor moet u zich wel vóór 9 november 2020 aanmelden bij de griﬃe. Dit kan telefonisch via (0573)
28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.
Raadsvergadering
Om 19.00 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 30 september 2020 t/m 20 oktober 2020
Debatonderwerp
5. Begroting 2021 – 2024
Hamer- en stemstukken
6. Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021
7. Nota parkeernormen gemeente Lochem
8. Corona en leges
9. Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
10. Sluiting

Minimaregelingen zijn er, maak er
gebruik van!
Minimaregelingen zijn extra’s bij
een laag inkomen. Heeft u een laag
inkomen? Of schulden? ’t Baken
kan u daarbij helpen.
We vinden het belangrijk dat
iedereen zo goed mogelijk mee kan
doen in de Lochemse samenleving.
Heeft u een laag inkomen of
schulden? De gemeente Lochem
heeft verschillende minimaregelingen waar u gebruik van kunt
maken. Zo kunt u die onverwachtse
kosten misschien toch betalen. Of
meedoen aan activiteiten die voor
anderen vanzelfsprekend zijn.
Minder contact
Tijdens deze coronaperiode heeft
de zorg op een lager pitje gestaan
en hebben hulpverleners minder
contact met inwoners kunnen
leggen. U heeft daardoor misschien
minder contact gehad met
mensen die u kunnen wijzen op de
regelingen die er zijn of u helpen

met het aanvragen er van. Maar
juist tijdens deze periode zijn deze
regelingen er om u te helpen!
Meer informatie
Op www.bakenlochem.nl > geld >
toeslagen en bijdragen > regelingen
vindt u alle regelingen waar u
wellicht een beroep op zou kunnen
doen. En via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt u heel
eenvoudig uw gegevens invullen en
meteen zien voor welke regeling u
wellicht in aanmerking komt.
Of u in aanmerking komt en
hoeveel u krijgt, hangt af van uw
persoonlijke situatie.
Vragen of hulp?
Wij helpen u graag! U mag ons
altijd bellen: (0573) 28 92 90 of een
mail sturen: info@bakenlochem.nl.

De Lochemse politiek vergadert
digitaal, hoe werkt dat?
Momenteel zijn er weer Digitale
Politieke Avonden. Ze vergaderen
vanachter hun computer thuis. De
vergaderingen blijven openbaar:
alle inwoners kunnen de
vergaderingen live en na afloop
bekijken via www.lochem.nl/
politiekeavond.
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
nog op zondag 8 november. 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.

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.

Aanvragen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 22 t/m 28 oktober 2020 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Scheggertdijk 46, het verplaatsen van een
uitrit, nr. 2020-184862, 21 oktober 2020
Barchem
• Hazelberg 1, het vervangen van een
woning en het plaatsen van een
paardenstal, nr. 2020-184997, 22 oktober
2020
Eefde
• Almenseweg 45a, het plaatsen van een
zwembad en overkapping,
nr. 2020-185250, 23 oktober 2020

Gorssel
• Hoofdstraat/Esdoornlaan (nabij), het
kappen van dertien beuken,
nr. 2020-185056, 23 oktober 2020
• Lindelaan/Esdoornlaan (nabij), het kappen
van een esdoorn, nr. 2020-185066,
23 oktober 2020
• Parallelweg 11, het plaatsen van een
carport, nr. 2020-185455, 28 oktober 2020
Joppe
• Huzarenlaan 19, het kappen van zes
acacia’s, nr. 2020-185060, 23 oktober 2020
Lochem
• Albert Cuyplaan 33 (nabij), het kappen van
een lijsterbes, nr. 2020-185084, 23 oktober
2020
• Hangzolder (nabij Lochemse Berg en
Zwiepseweg), het kappen van een eik,
nr. 2020-184890, 22 oktober 2020
• Kwinkweerd 3, het verlengen van het
gebruik van een tijdelijke tent voor opslag
van materialen voor de duur van
6 maanden tot en met 31 maart 2021,
nr. 2020-185376, 27 oktober 2020

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 22 t/m 28 oktober 2020 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Harfsen
• Het Hazenveld 37, het oprichten van de
linkerhelft van een twee-onder-een kap
woning, nr. 2020-181979, 22 oktober 2020
• Het Hazenveld 39, het oprichten van de
rechterhelft van een twee-onder-een kap
woning, nr. 2020-181981, 22 oktober 2020
Gorssel
• Esdoornlaan 5, het plaatsen van een terras,
nr. 2020-179256, 26 oktober 2020
• Ketenbosweg 4, het oprichten van een
woning, nr. 2020-180087, 26 oktober 2020
Joppe
• Elfuursweg 33, het renoveren van de kap
van een boerderij, nr. 2020-183754,
23 oktober 2020
Laren
• Bieldersteeg 5a, het plaatsen van een
kapschuur, nr. 2020-182288, 27 oktober
2020
• Deventerweg 94a, het vergroten van een
mestkelder, nr.2020-182174, 26 oktober
2020
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Openbare bekendmakingen
• Ooldselaan 16, het plaatsen
van een werktuigenberging, nr.
2020-179830,
26 oktober 2020
• Stoomdijk 4, het houden van
een B & B gastenverblijf, nr.
2020-179033, 26 oktober 2020
Lochem
• Nieuweweg (nabij 1b), het
afgraven en ophogen van
het terrein bestemd voor
woningbouw en het kappen van
42 bomen, nr. 2020-181198, 22
oktober 2020
• Nijkampsweg 5, het plaatsen
van een tijdelijke woonunit, nr.
2020-183502,
23 oktober 2020
• Onder de Linden 11, het
oprichten van een woning, nr.
2020-182324, 22 oktober 2020
• Willem de Zwijgerlaan 7, het
plaatsen van een carport, nr.
2020-181616, 27 oktober 2020

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Op 26 oktober 2020 is het bestemmingsplan FAB Clustering
Laren, herstelbesluit gewijzigd
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan
FAB Clustering Laren, herstelbesluit
(planid-nummer NL.IMRO.0262.
buFABClusterLaHer-BP41) Het bestemmingsplan beoogt op grond van het
beleid Functieverandering Agrarische
Bebouwing (FAB) de clustering van
vier FAB-woningen op twee percelen
achter de Zutphenseweg 27 en 27a in
Laren mogelijk te maken.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan
ligt met ingang van 5 november
2020 voor de duur van zes weken
tot en met 16 december 2020 ter
inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kan gedurende de
hiervoor genoemde termijn
worden ingezien op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op
deze website klikt u op de knop
“Zoeken plannen”, waarna u de
mogelijkheid heeft de informatie
op te roepen via het invullen
van de locatie, de naam van het
bestemmingsplan of het planidnummer. 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

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.

bestemmingsplan 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
bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht
of
• een belanghebbende die
aantoont dat hij redelijkerwijs
niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen
• een belanghebbende die beroep
instelt tegen de wijzigingen die
de gemeenteraad bij vaststelling
van het bestemmingsplan heeft
aangebracht.
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 beroepstermijn. Binnen deze termijn
kan een verzoek om voorlopige

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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

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.

Verkeer

Lochem, Elzenlaan
Door het plaatsen van het verkeersteken bord A1 van bijlage 1 van
het RVV 1990, een maximum
snelheid instellen van 15 km/u op
een gedeelte van de Elzenlaan te
Lochem.
Zie informatie: Bezwaar
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden
genomen:

Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn
genomen:
Eefde, Kapperallee
Door het plaatsen van het verkeersteken bord C1 van bijlage 1 van
het RVV 1990, het gedeelte van
de Kapperallee, gelegen tussen de
Molendijk en de aansluiting van de
Kapperallee met de Yserenstraat af
te sluiten voor alle verkeer op:
- Zaterdag, 14 november 2020 van
08.00 uur tot 18.00 uur en

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.

- Zondag, 15 november 2020 van
08.00 tot 18.00 uur.

Lochem
• Nieuwstad / Barchemseweg /
Zutphenseweg / Albert Hahnweg
In verband met een reconstructie
is het kruispunt Nieuwstad /
Barchemseweg / Zutphenseweg
Allbert Hahnweg van maandag 9
op dinsdag 10 november tussen
20.00 en 05.00 uur gesloten voor
alle verkeer. Van dinsdag 10 op
woensdag 11 november is op het
kruispunt tussen 20.00 en 05.00
uur beperkt verkeer mogelijk. Het
verkeer wordt dan geregeld met
verkeersregelaars.

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij het team Bestuursrecht
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