Gemeente Nieuws
Nieuwe inrichting voor de
Julianaweg en Molenpoort

Denk mee over de inrichting van de
Julianaweg en Molenpoort
Denkt u mee?
Begin november mag iedereen in
Lochem via een enquête reageren
op schetsen voor de herinrichting
van de Julianaweg en Molenpoort.
Eerder heeft de gemeente gevraagd
wat inwoners en belangrijk vinden
als het gaat om aanpassingen
aan de Markt en de Julianaweg
en Molenpoort. Deze wensen
zijn verwerkt in schetsen voor de
Julianaweg en Molenpoort. De
schetsen voor de Markt worden
op een later moment voorgelegd.
Wethouder Eric-Jan de Haan: “De
binnenstad is van iedereen en dus
willen we graag samen nadenken
over een andere inrichting. Ik ben
heel benieuwd naar de reacties.”
Lochem moet een aantrekkelijke
plek zijn voor inwoners en
bezoekers. De inrichting van het
centrum is daarvoor belangrijk.
In de Ruimtelijke Visie is eerder
vastgesteld wat de uitgangspunten

Bestaand groen of
een verlaging in de
middenberm?

wandelen of
eenrichting op de
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Nieuwe coronamaatregelen
Het kabinet heeft op 3 november
besloten om extra maatregelen
in te stellen. Deze maatregelen
gelden voorlopig tot 19 november.
Vanaf dan gaan we terug naar de
maatregelen die op 14 oktober
zijn genomen. Half december
beoordeelt het kabinet wat er

voor de periode daarna mogelijk
is. Voor een overzicht van actuele
maatregelen verwijzen wij u naar
de afbeelding van Rijksoverheid
op de volgende pagina van dit
gemeentenieuws. Kijk voor meer
informatie op www.rijksoverheid.
nl/corona

Noorderwal?

Een plein of
groen op
de Molenpoort?

Het coronavirus raakt ons allemaal.
We weten niet wanneer ons leven
weer normaal wordt. Volhouden wordt
dus lastiger. Daar hebben we elkaar
hard bij nodig. Daarom zetten we de
schouders onder Aandacht voor elkaar.
Een landelijk initiatief om nog meer
naar elkaar om te kijken. Wij delen
verhalen van inwoners. Ook meedoen
in deze rubriek? Stuur een berichtje
aan berkelbode@lochem.nl

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

U kunt meedenken
over de
herinrichting
van de Julianaweg en Molenpoort.
We horen
graag
uw mening.

VulGraafschapsterrein
nu de enquêtezichin!mee. Ook de bomen zouden
hiervoor zijn. Het
dan voor een groot deel verdwijnen
is al aangepakt. Nu is het de beurt
terwijl dit gezonde bomen zijn
aan de Julianaweg en Molenpoort.
die bijdragen aan het historische
Het idee is om de Julianaweg als
karakter van de wal. Daarnaast
omwalling van de binnenstad in
zouden er dan minder parkeerte richten waardoor je het beeld
plaatsen beschikbaar zijn. De
krijgt van de historische grachten
gemeente zoekt daarom bij de
van Lochem. De aanleg van de
nieuwe schetsen naar andere
Julianaweg wordt zodanig dat te
mogelijkheden voor een stadsomhard rijden niet meer mogelijk is.
walling. En vraagt daarvoor
Daarnaast moet de Molenpoort
de mening van inwoners en
een betere entree worden naar de
belanghebbenden.
binnenstad. De Molenpoort wordt
hiermee een voorbeeld voor de
Denkt u mee?
andere historische stadspoorten in
de stad, die later aangepakt worden. Iedereen in Lochem kan tot uiterlijk
18 november 2020 de enquête
invullen via www.lochem.nl/
Stadsomwalling
julianawegmolenpoort. Er kan ook
Uit de vorige uitvraag kwamen
een papieren enquête opgehaald en
een aantal belangrijke uitgangsingeleverd worden bij het gemeenpunten voor de nieuwe inrichting.
tehuis. Daarna gaat de gemeente
De meerderheid heeft een voorkeur
aan de slag met een definitief
voor veel groen. Ook vond ongeveer
ontwerp voor de Julianaweg en
de helft van de mensen een gracht
Molenpoort. Dit ontwerp zal in
een goede optie. Na onderzoek
het eerste kwartaal van 2021
blijkt dit niet haalbaar. Er zitten
gepresenteerd worden aan de
nutsvoorzieningen en riolering
gemeenteraad.
onder de grond. Het verleggen
hiervan brengt veel kosten met

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve:
schilderen maar!

B&W info

“Onze cliënten kregen ook hulp uit onverwachtse hoek”
Erna Olden werkt intussen acht jaar bij Buurtzorg, team Lochem. Ze woont
samen met haar gezin in Lochem. Op haar fiets gaat ze naar haar cliënten
toe, waar ze met beschermende middelen haar werk doet.
Erna: "Buurtzorg werkt met kleine zelfsturende teams. In deze coronatijd
zijn we veel bezig met het organiseren en plannen van onze routes in de
wijk. We proberen veel samen te werken met de andere teams in Lochem.
Er zijn vaste collega’s die naar cliënten gaan die getest en of besmet zijn,
zodat het overige personeel het reguliere werk kan doen.”
Wanneer was voor jou de invloed van corona het grootst?
"Dat was in de eerste periode. Mensen die wij in zorg hebben waren
angstig en onzeker. Nu merk je dat ze er meer aan gewend zijn. Ze denken
meer mee. Er staat voor ons desinfectiegel en een keukenrol klaar. Mensen
hebben vertrouwen in ons en dat is fijn. We helpen en beschermen elkaar
door ons aan de maatregelen te houden.”
Hoe heb jij je aangepast aan de omstandigheden?
“Bij Buurtzorg hadden ze gelukkig de beschermende middelen al snel goed
in orde. Privé was het wel even schakelen. Geen verjaardagen of feestjes
meer. Meer zorg voor je ouders erbij en je zag in de eerste periode ook
helemaal niemand op de weg.”

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

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve maakte een schilderij van de
Lochemse berg. Dat deed hij al kijkend naar schilderijen van Bob Ross bij
Museum MORE in Gorssel. Door corona kunt u de tentoonstelling helaas
nog niet bezoeken. Maar schilderen kan al wel! En op internet kijken
naar de uitleg van Bob Ross ook. De burgemeester roept inwoners van
onze gemeente op om op zijn ‘Bob Ross’ de Lochemse berg te schilderen.
Wilt u meedoen? Laat dat dan weten via communicatie@lochem.nl. De
allermooiste Lochemse berg krijgt een plek in het gemeentehuis. Meedoen
kan tot 1 februari 2021.

Is er iets uit deze tijd dat je wilt meenemen naar de toekomst?
“Je ziet dat de mensen die wij in zorg hebben veel hulp kregen uit
onverwachtse hoek. Buren deden de boodschappen en hun kinderen
namen de rol als mantelzorger sneller op zich. Die zorgzaamheid voor
elkaar, dat zou altijd zo moeten zijn. Ook de vele telefonische afspraken
met bijvoorbeeld de ziekenhuizen zijn voor onze kwetsbare oudere mensen
eigenlijk veel beter. Dat geeft meer rust.”

Meer informatie? Kijk op

www.aandachtvoorelkaar.nl en op www.coronahulplochem.nl

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

Leussinkbad renoveert voor nog vele jaren
zwem- en glijplezier

Uniek Sporten doet een behoefteonderzoek voor aangepast sporten
onder volwassenen en senioren
met een beperking. Uniek Sporten
is een online sport-community voor
aangepast sporten.

Het Leussinkbad in Laren ondergaat
een flinke renovatie. De bassins, de
waterspeelplaats voor peuters, de
gele kronkelglijbaan en de kiosk
voldoen niet meer en worden
opgeknapt of vervangen. Met deze
vernieuwing zijn bezoekers weer
voor vele jaren gegarandeerd van
een mooi buitenbad.
Stichting Zwembad Laren beheert
en onderhoudt het zwembad.
Vrijwilligers en ondernemers
zijn begonnen met de renovatie
van de bassins. Deze zijn na 50
jaar hard toe aan een nieuwe
binnenlaag. Bestuurslid Boudewijn
van Breukelen: “Door de jaren heen
zijn de baden steeds meer gaan
scheuren en rubbers zijn versleten
of verdwenen. Zo verliezen we water
dat is behandeld en verwarmd. Dat is
kostbaar en niet duurzaam. De grote
baden krijgen nu een geheel nieuwe
coating aan de binnenkant. Eigenlijk
komt er een nieuw bad binnen het
bestaande bad. Zo kunnen we weer
30 jaar vooruit.”
Gele glijbaan en kiosk
Ook de gele glijbaan en de
bijbehorende trap moeten grondig
worden aangepakt. Daarnaast
is de kiosk toe aan vervanging.
In dit gebouw zit de receptie en
het verkooppunt voor dranken en
snacks. Een nieuwe kiosk is onder
meer nodig om de arbeidsomstandigheden bij warme dagen te
verbeteren. Ook het waterspeelpark

Behoefteonderzoek
aangepast sporten

Het behoefteonderzoek komt voort
uit onduidelijkheid over de wensen
en behoeften van de doelgroep
18-plus in de gemeente Lochem. Door
de behoeften in kaart te brengen
kan er beter worden ingespeeld op
het creëren van meer aangepast
sportaanbod.
Vrijwilligers en bedrijven rondom Laren helpen bij de renovatie van het
Leussinkbad.
voor peuters en vernieuwingen in
de machinekamer zijn onderdeel
van het totaalplan voor alle vernieuwingen en herinrichtingsplannen.
Vrijwilligers, ondernemers en
gemeente dragen bij
Het openlucht zwembad vangt een
deel van de kosten van ruim vier ton
zelf op uit reserveringen. Daarnaast
werft de stichting die het zwembad
beheert, fondsen en subsidies.
Stichting Zwembad Laren ontvangt
elk jaar een bijdrage van de
gemeente voor het uitbaten van het
zwembad. Deze jaarlijkse bijdrage
voorziet niet in grote investeringen.
Daarom is het college gevraagd om
met een bedrag van € 145.000,- bij
te dragen in de kosten. Het college
is akkoord met deze investering.

Voorstel aan raad
Wethouder Bert Groot Wesseldijk:
“Als college willen we ondanks
onzekere tijden blijven investeren
in voorzieningen voor inwoners
en de leefbaarheid in de kernen.
Het openlucht zwembad is in het
buitenzwemseizoen een plek waar
bewoners en bezoekers kunnen
ontmoeten, ontspannen en
bewegen.”
De raad bespreekt het voorstel om
bij te dragen aan de renovatie van
het Leussinkbad waarschijnlijk
begin volgend jaar. Naast deze
financiële bijdragen, helpen vrijwilligers en bedrijven rondom Laren bij
de renovatie van het zwembad.

Signalen
Marjolijn Pezy is buurtsportcoach
aangepast sporten bij Uniek Sporten
in de gemeente Lochem. Zelf heeft ze
al verschillende signalen opgevangen.
“Zo hebben mensen aangegeven
behoefte te hebben aan een maatje
om samen mee te bewegen. Maar
ook is er vraag naar vervoersmogelijkheden naar een sportvereniging.
En er is een behoefte om samen te
sporten bij een reguliere vereniging
of sportclub”, weet Marjolijn.

Uitkomsten
Met de uitkomsten van het
onderzoek gaat Uniek Sporten
kijken wat voor mogelijkheden er
zijn om het aangepast sportaanbod
eventueel uit te breiden, in overleg
met sportverenigingen en aanbieders
in de gemeente Lochem. “Waar
wij ons voor inzetten, ook vanuit
het Sportakkoord in de gemeente
Lochem, is om meer richting inclusief
sporten te gaan. Dit betekent dat
mensen met een beperking bij elke
sportvereniging of club welkom zijn,
mee kunnen doen en erbij horen.”
Meedoen?
U vindt de enquête, die loopt tot en
met 18 december 2020, op
www.unieksporten.nl en op
www.welzijnlochem.nl.
Meer informatie
Kijk voor op www.unieksporten.
nl. Of neem contact op met
buurtsportcoach Marjolijn Pezy via
06 30 57 14 92 of
lochem@unieksporten.nl.

Circulus-Berkel renoveert groenvakken

Zorgverzekering voor mensen met een laag
inkomen
Wij vinden het belangrijk dat
iedereen een goede zorgverzekering heeft. Ook wanneer u een
laag inkomen heeft. Daarom
bieden wij voor mensen met een
laag inkomen een voordelige en
uitgebreide zorgverzekering aan.
De gemeente betaalt een deel van
de maandelijkse premie. Daardoor
blijven de kosten voor u lager.
Voor deze collectieve zorgverzekering hadden wij afspraken met
zorgverzekeraar Salland. Maar
vanaf 1 januari 2021 biedt Salland
Zorgverzekeringen deze zorgverzekering niet meer aan. De gemeente
heeft nu nieuwe afspraken gemaakt
met zorgverzekeraar Aevitae om
vanaf 1 januari 2021 de gemeentelijke zorgverzekering aan te
bieden.

Brief
Inwoners die op dit moment de
gemeentelijke zorgverzekering
hebben via Salland, hebben al een
brief ontvangen over de wijziging.
In de week van 16 november sturen
wij naar een grotere groep een
brief met daarin alle informatie
over de verschillende pakketten en
de premies die daar bij horen. Ook
staat in deze brief meer informatie
over overstappen of aanmelden.
Spreekuren
Om iedereen zo goed mogelijk
te kunnen helpen, zijn er digitale
spreekuren waar u zich voor kunt
aanmelden. Heeft u geen brief
ontvangen maar denkt u er wel
over om gebruik te maken van
deze voordelige en uitgebreide
zorgverzekering, dan bent u van

harte welkom. De medewerkers
van Aevitae geven u graag meer
informatie.
Meer informatie
In het gemeentenieuws van
volgende week staat een hele pagina
met informatie rondom de gemeentelijke zorgverzekering. Daarnaast
vindt u dan ook op onze website
en social media-kanalen meer
informatie. Heeft u op dit moment al
vragen, dan kunt u contact opnemen
met ’t Baken. Zij zijn telefonisch te
bereiken via (0573) 28 92 90. Een
e-mail sturen kan ook naar info@
bakenlochem.nl.

Hoe gebruikt u de bladkorven?
U heeft het vast gezien: CirculusBerkel BuitenRuimte heeft alle
bladkorven op hun plek gezet. De
bomen laten hun bladeren ook al
behoorlijk vallen. Daarom zetten
we nog even op een rijtje hoe
u de bladkorven het beste kunt
gebruiken:
• Doe alleen bladafval in de korven.

• 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’.
• Ziet u dat iemand iets anders
dan blad in een korf doet of ziet
u schade aan een korf? Meld dat
dan via www.circulus-berkel.nl.

• Wilt u weten waar de bladkorven
staan? Op 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.

De renovatie van groenvakken in onze gemeente is in volle gang.
Deze maand is de Buitenruimteploeg van Circulus-Berkel begonnen
met de renovatie van verschillende
groenvakken in de gemeente.
Groenvakken zijn stukken openbaar
groen die bestaan uit bodembedekkers, (sier)heesters en bomen.
Ze zijn belangrijk voor een groene
leefomgeving en de beleving van
straten en wijken.
Circulus-Berkel voert de werkzaamheden verspreid over de gemeente
uit tussen de maanden oktober en
april. De renovatie neemt een aantal
jaren in beslag. Ieder winterseizoen
wordt een groot aantal plantvakken
aangepakt. De exacte planning
en de vorderingen zijn daarbij
afhankelijk van het weer.
Waarom renoveren?
Soms zijn planten verouderd en
aan vervanging toe of heeft andere
begroeiing de overhand genomen.
Bij het renoveren richt CirculusBerkel de plantvakken opnieuw in.
Eerst wordt de oude beplanting
verwijderd en dan de grond
vervangen door goede plantgrond.
Daarna komt er nieuwe beplanting.
De keuze van de aanplant is
afhankelijk van de plek: wat is het
karakter van de straat, hoe groot is
het plantvak en hoe zit het met de
waterhuishouding? Ook moet het

groen goed te onderhouden zijn en
houdt Circulus-Berkel waar dat kan
rekening met wensen uit de buurt.
Planten voor de toekomst
In het verleden bestonden
plantvakken vaak uit één soort
beplanting. De groenrenovatie
biedt de kans de vakken gevarieerder en bloemrijker in te gaan
richten. Daarmee zorgen ze voor
biodiversiteit en meer kleur in de
wijken. Bloeiende groenvakken zijn
aantrekkelijk voor insecten, zoals
bijen en hommels. Bij de plantkeuze
houdt Circulus-Berkel rekening
met droogte en wateroverlast
door klimaatverandering, plantenziektes en vraat door dieren. Waar
het kan komen in de vakken niet
alleen bodembedekkende heesters
en sierheesters, maar ook vaste
planten.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden? U kunt telefonisch, digitaal
of via WhatsApp contact opnemen
met Circulus-Berkel Buitenruimte.
Kijk daarvoor op
www.circulus-berkel.nl/contact.
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Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 9 november 2020
Op 9 november 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier
een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Begroting 2021 – 2024 (gewijzigd)
• Havenbeheerverordening gemeente Lochem 2021
• Nota parkeernormen gemeente Lochem
• Corona en leges
• Nota Lokaal Gezondheidsbeleid
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

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 29 oktober t/m 4 november 2020 zijn
de volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg 18, het plaatsen van een
schuur, nr. 2020-185636, 30 oktober 2020
Barchem
• Witzand 1, het kappen van twee
walnotenbomen, nr. 2020-185588,
29 oktober 2020
Epse
• Lochemseweg 5e, het kappen van een
notenboom, nr. 2020-185672, 1 november
2020
• Oude Larenseweg 8, het kappen van een
douglas nr. 2020-185922, 3 november 2020
Gorssel
• Vennebos 12, het aanleggen van terrassen
en vlonder en het plaatsen van een
zwembad, nr. 2020-185810, 2 november
2020

Harfsen
• Harfsense Steeg 11, het plaatsen van
veertien zonnepanelen, nr. 2020-185767,
2 november 2020
• Heideweg 6, het verbouwen/vergroten van
een bijgebouw, nr. 2020-185670,
31 oktober 2020
Laren
• Bouwhuisweg 21, het veranderen van een
milieu-inrichting (OBM) en handelingen
met gevolgen voor beschermde natuurgebieden, nr. 2020-185851, 3 november 2020
• Holterweg 31, het kappen van drie berken,
nr. 2020-185671, 1 november 2020
• Molenveld 34, het vergroten van een
bedrijfspand, nr. 2020-185822, 2 november
2020
Lochem
• Aalsvoort ong., het oprichten van een
bedrijfsverzamelgebouw en het aanleggen
van een uitrit, nr. 2020-185591, 29 oktober
2020
• Emmastraat 49 en Zwiepseweg 67a, het
veranderen van gevels, nr. 2020-185555,
29 oktober 2020
• Kwinkweerd 8, het uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van het

verwerken van metalen, nr. 2020-185673,
1 november 2020
• Walderstraat 5 (nabij) en Markt 12, het
veranderen van de entree en splitsing van
de winkelfunctie naar twee ruimten voor
apotheek en jeugdzorg, nr. 2020-185557,
29 oktober 2020
• Nieuweweg 11, het vervangen van een
dakkapel en het kappen van een acacia,
nr. 2020-185482, 28 oktober 2020
• Tuinstraat 8, het plaatsen van negen
zonnepanelen, nr. 2020-185785,
2 november 2020
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:
Barchem
• Plan Zuydzicht, het oprichten van een
woning, nr. 2020-181932, 4 november
2020
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 (nabij), het oprichten van
een centrumgebouw en het kappen van
negen bomen, nr. 2020-178068,
2 november 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 29 oktober t/m 4 november 2020 zijn
de volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Dortherdijk 51, het bouwen van een
werkschuur en het tijdelijk plaatsen van
een yurt voor een periode van 10 jaar,
nr. 2020-175916, 2 november 2020
Gorssel
• Hoofdstraat 12, het kappen van een
kastanjeboom, nr. 2020-181759,
4 november 2020
• Ketenbosweg 11, het kappen van een berk
(herplant opgelegd), nr. 2020-179822,
4 november 2020
• Vinkenstraat 14, het vergroten van een
woning (plaatsen verhoogde nok),
nr. 2020-181362, 4 november 2020
Lochem
• Henry Dunantweg 123, het kappen van een
kastanjeboom, nr. 2020-181178,
4 november 2020
• Markt 9, het plaatsen van een overkapping,
nr. 2020-181429, 4 november 2020
• Nieuweweg 17, het plaatsen van een
zwembad, nr. 2020-178474, 2 november
2020
• Tusseler 202, het verbouwen van een
woning (verlengen kap), nr. 2020-182157,
2 november 2020
• Veenweg 12a, het oprichten van een
woning, nr. 2020-178381, 2 november
2020
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Openbare bekendmakingen
Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn
genomen:
Eefde,
• Kapperallee
Op 14 en 15 november worden er
hijswerkzaamheden 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

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.

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.
Eefde
• Meijerinkstraat - Mettrayweg
In verband met de aanleg van
“kruispuntmaatregelen” is
het kruispunt Meijerinkstraat

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.

– Mettrayweg afgesloten voor
alle verkeer van maandag 16
november tot en met vrijdag 4
december.
Zie informatie: Bezwaar
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden
genomen:

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.

Lochem
• Barchemseweg
In verband met werkzaamheden
aan het riool is de Barchemseweg
te Lochem afgesloten voor alle
verkeer op woensdag
18 november 2020. Voor het
verkeer is een omleidingsroute
ingesteld.
Zie informatie: Bezwaar

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

www.lochem.nl

