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Help vogels en insecten en plant een haag
Tjitske Ypma heeft met Ponyclub
Eefde een heg van verschillende
soorten haagplanten aangelegd,
die passen in het landschap. Hagen
zijn belangrijk in het landschap,
want ze bieden voedsel en een
schuilplaats aan insecten en vogels.
Ze zorgen ook voor gevarieerd en
gezond voedsel voor de paarden
in de wei. Dan gaat het vooral
om blad, bij de zwarte bes werkt
het blad reinigend. De bessen en
hazelnoten kunnen mensen ook
eten, en wat dacht je van een
lindebladsalade? Kinderen leren zo
dat gezond en lekker eten uit de
natuur komt.
Tjitske heeft 10 tips voor u als u ook
een heg in uw tuin wilt.
1. Zoek een geschikte plek voor een
heg. Een heg houdt wind tegen
en biedt privacy en schaduw.
Bedenk goed waar dat van pas
komt in uw tuin.

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

Extra pagina’s achter dit gemeentenieuws
Achter dit gemeentenieuws vindt
u deze week extra pagina’s van
ons. We informeren u hier over de
collectieve zorgverzekering voor
mensen met een laag inkomen.
Ook leest u alles over de begroting

van 2021. Verder is er een extra
pagina Aandacht voor Elkaar. Hier
komen dit keer ondernemers aan
het woord over de gevolgen van de
coronacrisis.

Start aanleg kabels en leidingen
Kwinkweerd

Tjitkse Ypma weet alles over het planten van hagen.
2. Plant tussen november en
maart. Dan zijn de planten
in rust. Het beste plant u in
het najaar, een nat seizoen.
De planten kunnen dan goed
wortelen. Plant niet als de grond
kletsnat is, erg droog, als het
vriest of als de grond bevroren is.
3. Kies de soort heg. Denk hierbij
vooral aan soorten die passen
in het Achterhoekse landschap.
Insecten in Nederland gedijen
het beste bij de planten die
hier van nature voorkomen.
En dus hebben ook de vogels
het meeste aan de inheemse
hagen. Denk aan een hazelaar,
wilg, linde, roos of zwarte
bessen-haag.
4. Graaf een geul. Maak de geul
twee keer zo diep en twee keer
zo breed als de wortelkluit. Span
voor een strakke lijn een draadje.
Vul de geul met water. Maakt u
een heg die langer is dan tien
meter? Schakel dan een bedrijf
in voor het graafwerk. Zo houdt
u het leuk voor uzelf.
5. Plant je haagplanten zonder
pot? Bescherm dan de wortels
door ze voor het planten in het
water te zetten en de planten

6.

7.

8.

9.

af te dekken. Vijf minuten in
de zon of wind kan wortels al
beschadigen.
Plaats de haagplanten. Maak een
ruim plantgat en zet de planten
even diep in de grond als op de
kwekerij. Losse grond onder de
wortels geeft de wortels ruimte
om te groeien.
Schep alle grond weer bij
de heg. Zorg voor een klein
heuveltje langs beide kanten
van de heg. In de geul kunt u de
heg ’s avonds water geven als
het droog is. De eerste weken
is dagelijks goed water geven
verstandig. Daarna liever eens
per week flink (een goede
emmer per meter). Zo infiltreert
het water dieper en wortelt de
heg dieper.
U hoeft uw heg niet te
bemesten. Planten en schimmels
werken samen volgens een
ingenieus uitwisselingssysteem mycorrhiza. Dat wordt
onderbroken als de planten
‘gratis’ mest krijgen.
Als de heg groot genoeg is om te
snoeien, laat bij het snoeien het
snoeimateriaal dan liggen voor
de dieren.

Gratis online sessie over ledenwerving
voor verenigingen
Hoe werf je nieuwe leden voor je
club? En hoe behoud je bestaande
leden? Op 25 november is er van
19.30 uur tot 21.30 uur een gratis
online sessie over ledenwerving
voor alle clubs en verenigingen.
Expert Arno Groeneveld van
stichting TacT Muziek geeft tips
en handvaten, waarmee iedereen
gelijk aan de slag kan binnen de

eigen vereniging. Deze avond
wordt met steun van de gemeente
Lochem gratis aangeboden aan
alle verenigingen in de hele
gemeente. Deelnemers kunnen
vooraf en tijdens de presentatie
vragen insturen. Deze komen aan
bod tijdens de online sessie.
Inschrijven en vragen stellen kan
via www.sequens-advies.nl.

BAM legt vanaf deze week de nieuwe kabels en leidingen aan in de Kwinkweerd.
Gemeente Lochem en Provincie
Gelderland leggen vanaf 2022 een
rondweg aan met een nieuwe brug
over het Twentekanaal, de N346
Schakel Achterhoek-A1. Om ruimte
te maken voor de toekomstige
rondweg vervangen we de elektrakabels en gas- en waterleidingen
aan de Kwinkweerd in Lochem.
Aannemer BAM legt van maandag
16 november 2020 tot en met
eind juli 2021 de nieuwe kabels en
leidingen aan.
Bedrijven en bewoners langs
de Kwinkweerd blijven tijdens
de werkzaamheden bereikbaar.
Voor verkeer gelden de volgende
maatregelen:
• Inhaalverbod op de N346 ter
hoogte van het werkgebied
Kwinkweerd
• Gemotoriseerd verkeer:
maximale snelheid van 30
km/ uur ter hoogte van
het werkgebied. Dit staat
aangegeven op gele borden langs
de weg.
• Doorgaand fietsverkeer: advies
om via de Hanzeweg te fietsen
tijdens de hele periode.

• Fietsers met bestemming
Kwinkweerd kunnen veilig langs
de N346. We plaatsen afscheidingen om fiets- en autoverkeer
van elkaar te scheiden.
Onderbreking stroom of water
Bij het aansluiten van de nieuwe
kabels en leidingen onderbreekt
BAM eenmalig de levering van
elektriciteit, water en gas. Hierdoor
heeft de Kwinkweerd en hebben
misschien enkele andere straten in
Lochem korte tijd geen stroom en
water. Huishoudens die daarmee
te maken krijgen, krijgen uiterlijk
3 dagen vooraf een bericht van de
aannemer in de brievenbus.
Vragen?
Heeft u een vraag over de bereikbaarheid en uitvoering van het
werk? Bel of app dan met Karin
Haase, omgevingsmanager BAM,
via (06) 482 41 455 of stuur een
e-mail naar karin@captandum.nl.
Voor inhoudelijke vragen over
‘Schakel A1- Achterhoek’ neemt
u contact op met de omgevingsmanager van provincie Gelderland:
Jurgen Hell, via j.hell@gelderland.nl.

Digitale bĳeenkomsten rondweg Lochem
Woensdag 2 december en
donderdag 3 december houdt de
provincie Gelderland van 19.00 tot
21.00 uur digitale bijeenkomsten
over de N346 Schakel Achterhoek
A1. De provincie praat u bij over
de laatste ontwikkelingen en u
kunt uw vragen stellen. Beide
avonden komen dezelfde thema’s
in 2 aparte sessies aan bod.
De bijeenkomsten zijn gesplitst

in 2 deelsessies. De 1e deelsessie
(19.00 tot 20.00 uur) gaat
over ‘Inrichting en Ruimtelijke
Kwaliteit’. De 2e deelsessie (20.00
tot 21.00 uur) over ‘Aanbesteding
en Uitvoering’. De bijeenkomsten
vinden plaats via Microsoft Teams.
U kunt zich tot en met zondag 29
november 2020 aanmelden via
www.gelderland.nl/
bijeenkomst-N346.

Laat ons weten hoe u zich voelt

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

Doe mee met de GGD Gezondheidsmeter 2020. Met uw hulp
krijgen we een beeld van de
gezondheid van alle Nederlanders.
Vul anoniem de vragenlijst in via
www.ggdgezondheidsmeter.nl.
U kunt tot 18 december meedoen.
De resultaten van het onderzoek
zijn klaar in 2021. Bedankt voor uw
hulp!
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Nieuwe en betere stoepen in Gravenbuurt Lochem
In de Gravenbuurt krijgt een aantal
stoepen nieuwe of betere bestrating.
Het gaat om de volgende straten:
Graaf Lodewijklaan, Graaf Janlaan,
Louise de Colignylaan, Charlotte de
Bourbonlaan, Anna van Burenlaan,
Albert Cuyplaan en Jacob van
Ruysdaellaan.
Uit een wijkschouw blijkt dat de
stoepen op sommige plekken slecht
zijn. Ook kunnen de hulpdiensten
niet of nauwelijks door de straten.
Dit komt doordat automobilisten
aan beide kanten van de straten
kunnen parkeren. Om hulpdiensten
te helpen pakken we de stoepen aan.
Wat gaat er gebeuren?
De stoepen (op de tekening met
een rode lijn) bestraten we opnieuw
en de stoepranden brengen we
omlaag. Zo wordt het parkeren op
de stoep makkelijker. Ook brengen
we belijning aan. De stoepen blijven
voldoende breed zodat ze goed
toegankelijk zijn voor mindervaliden,
kinderwagens, enzovoort. De

Tijdens deze avond krijgt u te horen
wat de stand van zaken is van het
onderzoek. Er is – ondanks corona
– veel in kaart gebracht: het aantal
en soort huizen, de energielabels,
de kwaliteit van het leidingennetwerk en dergelijke. Er zijn al
Larenaren die hun bestaande huis
zonder gas verwarmen, ook oudere
boerderijen. Zij vertellen daarover.

Aanmelden
Uiteraard is deze bijeenkomst
digitaal, maar ook via de computer
kan iedereen die nieuwsgierig
is meekijken en praten over de
voortgang van dit project. U kunt
aan de informatieavond deelnemen
door een mail te sturen naar
info@aardgasvrijlaren.nl. U
ontvangt dan van ons op tijd een
deelname-link en een instructie.
Meer informatie over AGVL op
www.aardgasvrijlaren.nl.

stoepen aan de andere kant (groene
lijn) herstellen we waar nodig.
Maandag 23 november starten
we met de Anna van Burenlaan en
de Charlotte de Bourbonlaan. De
andere straten volgen daarna.

groene lijn heeft. De woningen
blijven bereikbaar voor voetgangers
en hulp- en nooddiensten. We
vragen omwonenden om hun auto
ergens anders te parkeren. De kant
met de rode lijn moet vrij blijven.

Tijdens de werkzaamheden kan
verkeer maar één kant oprijden.
Parkeren kan dan alleen in de
parkeervakken aan de kant die een

Neem gerust contact op
Heeft u vragen? Neem dan contact
op met Marleen Dam, via (0573) 28
92 22 of verkeer@lochem.nl.

Dynamische verlichting Onder Langs:
goed voor fietsers én natuur

Op 23 november beginnen de werkzaamheden in de Gravenbuurt.

Politieke Avond maandag 23 november 2020
Maandag 23 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. Het ontvangen van
publiek bij de vergaderingen is helaas niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond
Vragenhalfuur
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur.
Tafels
19.00 – 19.30 uur: Besloten, beeldvormende tafel over Bestemmingsplan Bedrijventerrein Diekink (fase 1) en
grondexploitatie
Ronde 1

Tafel 1

Tafel 2

Tafel 3

19.45 20.30 uur

Beeldvormen:
Bestemmingsplan
Bedrijventerrein Diekink (fase 1)
en grondexploitatie *
Tafel 4

Meningvormen:
Verordening Wmo 2021 *

Informeren:
Overzicht en actualiteit
Corona gemeente Lochem

Tafel 5

Meningvormen:
Verhoging subsidie Lochemse
Schouwburg

Beeldvormen:
Samenwerking Circulus-Berkel
Beheer Openbare Ruimte *

20.45 21.30 uur

met de ‘mentimeter’. Langzaam
maar zeker wordt duidelijk welke
kant het op zou kunnen gaan,
voor het buitengebied en voor de
bebouwde kom. Maar u blijft altijd
degene die de keuze maakt.

Er moet nog niks, maar er kan al
heel veel! U kunt met isoleren
tot gemiddeld 20% aan aardgas
besparen. U kunt gratis advies
krijgen van een energiecoach. U
kunt overleggen met uw buren of
eens vragen aan een installateur
wat er kan. Verschillende Larenaren
komen aan het woord, en ook u
kunt meedoen en uw mening geven

Nieuws van de gemeenteraad

Ronde 2

Online informatieavond Werkgroep
Aardgasvrĳ Laren op 25 november

De tafels in ronde 1 en 2 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 23 november 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 9 november 2020
4. Ingekomen stukken 21 oktober 2020 t/m 3 november 2020
Debatonderwerp
5. Afval- en Grondstoﬀenplan gemeente Lochem
6. Opheﬀen geheimhouding op diverse documenten
7. Erfgoedvisie Gemeente Lochem 2020-2030
Hamer- en stemstukken
8. Beeldkwaliteitsplan Berkeloevers
9. Bestemmingsplan Lageweg10-12 Lochem
10. Bestemmingsplan Achter Kapperallee 81-83 Eefde
11. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Noorderwal 40-41 Lochem
12. Verzamelverordening Werk en Inkomen
13. Wijzigingsverordening APV
14. Sluiting

Sinds half oktober is er langs het
Onder Langs bij Lochem nieuwe
verlichting. De dynamische
fietspadverlichting is een oplossing
die goed is voor fietsers én natuur.
De fietspadverlichting ‘rijdt mee’
met fietsers en dimt weer achter
ze. Scholieren fietsen vaak over
het ‘Onder Langs’. Goede openbare
verlichting zorgt dat er ook tijdens
de donkere wintermaanden op de
fietsroute genoeg licht is.
De gemeente Lochem vroeg het NLI
(Nederlands Lichtinstituut) om mee
te denken over een oplossing voor
het Onderlangs. Omdat doorlopend
volledig brandende verlichting de
natuur zou verstoren, kozen zij voor
dynamische verlichting. Ledlampen
zorgen bovendien dat de verlichting
weinig energie verbruikt. Het NLI
kon de oplossing snel verzorgen. “Er
waren geen extra lichtmasten nodig
en de instelling van de automatische verlichting was binnen een
uur geregeld”, volgens engineer
Derrin Mensink van het NLI.
Slimme fietspadverlichting
De automatische fietspadverlichting brandt op 1% als er geen
beweging is. In het natuurgebied
is het gewoon donker. Als het gaat
schemeren, branden alleen de
eerste twee masten aan het begin
van de fietsroute en bij de kruising

Het Onder Langs krĳgt dynamische
verlichting.
van het fietspad met de Veenweg
doorlopend. Komt er een fietser (of
wandelaar) aan dan springen er nog
drie masten aan. Na ongeveer 30
seconden gaan die weer minder fel
schijnen. En terwijl de fietser verder
rijdt, beweegt de verlichting om hem
of haar heen gewoon mee. Via
lochem.nl kunt u zien hoe dat werkt.
Meer weten?
Wilt u meer weten over dynamische
verlichting van fietspaden of andere
plekken in de openbare ruimte?
Neem dan gerust vrijblijvend
contact op met John Vranken van
Nederlands Licht. Dat kan via john.
vranken@nederlandslicht.nl of
(038) 455 52 46.

Hoe werkt de Digitale Politieke Avond?
Voor de Digitale Politieke Avonden
vergaderen de raadsleden
vanachter hun computer thuis. De
vergaderingen zijn openbaar: alle
inwoners kunnen de vergaderingen
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 22 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.
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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 5 t/m 11 november 2020 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Eefde
• Jolinkweg 8, het vergroten van een woning,
nr. 2020-186341, ingekomen 9 november
2020
Gorssel
• Hoofdstraat 40, het plaatsen van handelsreclame, nr. 2020-186412, ingekomen
10 november 2020
• Veerweg 3 (nabij), het gebruik van een
bijgebouw als tijdelijke woning,
nr. 2020-186209, ingekomen 6 november
2020
Harfsen
• Esveldsdijk 12, het kappen van een
haagbeuk, nr. 2020-186218, ingekomen
7 november 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.

Laren
• Broekdijk 8, het aanleggen van een
toegangspad, nr. 2020-186103, ingekomen
5 november 2020
Lochem
• Marinus Naefflaan 42, het plaatsen van
een erfafscheiding, nr. 2020-186409,
ingekomen 9 november 2020
• Vordenseweg 6 H235, het plaatsen van een
tuinhuisje, nr. 2020-186419, ingekomen
10 november 2020
• Zutphenseweg 110a, het tijdelijk plaatsen
van een tent bij een sportschool in verband
met corona-maatregelen, nr. 2020-186324,
ingekomen 9 november 2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:

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.

Lochem
• Prinses Marijkelaan 12, het vergroten van
een garage in een waterwingebied,
nr. 2020-182630, 10 november 2020
Zie informatie: Bezwaar

Omgevingsvergunningen
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen periode onderstaande intrekking
aanvraag bekendgemaakt:
Lochem
• Kwinkweerd 8, het uitvoeren van
werkzaamheden ten behoeve van het
verwerken van metalen, nr. 2020-185673,
11 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:
Epse
• Weerdsweg 3, het verbouwen/vergroten
van een woning, nr. 2020-182432,
11 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)
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.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 5 t/m 11 november 2020 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Zutphenseweg 73, het vergroten van een
autobedrijf, nr. 2020-176766, 10 november
2020
Epse
• Houtsingel 10, het plaatsen een dakkapel,
nr. 2020-182287, 9 november 2020
Gorssel
• Elfuursweg 10, het plaatsen van een
overkapping, nr. 2020-180309,
10 november 2020
Lochem
• Molenstraat 50, het plaatsen van handelsreclame, nr. 2020-184454, 11 november
2020
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Epse / Harfsen
• Oxerweg
In verband met het vervangen van de
bermverharding is de Oxerweg, het gedeelte
gelegen tussen de Driekieftenweg en de
Renbaan/Merelweg afgesloten voor het
verkeer van 23 tot en met 27 november 2020.
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

