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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

Geniet met uw hond van een 
wandeling, maar volg de regels
Wandelen met de hond is in deze 
coronatijden een goede uitlaatklep. 
In het buitengebied mogen honden 
loslopen in openbare bermen en 
paden. Maar houd uw hond aan 
de lijn bij bouwkavels, weilanden 
en bos. In welke kern u ook de 
hond uitlaat, houd u wel aan de 
regels. Een interview met twee 
omwonenden van de Enk in Lochem.

Hans Hegger en Dick Sidler kijken 
vanuit hun huiskamers uit over 
het glooiende buitengebied. Zij 
genieten van de natuur. Sidler loopt 
als hondenbezitter regelmatig 
met zijn hond over de paden van 
de Enk. Hij wil voorop stellen dat 
de meeste hondeneigenaren zich 
keurig houden aan de regels. “Maar 
sommigen laten hun hond dwars 
door de weilanden lopen en dat kan 
er toe leiden dat honden daar hun 
behoefte doen.”

Honden poepen in voergras
Grondeigenaren willen vaak niet 
dat honden loslopen in hun weiland 
omdat vee ervan schrikt. Het 
vee kan dan door de afrastering 
heen breken en ontsnappen uit 
de wei. Bovendien zijn boeren 
niet blij met de hondenpoep op 
hun land. Weilanden waar geen 
vee loopt, worden gebruikt voor 
de voerproductie. Hondenpoep 
bevat een parasiet die gevaarlijk 
is voor koeien. Die kan in het voer 
belanden. Hegger: “Het grasland 
aan de Heuvelenweg is bijvoorbeeld 
voergras. Veel mensen weten dat 
niet. Maar het is natuurlijk niet juist 
om hier je hond uit te laten.”

Geen draagvlak hondenspeelplek
Vanuit de gemeente is, op verzoek 
van de agrariërs in de omgeving 
van de Enk, gekeken of er draagvlak 
was voor een hondenspeelplek. Dit 
zagen de omwonenden, waaronder 
Hegger en Sidler, niet zitten. Het 
leidt tot een aanzuigende werking 
en hoe voorkom je overlast in de 
overige weilanden op de Enk. De 
hondenspeelplek is van de baan, 
maar wat kunnen we samen wel 
doen om overlast te voorkomen? 

Hondenpoep op straat
“Het liefst zie ik dat er speciale extra 
hondenprullenbakken komen,” 
geeft Hegger aan. Hij heeft in de 
gemeente Berkelland hier een mooi 
voorbeeld van gezien. Hegger vindt 
het echter jammer dat de gemeente 
dit niet wil financieren. “Er was 
namelijk wel geld voor een honden-
speelplaats met hek en afvalbak.” 

Gerichte handhavingsactie
Ideeënmakelaar Appie Baas 
van de gemeente reageert: “De 
grondeigenaren stelden de grond 
voor een eventuele honden-
speelplek beschikbaar en wilden het 
onderhoud voor hun rekening nemen. 
De gemeente wil wel bijdragen aan 
inwonersinitiatieven. Dat had in dit 
geval een afvalbak en een bord met 
spelregels kunnen zijn”, aldus Baas. 
“Maar los van een inwoners- 
initiatief kunnen we echter niet in 
elk dorp of wijk hondenpoepafval-
bakken plaatsen. Dat kost te veel geld 
en de gemeente maakte binnen haar 
hondenbeleid een andere keuze. Elke 
hondenbezitter heeft een opruimplicht 
van hondenpoep. Neem de poep mee 
naar huis en gooi deze weg in de eigen 
grijze container. Wel gaan we gerichte 
handhavingsacties op de Enk doen.”

Wat mag wel en wat mag niet?

U wilt in de gemeente Lochem uw 
hond uitlaten. Wat zijn de regels?

• U bent verplicht uw hond binnen 
de bebouwde kom aan te lijnen.

• Uw hond mag aangelijnd overal 
komen, tenzij een verbodsbord 
anders aangeeft.

• Als uw hond in de openbare 
ruimte poept. Ruim dan de 
hondenpoep op.

• Het bij u dragen van een zakje of 
schepje(opruimmiddel) is verplicht 
binnen de bebouwde kom

Houd u zich aan de afspraken. Zo 
voorkomt u een boete.

Op de Enk in Lochem wandelen veel mensen met hun hond. 

Spreekuren ziektekostenverzekering 
voor mensen met laag inkomen
De gemeente Lochem biedt samen 
met zorgverzekeraar Aevitae een 
collectieve ziektekostenverze-
kering aan voor inwoners van de 
gemeente Lochem. Mensen met 
een laag inkomen of wanneer zij 
minder te besteden hebben door 
schulden kunnen hier gebruik van 
maken. De gemeente betaalt mee, 
zodat de premie zo laag mogelijk 
blijft. De ziektekosten-verzekering 
gaat in per 1 januari 2021. 

Mensen in de gemeente Lochem 
die in aanmerking kunnen komen 
voor deze ziektekostenverze-
kering, hebben hierover informatie 
ontvangen. Wilt u meer weten 

over deze ziektekostenverze-
kering of heeft u hulp nodig bij het 
aanmelden? Dan kunt u gebruik 
maken van de digitale spreekuren. 
U kan zich daarvoor aanmelden. 

Via https://spreekuur.gezondver-
zekerd.nl/aevitae kunt u zelf in 
de agenda hiervoor een moment 
afspreken wanneer het u uitkomt. 
Heeft u een afspraak gemaakt? U 
krijgt een bevestiging per mail. En 
informatie over wat u bij de hand 
moet houden tijdens de afspraak. 
Lukt het niet om het online te 
regelen? Neemt u dan contact op 
met ’t Baken om een afspraak te 
maken.

Allemaal1.tv wil inwoners gemeente 
Lochem verbinden in coronatijd

Vanaf 10 december tot en met februari kunnen inwoners uit de gemeente 
Lochem live tv van eigen bodem bekijken. Dan start het project Allemaal1.
tv-Van IJssel tot Berkel met 2 YouTube-uitzendingen per week. Het initiatief 
komt van een groep inwoners die wil verbinden in coronatijd. Het college 
steunt dit initiatief met een tijdelijke subsidie. De eerste uitzendingen 
komen vanuit de foyer van Schouwburg Lochem. Publiek is welkom 
tijdens de live-uitzendingen. Uiteraard binnen de geldende corona-
regels. Het Youtubekanaal heet Allemaal1.tv-Van IJssel tot Berkel. Op de 
foto staan de kartrekkers Marije Alma (presentatrice), Henri Bruntink 
(redacteur), Bart Verdult (regisseur) Annemart Janssen (producer), Luuc 
Grijsen (floormanager), Mirjam Radstake (Schouwburg Lochem), Monique 
Hazewinkel (gemeente Lochem) en Merle Keessen (setdresser). Niet op de 
foto: Wout Klein (Historisch Genootschap Lochem). Meer informatie op: 
www.allemaal1.tv.

Testen zonder klachten          
Bent u in nauw contact geweest 
met iemand met corona? Dan kunt 
u zich ook zonder klachten laten 
testen. 

Dit kan als u:
• in een bron- en contactonderzoek 

van de GGD naar voren komt.
• een melding in de 

#CoronaMelder-app krijgt.

Bij een negatief testresultaat mag 
u weer naar buiten en hoeft u de 
quarantaine niet af te maken.

Onderzoek of CoronaMelder 
Tijdens het bron- en contacton-
derzoek wordt samen vastgesteld 
wat de 5e dag na het laatste 
risicovolle contact is. Als nauw 
contact ontvangt u een telefoon-
nummer om de asymptomatische 
test (testen zonder klachten) aan te 
vragen. Krijgt u een melding van de 
CoronaMelder app? In het bericht 

staat wat dag 5 is en welk telefoon-
nummer u kunt bellen om de 
testafspraak te maken. Bent u naast 
de melding, ook onderdeel van een 
bron- en contactonderzoek, dan gaat 
het advies van de GGD altijd boven 
dat van de CoronaMelder app.

Blijf alert
Het is wel belangrijk dat u alert 
blijft op coronaklachten. En dat u 
10 dagen afstand houdt tot risico-
groepen. Kijk voor meer informatie 
op www.rijksoverheid.nl of  
www.ggdnog.nl/

Persconferentie
De coronamaatregelen die het 
kabinet op 8 december bekend 
maakte, konden niet meer mee 
in deze krant. Kijk op  
www.rijksoverheid.nl voor het 
laatste overzicht. 

Omgevingsvisie: energie

Wat vindt u belangrijk?

De gemeente Lochem denkt 
na over de toekomst en maakt 
een Omgevingsvisie. Eén van de 
onderwerpen waar het over gaat is 
energie. 

De gemeente heeft de ambitie in 
2030 energieneutraal te zijn. De 
gemeente is daarom bezig met het 

maken van (beleids)plannen voor het 
opwekken van duurzame energie 
met windmolens en zonneparken. 
De mening van inwoners is hierbij 
erg belangrijk. Doe mee en laat 
uw stem horen! Beantwoord de 
vragenlijst op www.lochem.nl/
energie2030. Dit kost ongeveer 8 
minuten van uw tijd.
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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 

Meer informatie? Kijk op
www.aandachtvoorelkaar.nl en op www.coronahulplochem.nl

“De toename van het aantal pakketten is extreem”

Manon Wullink werkt inmiddels zeven jaar bij het postagentschap van 
PostNL bij de Lochemse Primera. Manon is getogen in Lochem en woont 
hier nog altijd samen met haar gezin. Ze heeft de klantbehoefte bij 
Primera de afgelopen maanden enorm zien veranderen.

“Er worden momenteel veel meer boeken, tijdschriften, puzzels en spellen 
verkocht. Mensen zijn veel thuis en werken ook thuis. Dus in de verkoop 
van cartridges, printpapier en andere kantoorartikelen zie je ook een 
stijgende lijn. En de toename van het aantal pakketten is echt extreem. Dit 
geldt ook voor de brievenbuspost,” vertelt Manon. “Dagelijks werken we 
met drie mensen. Voor de coronatijd waren we met twee.”

Wanneer was voor jou de invloed van corona het grootst?
“Dat was in de eerste golf. Toen moesten we overstappen naar een nieuwe 
manier van werken. Mensen moesten opeens afstand houden van elkaar. 
Daarom bedachten we looproutes in de winkel. We verkochten ook heel 
veel kaarten. Helaas ook veel rouwkaarten. Dan word je wel met je neus op 
de feiten gedrukt.”
 
Hoe heb jij je aangepast aan de omstandigheden?
“Eigenlijk door gewoon te doen. Handen wassen, balies desinfecteren. Het 
is inmiddels een normale zaak geworden. Ook nu we met mondkapjes 
werken. We hebben buiten ook een stoplicht staan die we op rood zetten 
als er teveel mensen binnen zijn. Ook de klanten proberen rekening te 
houden met elkaar en wijzen elkaar zo nodig op de regels die wij hanteren.”

Is er iets uit deze tijd dat je wilt meenemen naar de toekomst?
“Ik vind het mooi om te zien dat onze klanten ook oprecht aan mij vragen 
hoe het gaat. Het lijkt wel alsof we wat meer oog voor elkaar hebben 
gekregen. Dat zie je bijvoorbeeld aan de toename van de kaartverkoop. Het 
is een klein gebaar, maar waar je juist in deze tijd wel behoefte aan kan 
hebben.”

Hoe bestrijden we gladheid? 
Nu het einde van het jaar nadert 
wordt ook de kans op winters weer 
groter. Zodra er gladheid wordt 
verwacht trekken de strooiwagens 
erop uit. Dit gebeurt meestal ’s 
nachts, voordat de ochtendspits 
begint. Daarmee wordt gladheid zo 
veel mogelijk voorkomen in plaats 
van bestreden. 

Circulus-Berkel BuitenRuimte 
coördineert de uitvoering van het 
strooibeleid volgens het gladheids- 
preventieplan van de gemeente. 
Daarbij werken zij samen met de 
Provincie Gelderland. De provincie 
geeft aan wanneer er gestrooid 
moet worden op basis van een 
GladheidsMeldingSysteem. Zij 
maakt daarvoor gebruik van 
meetstations in de provincie.

Hoe wordt er gestrooid? 
Bij het strooien zijn eerst de verbin-
dingswegen en fietspaden aan 
de beurt. Zo blijven de kernen 
bereikbaar voor hulpdiensten, 
het openbaar vervoer en voor 
andere weggebruikers. Ook 
ontsluitingwegen naar wijken 

en gevaarlijke locaties krijgen 
voorrang. De strooiwagens worden 
bevoorraad vanuit de steunpunten 
in Ruurlo en Warnsveld. De 
provincie heeft veel zout ingekocht.

Wat kun u zelf doen bij gladheid? 
Wordt u op de weg overvallen door 
gladheid, mist of sneeuw? Houd 
vooral afstand, pas uw rijtempo 
aan en neem geen risico’s. Geef 
ook strooiwagens de ruimte om 
het werk te doen, zo komt iedereen 
veilig thuis. Op voetpaden en 
trottoirs wordt niet gestrooid. De 
gemeente en Circulus-Berkel vragen 

inwoners en bedrijven om de eigen 
stoep sneeuw- en ijsvrij te houden. 
Bijvoorbeeld door zand of zout te 
strooien en sneeuw op te ruimen. 

Dichtstbijzijnde strooiroute 
U ziet de strooiroutes op de digitale 
kaart op www.circulus-berkel.nl/
lochem/gladheid. 

Op de hoek van Blauwedijk en de Bakkersteeg staat het nieuwe milieuparkje.

De strooiwagens gaan er weer op uit tijdens gladheid.

Nieuw milieuparkje in Almen
In Almen is een nieuw milieu-
parkje geopend. U vindt hier 
ondergrondse containers voor het 
scheiden van uw afval. Ook staat er 
een container voor het wegbrengen 
van restafval.  

U vindt het milieuparkje op de hoek 
van Blauwedijk en de Bakkersteeg 
in Almen. U kunt er glas, papier, 
pmd (plastic verpakkingen, metalen 
verpakkingen en drankpakken), 
luiers en textiel kwijt. Ook vindt 
u er een ondergrondse container 
voor restafval, die u kunt openen 
met uw milieupas. De tijdelijke 
glascontainers bij de Superrr aan de 
Dorpsstraat in Almen worden, nu 
het milieuparkje af is, weggehaald. 

Andere locaties
Weten waar nog meer 
ondergrondse containers voor 
glas, papier, pmd, luiers, textiel en 

restafval staan? Kijk dan op de app 
van Circulus-Berkel of raadpleeg 
www.circulus-berkel.nl/containers. 

Kansen benutten voor biodiversiteit 
Lochem is een groene gemeente. 
En dat willen we graag zo 
houden. Maar ook hier staat de 
biodiversiteit onder druk. Zonder 
diversiteit in de natuur gaat ook de 
kwaliteit van ons leven achteruit. 
Bijen en hommels zorgen 
bijvoorbeeld voor bestuiving en 
daarmee voor ons voedsel. De 
gemeente wil haar verantwoorde-
lijkheid nemen voor de soorten die 
bij ons landschap horen. Daarom 
is er een nieuw biodiversiteitsplan. 
Daarmee geven we biodiver-
siteit een stevigere plek in onze 
gemeente. 

Wethouder Henk van Zeijts: “We 
kunnen op bijna elke plek in onze 
gemeente soorten meer leefruimte 
geven en leefomstandigheden 
verbeteren. Denk aan bermen, 
sloten, langs akkers, bedrijventer-
reinen, tuinen en op daken. Dat 
doen we samen met inwoners, 
bedrijven, boeren en natuurorga-
nisaties. Lokale initiatieven laten 
zien dat de natuur veerkrachtig 
is en dat kleine ingrepen al een 

positief effect kunnen hebben. 
Zoals aanleg van poelen, inzaaien 
van bloemrijke akkerranden en 
ecologisch bermbeheer.”

Waarom belangrijk?
Leven in een groene omgeving is 
goed voor ons, het is goed voor 
onze gezondheid en we genieten 
ervan. Een aantrekkelijk landschap 
en gevarieerde natuur trekken ook 
meer toeristen naar de gemeente. 
En de landbouw heeft baat bij 
bestuiving, vruchtbare bodems en 
een natuurlijk evenwicht voorkomt 
ziekte en plagen. Zo is meer 
biodiversiteit op allerlei fronten 
belangrijk voor ons.

Voorbeelden biodiversiteit
Het belang van biodiversiteit borgt 
de gemeente in grote ruimtelijke 
opgaven. Het krijgt een plek in 
de omgevingsvisie. De gemeente 
geeft zelf het goede voorbeeld in 
het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte. Ook ondersteunt 
de gemeente initiatieven vanuit de 
samenleving. Mooie voorbeelden 

zijn het gevarieerder maken van 
groen in groenvakken, buurten 
die de handen ineen slaan, 
bijvoorbeeld aan de Schoolstraat 
in Eefde waar de buurt gazons 
omvormt tot bloemrijke 
grasvelden, de tipclips voor en door 
inwoners die laten zien hoe je zelf 
kunt bijdragen aan meer biodiver-
siteit, de vleermuiskastenactie 
samen met Vleermuiswerkgroep 
VleGel en aanleg en herstel van 
landschapselementen, onder 
andere met subsidie vanuit Vitaal 
Gelderland.

Besluitvorming
Een deel van de uitvoering van 
het plan loopt al of we beginnen 
ermee in 2021 en 2022. Daarvoor 
is elk jaar € 60.000 beschikbaar. 
Hiervan is een deel voor initia-
tieven van inwoners. We 
verwachten dat de raad tijdens 
een Politieke Avond in januari of 
februari 2021 een besluit neemt 
over het plan. Het plan leest u op 
www.lochem.nl.

Verkoop Huize Stijgoord stimulans voor 
kantorenpark
Het college is akkoord gegaan met 
de verkoop van Huize Stijgoord 
op kantorenpark Stijgoord. 
Achterhoekse ondernemers gaan 
hier een innovatief kantoor van 
maken.

Wethouder Economie, Eric-Jan de 
Haan is erg blij met deze ontwik-
keling. “Een nieuwe stap in de 
invulling van het kantorenpark, 
zoals we dat voor ogen hebben. 
Het kantoor biedt ruimte voor 
nieuw ondernemerschap aan de 

Berkel. Een aanwinst voor Lochem 
en er is weer toekomst voor Huize 
Stijgoord”. 

Landmark
De villa is een gemeentelijk 
monument van omstreeks 1890 
met de bestemming ‘gemengde 
doeleinden’. De kopers gaan de 
villa grondig opknappen en willen 
er een landmark van maken. Meer 
informatie volgt van de initiatief-
nemers, als zij hun ideeën verder 
hebben uitgewerkt. 
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Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 7 december 2020
Op 7 december 2020 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier 
een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Verordening Wmo 2021
• Verhoging subsidie Lochemse Schouwburg
• Samenwerking Circulus-Berkel Beheer Openbare Ruimte
• Bestemmingsplan Bedrij venterrein Diekink (fase 1) en grondexploitatie 

(gewij zigd)
• Belastingverordeningen (gewij zigd)
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen uitbreiding basisschool 

Nettelhorst Bolksbeekweg 4 Lochem
• Verordening Werkgeverscommissie 2020
• Benoeming dhr. A.W.M. Lobbert uit Laren als fractievertegenwoordiger 

namens de VVD

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekij ken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 26 november t/m 2 december 2020 
zij n de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Berkelweg 1, het verbouwen van een 

woning, nr. 2020-188112, 30 november 
2020 

• Dorpsstraat 12, het plaatsen van een 
werktuigenberging, het handelen in strij d 
met de regels ruimtelij ke ordening en het 
milieuneutraal veranderen, 
nr. 2020-188087, 30 november 2020 

Eefde
• Bargeweg 22, het verbouwen/vergroten 

van een woning en het kappen van een 
denneboom, nr. 2020-188083, 
30 november 2020 

• Kapperallee 53 (nabij ), het aanleggen van 
een zonnepark, nr. 2020-187850, 
26 november 2020 

• Rij sseltweg 8, het plaatsen van een mantel-
zorgwoning, nr. 2020-188125, 
30 november 2020 

• Schurinklaan 24 (nabij ), het kappen van 62 
bomen, nr. 2020-188306, 1 december 2020 

Epse
• Olthofl aan 23a (nabij ), het kappen van drie 

beuken, nr. 2020-188230, 1 december 2020 
• Oude Larenseweg 66, het vervangen van 

een woning, nr. 2020-187906, 
26 november 2020 

Harfsen
• Oude Larenseweg 109, het kappen van drie 

berken, nr. 2020-187889, 26 november 2020 

• Schepersweg 24, het kappen van een 
fi jnspar, nr. 2020-188361, 1 december 2020 

Laren
• Bouwhuisweg 5, het kappen van een singel 

en knotbomenrij  en het aanleggen van een 
uitrit, nr. 2020-188264, 1 december 2020 

Lochem
• Frans Halslaan 1b (nabij ), het verbouwen 

van een kantoorpand tot drie apparte-
menten, nr. 2020-188307, 1 december 
2020 

• Kwinkweerd 16 (nabij ), het plaatsen van 
een tij delij ke kantoorunit, nr. 2020-187898, 
26 november 2020 

• Markt 7, het kappen van een esdoorn, 
nr. 2020-188007, 30 november 2020 

• Nieuweweg 5 (nabij ), het plaatsen van een 
loftwoning, nr. 2020-187791, 26 november 
2020 

• Ossenbeltsdij k 1 kavel 14, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188029, 
30 november 2020 

• Ossenbeltsdij k 1 kavel 15, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188033, 
30 november 2020 

• Ossenbeltsdij k 1 kavel 16, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188043, 
30 november 2020 

• Ossenbeltsdij k 1 kavel 17, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188073, 
30 november 2020 

• Vordenseweg 6 H503, H511, H518 (nabij ), 
het kappen van vier bomen, 
nr. 2020-187794, 26 november 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermij n 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten voor de volgende 

aanvraag de beslistermij n te verlengen met 
een termij n van maximaal 6 weken:

Laren 
• Langelersdij k 2, het vergroten van een 

werktuigenberging en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurgebieden, 
nr. 2020-183658, 30 november 2020 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet verlengen 
van de beslistermij n is in principe geen 
bezwaar of beroep mogelij k (artikel 6.3 Awb)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 26 november t/m 2 december 2020 zij n 
de volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdij k 46, het verplaatsen van een 

uitrit, nr. 2020-184862, 26 november 2020 
Epse
• Dortherweg 33, het kappen van een berk 

(herplant opgelegd), nr. 2020-184144, 
26 november 2020 

• Weerdsweg 3, het verbouwen/vergroten 
van een woning, nr. 2020-182432, 
30 november 2020 

Gorssel
• Parallelweg 11, het plaatsen van een 

carport, nr. 2020-185455, 27 november 
2020 

• Veerweg 3a, het gebruik van een 
bij gebouw als tij delij ke woning voor een 
periode van 4,5 jaar, nr. 2020-186209, 
26 november 2020 

Harfsen 
• Deventerdij k 10 H125, het kappen van een 

eik (herplant opgelegd), nr. 2020-184492, 
26 november 2020 

• Esveldsdij k 6a, het vervangen van een 
paardenstal, nr. 2020-183068, 
26 november 2020 

Laren
• Broekdij k 8, het aanleggen van een 

toegangspad, nr. 2020-186103, 30 
november 2020 

Lochem
• Bierstraat 10, het kappen van een els, 

nr. 2020-181956, 25 november 2020 
• Walderstraat 6 en Markt 12, het 

veranderen van de entree en splitsing van 
de winkelfunctie naar twee ruimten voor 

apotheek en jeugdzorg, nr. 2020-185557, 
2 december 2020 

Defi nitief 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, afwij ken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

• Reeverdij k 6b, Eefde: het plaatsen van 
zonnepanelen, zaaknummer 2020-168294. 
Dit besluit is bekend gemaakt op 4 
december 2020.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bij behorende 
stukken zij n voor een ieder in te zien met 
ingang van 10 december 2020 tot en met 20 
januari 2021. Het besluit kan gedurende de 
hiervoor genoemde termij n worden ingezien 
op de website www.ruimtelij keplannen.nl. 
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken 
plannen”, waarna u de mogelij kheid heeft 
de informatie op te roepen via het invullen 
van de locatie, de naam van het plan of het 
planid-nummer NL.IMRO.0262.buReeverdij k-
6bEe-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 mogelij kheid tot het indienen van een 
beroepschrift staat open voor belangheb-
benden die: 
• tij dig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswij ze naar voren hebben gebracht bij  
het college of

• kunnen aantonen dat zij  redelij kerwij s niet 
in staat zij n geweest hun zienswij ze bij  het 
college naar voren te brengen

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

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zij n. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zij n de 
offi  ciële bekendmakingen en zij n leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zij n 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de offi  ciële 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, schriftelij k, per e-mail of op afspraak.

Onderzoek naar joods vastgoed
In de Tweede Wereldoorlog heeft 
de bezetter joodse eigenaren van 
huizen gedwongen hun huis te 
verkopen. Kort geleden is daarover 
informatie online beschikbaar 
gekomen door een samenwerking 
van het Nationaal Archief en het 
Kadaster. Daaruit blij kt dat dit 
ook in de voormalige gemeenten 
Gorssel en Lochem is gebeurd. Na 
de Tweede Wereldoorlog heeft een 
vorm van rechtsherstel plaatsge-
vonden, maar het college vindt het 
belangrij k om te onderzoeken hoe 
dat is gebeurd.

Uit de administratie die in de 
Tweede Wereldoorlog is bij ge-
houden blij kt dat het gaat om 28 
panden. Vier daarvan zij n gekocht 
door de voormalige gemeentebe-
sturen. Deze krij gen extra aandacht 
in het onderzoek. Minder bekend 
is dat er ook agrarische gronden 

zij n onteigend. Hier wordt een 
verkenning naar gedaan.

Onafh ankelij k onderzoek
Het college stelt de raad voor het 
onderzoek te laten doen door een 
onafh ankelij k onderzoeker met 
kennis en ervaring op dit gebied. 
“We willen de feiten onder ogen 
zien en vaststellen of er voldoende 
recht is gedaan aan de voormalig 

eigenaren, hun nabestaanden en 
erfgenamen”, geeft burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve aan. “Het is 
dan ook van groot belang dat we dit 
netjes gaan doen.” 

Besluitvorming en start
Als de gemeenteraad instemt met 
het onderzoek start het in mei 2021. 
De verwachting is dat de resultaten 
eind 2021 bekend zij n. 

Gemeente Lochem laat onderzoek doen naar joods vastgoed.
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Openbare bekendmakingen
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.
 

Milieu 

Meldingen Wet milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Almen
• Het Erf 4 en 6, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem, nr. 2020-183845,  
12 oktober 2020 

Barchem
• Dollehoedsdijk 8, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 

wijzigen van een veehouderij, 
 nr. 2020-185920, 3 november 2020 

• Hazelberg 1, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het veranderen 
van een bedrijf, nr. 2020-184745,  
20 oktober 2020 

Harfsen
• Reeverweg 52, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer,  
het bouwen van een ligboxenstal, 
jongveestal, melkstal, kapschuur en 
veranderen dierenaantallen,  
nr. 2020-179201, 28 juli 2020 

Laren
• Deventerweg 83, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
wijzigen van een veehouderij,  
nr. 2020-177762, 9 juli 2020 

• Deventerweg 94a, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
aanbrengen van een mestkelder in een 
bestaande stal, nr. 2020-183452, 2 oktober 
2020 

• Dochterenseweg 19, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
vervangen en uitbreiden van een machine-
opslag voor landbouwwerktuigen,  
nr. 2020-185640, 29 oktober 2020 

• Ooldselaan 16, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
bouwen van een werktuigenberging en 
melden van de huidige dieraantallen,  
nr. 2020-180008, 17 augustus 2020 

Lochem
• Aalsvoort 101, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem nabij de assemblageaf-
deling, nr. 2020-180023, 19 augustus 2020 

• Aalsvoort 101, Besluit bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen milieubeheer, het 
aanleggen van een gesloten bodemenergie-
systeem bij de overige bedrijfsgebouwen,  
nr. 2020-180013, 19 augustus 2020

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Harfsen
• Lochemseweg 
In verband met werkzaamheden aan 
de voetgangersoversteekplaats in de 
Lochemseweg te Harfsen is deze weg op 
woensdag 16 december ter hoogte van de 
Hulstweg afgesloten voor het verkeer. Ter 
plaatse wordt een omleidingsroute ingesteld.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit Tijdelijke wet 
maatregelen COVID-19 

Contact: dhr. S. Hofland

Op 3 december 2020 heeft de burgemeester 
van Lochem het Aanwijzingsbesluit Tijdelijke 
wet maatregelen COVID-19 vastgesteld. 

De burgemeester heeft de opsporings-
ambtenaren van de gemeente Lochem, 
de toezichthouders van Team Omgeving 
en Handhaving en de beleidsmedewerker 

integrale veiligheid en crisisbeheersing belast 
met het toezicht op de wet. 
Het aanwijzingsbesluit treedt in werking één 
dag na bekendmaking. 
Het aanwijzingsbesluit is geplaatst in het 
digitale gemeenteblad op overheid.nl.

Verordeningen

Verzamelverordening Werk en Inkomen
 vastgesteld

Contact: dhr. J. Meerwijk

Bekendmaking vaststelling 
Verzamelverordening Werk en Inkomen.

In de vergadering van 23 november 2020 
heeft de gemeenteraad van Lochem de 
Verzamelverordening Werk en Inkomen 
vastgesteld. 

Deze Verzamelverordening geeft regels over 
de uitvoering van de Participatiewet op het 
gebied van werk en inkomen.

Inwerkingtreding
De verordening wordt bekend gemaakt in 
het digitale Gemeenteblad op overheid.nl. De 
verordening treedt in werking per 1 januari 
2021.

Inzage
De verzamelverordening ligt voor iedereen 
ter inzage. Dit is met ingang van 9 december 
2020 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem.

 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 


