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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

Zet inbrekers in het zicht
Nu het vroeg donker is, neemt 
de kans op woninginbraak toe. U 
maakt het inbrekers lastiger als u 
voor zicht en licht zorgt. Ook goed 
hang- en sluitwerk helpt inbrekers 
buiten de deur te houden. De 
politie heeft een paar tips voor 
u om tij dens de donkere dagen 
een inbraak in uw woning te 
voorkomen.

Met een tij dschakelaar regelt u 
wanneer het licht aan en uit gaat. 
Zorg voor goede verlichting in en 
om uw woning. Laat het licht aan 
wanneer u niet thuis bent. Dan lij kt 
het alsof er iemand in huis is. 

Snoei op tij d
U kunt natuurlij k ook de buren 
vragen een extra oogje in het zeil te 
houden. Snoei op tij d grote struiken 
in uw voor- en zij tuin. Inbrekers 
kunnen zich hier gemakkelij k achter 
verschuilen.

Ramen en deuren
Sluit ramen en deuren goed af. 
Draai ze op het nachtslot en berg 
de sleutels op. Ook wanneer u maar 
even weg bent. Zorg voor inbraak-
werend hang- en sluitwerk. Wist 
u dat hang- en sluitwerk met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen de 
kans op inbraak met maar liefst 

90% vermindert? Meer informatie 
vindt op www.politiekeurmerk.nl.

Bel 112
Bel direct 112 bij  verdachte 
situaties. De politie komt liever te 
vaak dan te laat. Snel alarm slaan, 
betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken. 

Zorg voor goede verlichting in en om uw woning.

Het bezoek van onze burgemeester aan sinterklaas was heel gezellig.

Burgemeester over coronaregels:
“Soms is ingrĳ pen nodig”
Veel mensen houden zich aan de 
coronamaatregelen. Maar we zij n 
er nog niet. Het aantal besmet-
tingen is nog steeds te hoog. 
Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve: “De maatregelen volhouden 
is soms lastig. We geven graag 
uitleg als er vragen zij n, maar we 
zij n streng voor wie de coronaregels 
willens en wetens overtreedt.”

De toezichthouders en handhavers 
van de gemeente zij n 7 dagen in de 
week op pad. Ze werken samen met 
de politie. De afgelopen weken was 
het een aantal keer nodig om in te 
grij pen vanwege het niet naleven 
van de coronaregels. Bij  een groeps-
accommodatie, een eetgelegenheid 
en een trouwlocatie. 

Groepsaccommodatie
Er is ingegrepen bij  een groeps-
accommodatie waar mensen uit 
meerdere gezinnen samen in de 
ruimte verbleven én waarbij  ook 
de 1,5 meter afstand niet werd 
gehouden. In groepsaccommo-
daties mogen nu alleen kleine 
gezelschappen/ mensen uit één 
huishouden samen zij n. Het 
gezelschap is per direct naar huis 
gestuurd. De eigenaar heeft een 
bestuursrechtelij ke aanschrij ving 

van de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost- Gelderland gekregen. Bij  een 
volgende overtreding volgt sluiting.

Eetgelegenheid 
Tij dens een controleronden bleek 
dat mensen op het terras van 
een eetgelegenheid zaten. Eten 
afh alen om mee te nemen mag, 
maar nuttigen ter plekke niet. 
Het gezelschap is verzocht direct 
de locatie te verlaten. Omdat 
het niet de eerste keer was dat 
de regels werden overtreden, 
kreeg de eigenaar een bestuurs-
rechtelij ke aanschrij ving van 
de Veiligheidsregio Noord- en 
Oost- Gelderland. 

Trouwlocatie 
Op een trouwlocatie was een 
huwelij ksfeest met meer dan 
30 gasten. Dit feest is per direct 
beëindigd. De locatie is gesloten 
en mag voorlopig niet meer open. 
Ook deze eigenaar ontvangt een 
bestuursrechtelij ke aanschrij ving.

Overzicht maatregelen
Op de volgende pagina ziet u het 
overzicht van de maatregelen die 
nu gelden. Ook leest u meer over de 
mondkapjesplicht per 1 december 
2020.

Sinterklaas krĳ gt bezoek 
van onze burgemeester 

Door corona geen bezoek aan Huis 
van Sint Nicolaas in Huis Verwolde 
in Laren. Geen intocht in de kernen. 
Maar wel goed nieuws voor alle 
kinderen! Sinterklaas en zij n pieten 
zij n goed aangekomen. Vanuit het 
Huis van Sint Nicolaas bereiden zij  
pakjesavond voor. 

Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve verwelkomde sinterklaas en 
zij n pieten. “Ook ik vind het erg 
jammer dat de kinderen u hier dit 
jaar niet kunnen bezoeken. Maar ik 
ben erg blij  dat u naar de kinderen 
gaat. En dat mensen uw verjaardag 
wel thuis kunnen vieren.” 

Tekeningen
Kinderen stuurden de afgelopen tij d 
tekeningen aan de burgemeester. 

De burgemeester heeft deze aan 
sinterklaas gegeven. Sinterklaas 
was er erg blij  mee: “Wie nu 
nog tekeningen maakt, mag 
deze in schoen doen. Dat vinden 
we erg gezellig”. Ook verraste 
de burgemeester sinterklaas 
met een mooie cheque voor de 
Stichting Huis van Sint Nicolaas. 
De opbrengst komt uit de 
Sinterklaaskrant. De krant komt 
huis-aan-huis en is een productie 
van Fulltime Media.

Bekij k de video
Aan het einde van het bezoek, werd 
de laatste hand gelegd aan een 
video voor de kinderen. Die is eind 
november te zien. Sinterklaas had 
ook nog een tip voor alle pieten: 
koop lokaal! 

Gezocht: junior cyber agents (8-12 jaar)

Word jĳ  cyber agent in de 
gemeente Lochem? 

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

Praat mee over PlusOV in 
het reizigerspanel
Reist u op afroep met PlusOV? 
Bij voorbeeld om een avondje te 
kaarten of om bij  iemand op bezoek 
te gaan? Uw mening en ideeën over 
deze manier van reizen vinden wij  
erg belangrij k. Daarom zoeken wij  2 
inwoners die 4 keer per jaar willen 
meedoen aan het reizigerspanel 
van PlusOV. 

Het gaat hier overigens niet 
om reizigers in het leerlingen-
vervoer, dagbestedingsvervoer of 
jeugdwetvervoer. 

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt maximaal 
4 keer per jaar bij  elkaar. De 
onderwerpen die we bespreken, 
zij n telkens verschillend. Elke 
bij eenkomst duurt ongeveer 2 
uur. De bij eenkomsten worden 
afwisselend in Deventer en 

Apeldoorn georganiseerd. Ze vinden 
plaats op de laatste woensdag van 
de 2e maand van het kwartaal.

Hoe kan ik me aanmelden? 
Stuur een mail naar j.gerritsen@
lochem.nl. Zet in deze mail uw 
naam, adres, telefoonnummer én 
uw pasnummer. Uit alle aanmel-
dingen kiezen wij  2 inwoners. Bent 
u gekozen, dan krij gt u van PlusOV 
een uitnodiging voor de bij een-
komsten. Bent u niet gekozen, dan 
krij gt u hierover bericht van ons.

Vragen?
Vragen? Bel met Jacqueline 
Gerritsen van de gemeente Lochem 
via (0573) 28 92 22. 

Hoe woon en leef jĳ  in 2030?
Denkt u mee over de toekomst 
van onze gemeente Lochem? 
Daarover horen we graag uw 
mening. Met deze uitkomsten 

gaan we aan de slag voor onze 
omgevingsvisie. Op de pagina’s 
verderop in deze Berkelbode leest 
u hier meer over. 
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Gedeeltelĳ ke lockdown zetten we voort
Het aantal coronabesmettingen 
liep de afgelopen week weer 
iets op. Dat is geen goed nieuws. 
Op dinsdag 17 november gaven 
minister-president Mark Rutte en 
minister Hugo de Jonge weer een 

persconferentie. Zij  gaven aan dat 
het belangrij k is dat we de gedeel-
telij ke lockdown voortzetten. Het 
aantal contactmomenten en reisbe-
wegingen blij ven we beperken. Ook 
blij ven we de basisregels toepassen. 

Daarnaast proberen we elkaar door 
deze lastige periode heen helpen. 
Hieronder ziet u de maatregelen 
van de Rij ksoverheid die nu gelden.

Nieuwe website PlusOV per 1 december
PlusOV heeft vanaf dinsdag 1 
december een nieuwe website: 
www.plusov.nl. Het grafi sch 
ontwerp is opgefrist en informatie 
over het vervoer van PlusOV is 
gemakkelij ker te vinden. 

“De website is voor ons een 
belangrij k middel om onze reizigers 
te informeren. De oude website 
voldeed niet meer aan de eisen 
van deze tij d,” vertelt Guido 
Eggermont van PlusOV. “Verreweg 
onze meeste klanten reizen op 
afroep. Daar was op de oude 
website veel informatie over te 
vinden. Maar wilde je iets weten 
over leerlingenvervoer, dagbeste-
dingsvervoer en Jeugdwetvervoer, 
dan moest je meer je best doen. 
Dat hebben we allemaal in een 
nieuw jasje gestoken. Op de nieuwe 
website kun je makkelij ker zoeken, 
ook vanaf je mobiele telefoon of 
tablet. Belangrij k nieuws of bij zon-
derheden in het vervoer krij g 

je meteen te zien, bij voorbeeld 
als coronamaatregelen worden 
aangepast of bij  extreem slecht 
weer. We zij n erg blij  met het 
resultaat en kunnen hier weer jaren 
mee vooruit.”

Alles over het vervoer van PlusOV vindt u op de nieuwe website. Foto Peter Lous.

Circulus-Berkel velt dode en 
erg zieke bomen
Binnenkort start Circulus-Berkel 
BuitenRuimte in de kernen met het 
vellen van dode en ernstig zieke 
bomen. Daarmee voorkomen we 
het risico op vallende takken of het 
omvallen van de boom bij  harde 
wind of storm. De boomstronken 
verwij dert Circulus-Berkel na de 
kap meteen. Begin 2021 volgt dan 
de herplant van jonge bomen. 

De bomen in de kernen dragen 
bij  aan een prettige en gezonde 
leefomgeving. Daarom zetten de 
gemeente en Circulus-Berkel zich in 
om gemeentelij ke bomen in goede 
conditie te houden. Tij dens inspec-
tierondes of werkzaamheden treft 
Circulus-Berkel soms bomen aan die 
een gevaar zij n voor de omgeving. 
In sommige gevallen kunnen we 

zieke bomen nog fl ink snoeien en 
daarmee risico’s voorkomen. Als dat 
niet kan, is kap onvermij delij k. 

Welke bomen? 
Op www.circulus-berkel.nl/lochem 
vindt u een ‘overzichtskaart 
risicokap’. U leest hier ook meer 
informatie over risicokap en het 
inspecteren van bomen. Zo vertelt 
collega Herman in een kort fi lmpje 
hoe hij  deze inspecties uitvoert. 
De risicobomen op de kaart houdt 
Circulus-Berkel goed in de gaten. 
Mocht er een acuut gevaar voor 
de omgeving ontstaan dan besluit 
de gemeente tot noodkap. Vellen 
gebeurt dan met voorrang.

BuitenGewone boom
Kij k verderop in deze Berkelbode voor het verhaal over de knotwilgen 
aan de Lochemse Klokkendij k.

Kabinet stelt vanaf 1 december 
mondkapjesplicht in

Om verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, gaat 
het kabinet het dragen van een 
mondkapje vanaf 1 december 2020 
verplichten. Dit geldt bij voorbeeld 
in winkels, musea, restaurants en 
theaters. 

Ook in het onderwij s (met uitzon-
dering van de basisschool) moeten 
mensen dan een mondkapje 
gaan dragen. Voor contactbe-
roepen geldt de regel zowel voor 
de klant als de professional, zoals 
de kapper of de rij -instructeur. Een 
mondkapjesplicht is er nu al voor 
het openbaar vervoer. Maar vanaf 
1 december is dit ook het geval in 
stations en bij  bus- en tramhaltes. 

Boete van 95 euro
De mondkapjesplicht geldt voor 
iedereen van 13 jaar en ouder. Wie 
zich niet aan de regel houdt, loopt 
het risico op een boete van 95 euro.

Gebruik van mondkapjes
Een mondkapje moet de neus 
en mond volledig bedekken. En 
het moet ontworpen zij n om de 
verspreiding van virussen tegen te 
gaan. Medische mondneusmaskers 
zij n bedoeld voor de zorg. Gebruik 
daarom bij  voorkeur mondkapjes 
die te koop zij n bij  de drogist of 
de supermarkt. Een spatscherm 
(faceshield) bedekt de neus en 
mond niet volledig. Daarom is het 
gebruik hiervan als alternatief voor 
een mondkapje niet toegestaan. 
Hetzelfde geldt voor bij voorbeeld 
een sjaal of bandana. 

Meer informatie
Het dragen van een mondkapje 
is tot 1 december niet verplicht. 
Mensen kunnen tot die tij d dus ook 
geen boete krij gen. Wel geldt er ook 
nu al een dringend advies. Kij k voor 
meer informatie op: 
www.rij ksoverheid.nl/corona.

Vanaf 1 december geldt bĳ voorbeeld in winkels, musea, restaurants en 
theaters een mondkapjesplicht.
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Aanvragen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 12 t/m 18 november 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Kapelweg 7, het kappen van een boom,  

nr. 2020-186824, 13 november 2020 
Epse
• Dortherweg 14a, het vervangen van een 

recreatiewoning, nr. 2020-186592,  
12 november 2020 

• Dortherweg 43 (nabij), het plaatsen van 
een tijdelijke woning/noodgebouw,  
nr. 2020-186923, 16 november 2020 

Gorssel
• Quatre Brasweg (nabij N348), het kappen 

van een esdoorn, nr. 2020-186996,  
17 november 2020 

Kring van Dorth
• Wittendijk 15 - 17, het verbouwen van een 

boerderij en het plaatsen van een dakkapel, 
nr. 2020-187059, 17 november 2020 

Lochem
• Berkeloevers, het aanleggen van de 

oeverzone en kade plan Berkeloevers, 
 nr. 2020-187064, 17 november 2020 

• Kijksteeg 5, het aanleggen van een inrit 
en het handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, nr. 2020-186940,  
16 november 2020 

• Larenseweg 53, het plaatsen van vier 
vlaggenmasten, nr. 2020-186813,  
12 november 2020 

• Meindert Hobbemalaan 45, het plaatsen 
van een dakkapel, nr. 2020-187171,  
18 november 2020 

• Nieuwstad 8, het renoveren van het dak, 
het plaatsen van vier dakkapellen en het 
veranderen van de voorgevel,  
nr. 2020-186667, 12 november 2020 

• Tusseler 178, het vergroten en verbouwen 
van een woning en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening,  
nr. 2020-186828, 15 november 2020 

• Zutphenseweg 30, het vergroten van een 
woning, nr. 2020-186666, 12 november 
2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Ploegdijk 2 H277, het kappen van een spar, 

nr. 2020-180512, 12 november 2020 

Zie informatie: Bezwaar 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:

Epse
• Klembergerweg 11, het kappen van 17 

bomen, nr. 2020-182578, 17 november 
2020 

Lochem
• Tusseler 180, het kappen van een catalpa, 

nr. 2020-180893, 12 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 12 t/m 18 november 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Vordenseweg 2, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van de verkoop van streekproducten,  
nr. 2020-184713, 17 november 2020 

Eefde
• Kazernestraat 9, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-180450, 12 november 
2020 

Epse
• Vrijlandslaantje 2, het kappen van een eik 

(herplant opgelegd), nr. 2020-180720,  
12 november 2020 

Kring van Dorth
• Bathmenseweg 4, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-180943,  
18 november 2020 

• Bathmenseweg 7 H314, het oprichten van 
een groepsaccommodatie,  
nr. 2020-184479, 17 november 2020 

Laren
• Dochterenseweg 19, het vervangen van 

een werktuigenberging, nr. 2020-183038, 
17 november 2020 

Lochem
• Aalsvoort 16, het veranderen van de gevel 

en plaatsen van een entree,  
nr. 2020-179365, 16 november 2020 

• Klein Dochterense Schooldijk 4, het 
plaatsen van een recreatie eenheid,  
nr. 2020-183781, 19 november 2020 

• Onder de Linden 9, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-180333, 12 november 
2020 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaand intrekkings-
besluit bekend gemaakt:

Epse
• Lochemseweg 51, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het verbouwen 
van een woning (nr. 2016-013119), 
 nr. 2020-165908, 18 november 2020 

Zie informatie: bezwaar

Definitief besluit omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

• Boomkampsweg 1, Laren: het plaatsen van 
zonnepanelen, zaaknummer 2020-167197. 
Dit besluit is bekend gemaakt op 18 
november 2020.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien met 
ingang van 26 november 2020 tot en met 6 
januari 2021. Het besluit 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 plan of het planid-
nummer NL.IMRO.0262.buBoomkamps-
weg1La-OV41. 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). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het 
beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 

De mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift staat open voor belangheb-
benden die: 
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht bij 
het college of

• kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze bij het 
college naar voren te brengen

Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroeps-
schrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 
een beslissing is genomen. 

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend 
en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (motivering) 
van het beroep. 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Witzand 1 
Barchem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buWitzand1Ba-BP31), zaaknummer 
2020-169821 maakt het gesplitst herbouwen 
van de woning mogelijk en voorziet in de 
herinrichting van het perceel Witzand 1 
Barchem.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 26 november 2020 voor de duur 
van zes weken tot en met 6 januari 2021 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u 
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft de informatie op te 
roepen via het invullen van de locatie, de 
naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Verkeersmaatregelen

Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Kapperallee 

I.v.m. hijswerkzaamheden aan de heftorens 
van de Sluis Eefde is de Kapperalle, het 
gedeelte gelegen tussen de aansluiting 
Molendijk en de aansluiting van de 
Kapperallee met de Yserenstraat afgesloten 
voor alle verkeer op werkdagen van 08.30 
uur tot 16.00 uur in de periode van 23 
november tot en met 4 december 2020

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.
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Openbare bekendmakingen
 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 




