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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

Gemeente Lochem vrij van 
onbeveiligde spoorwegovergangen
Alle niet actief beveiligde 
overwegen (NABO’s) in de gemeente 
Lochem verdwijnen. 8 december 
tekenden ProRail en wethouder 
Eric-Jan de Haan de overeenkomst 
daarvoor. Eind 2021 is de gemeente 
Lochem NABO-vrij.

In de gemeente Lochem zijn nu nog 
acht onbeveiligde spoorwegover-
gangen. ProRail heft ze op of 
beveiligt ze.

Overgangen
Het gaat om de volgende 
onbeveiligde spoorwegovergangen:
•  Lochem, nabij Aalsvoort-West / 

Rossweg
•  Almen, Binnenweg
•  Eefde, Kleine Teenkweg en  

’t Haveke
•  Eefde - Almen, Hulzerdijk en 

Wagenvoortsdijk ( tussen 
Elzerdijk en Kapelweg)

Wat gaat er gebeuren?
Zes overgangen sluiten we af. De 
overgang op de Hulzerdijk krijgt 
een tunnel voor voetgangers, 
fietsers en ruiters. De overgang 
Wagenvoortsdijk (aansluiting op 
de Hulzerdijk) beveiligen we met 
spoorbomen, knipperlichten en 
bellen.

Goede samenwerking
De aan te pakken overwegen 
bevinden zich op drie afzonderlijke 
spoorlijnen (Zutphen – Hengelo, 
Zutphen – Winterswijk, Zutphen 
– Deventer). In de aanpak van de 
overwegen hebben de gemeente 
en ProRail goed samengewerkt. 
Zowel inhoudelijk als financieel 
(de provincie heeft hier ook een 

bijdrage aan geleverd) zijn de 
handen ineen geslagen. Wethouder 
Eric-Jan de Haan: “Ik ben blij dat 
we na een goed proces nu op korte 
termijn potentieel zeer gevaarlijke 
onbeveiligde spoorwegovergangen 
sluiten. En dat er aan de Hulzerdijk 
een alternatief komt. De ondertun-
neling is natuurlijk ontzettend mooi 
voor onze inwoners.”

Planning aanpak NABO’s
Afgelopen zomer is de NABO aan 
de Kleine Teenkweg in Eefde al 
opgeheven. In het eerste kwartaal 
van 2021 volgen er nog eens vijf. De 
overige twee, aan de Hulzerdijk en 
Wagenvoortsdijk, zijn in het derde 
kwartaal van 2021 aan de beurt. 

De onbeveiligde spoorwegovergang Aalsvoort-West/Rossweg wordt 
opgeheven.

Lockdown: beperk contacten tot een 
minimum 
Het coronavirus grijpt opnieuw 
razendsnel om zich heen. De 
afgelopen weken zien we in 
ons land tot zo’n 9.000 besmet-
tingen per dag. Ook in zieken-
huizen en verpleeghuizen komen 
er elke dag patiënten bij. Helaas is 
de bron van een besmetting niet 
altijd te herleiden. Maar wat wel 
duidelijk is: hoe meer contacten, 
hoe meer besmettingen. Daarom is 
Nederland tot minimaal 19 januari 
in de strengste lockdown tot nu 
toe.  Verderop in deze krant ziet u 
alle maatregelen op een rij. 

Blijf dus zo veel mogelijk thuis, 
ook tijdens de feestdagen. Als we 
minder mensen ontmoeten, kan het 
coronavirus zich lastiger verspreiden. 

Bezoek
Ontvang thuis per dag niet meer 
dan 2 gasten vanaf 13 jaar. Op 
24, 25 en 26 december geldt 
een uitzondering: dan mogen er 
maximaal 3 gasten per dag op 
bezoek komen. Exclusief kinderen 
tot 13 jaar. Een groepje buiten is 
maximaal 2 personen, ook tijdens 
de kerstdagen. 

Coronahulp
Wie besmet is, roept hulp in 
van anderen. Bijvoorbeeld voor 
boodschappen en andere klusjes. Is 
dit lastig? Kijk dan op www.corona-
hulplochem.nl. 

Kijk voor meer informatie op  
www.rijksoverheid.nl.

Het kan nog tot 20 december!
Denk met ons mee over de toekomst 
van Lochem 
Onze samenleving en omgeving 
verandert voortdurend. Waar 
staan we in 2030? Hoe willen 
we dan wonen, leven, studeren, 
werken of spelen? Dat zijn 
belangrijke vragen waar we met 
elkaar over na moeten denken. 
Want het bepaalt hoe we met 
de ruimtelijke omgeving van de 
gemeente willen omgaan. En juist 
dát willen we graag met u en met 
jou bespreken. Laat ons weten 
hoe u daar over denkt. Met uw 
antwoorden kunnen we toetsen 
of we op de goede weg zitten. We 
hebben een aantal vragen voor 
u als inwoner om te weten te 
komen wat u belangrijk vindt. Ook 
aan onze jongeren, ondernemers, 

dorpsraden en andere (belangen)
organisaties stellen we deze 
vraag. Doe met ons mee, want 
alleen samen bepalen we de 
toekomst van onze gemeente 
Lochem. Ik reken op u!

Bert Groot Wesseldijk
Wethouder Ruimte, Wonen, 
Financiën & Sport

TEKENWEDSTRIJD

Wat vind jij belangrijk voor kinderen later?
Ben jij tussen de 6 en 12 jaar oud? Doe dan mee met
de tekenwedstrijd en maak kans op 1 van de 5 boeken:
‘Het grote waarom?’  

Wat vind jij belangrijk voor kinderen later? Teken jouw buurt, dorp
of stad als een plek waar kinderen het super goed hebben. Wat is
er nodig? Misschien wel een hele gekke speeltuin, speciale kinder-
fietspaden of overal zonnepanelen of … wat vind jij belangrijk? 

Teken het en maak kans op een boek. De mooiste tekeningen
komen in de krant en in de Omgevingsvisie. Dat is een plan waarin
de gemeente Lochem beschrijft wat er nodig is voor de toekomst
van Lochem. 

Kijk op www.lochem.nl/tekendetoekomst
voor meer informatie. win 

dit boek!

Vul de vragenlijst in! 
Denk mee over de toekomst en beantwoord onze vragenlijst. Kijk op 
www.lochem.nl/wonenenleven2030 en denk met ons mee! Vindt u het 
fijner om de vragenlijst op papier in te vullen? Bel dan naar (0575) 76 
02 27 dan sturen we u de vragenlijst met een gratis retourenvelop toe. 

Joost Carlier Ridder in de Orde 
van de Nederlandse Leeuw

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte vorige week vrijdag een 
Koninklijke onderscheiding uit aan Joost Carlier in Schouwburg Lochem. 
Aan de keukentafel van huize Carlier bedacht Joost Carlier in 1967 op 
achttienjarige leeftijd het eerste Lochem Festival. Daarmee zette Joost 
zijn eerste passen in de evenementenwereld. In 1978 startte Joost Carlier 
het bedrijf LOC7000. Dit richt zich op de organisatie van grootschalige 
evenementen, festivals en openluchtconcerten. Bij de uitvoering van 
festivals betrok hij vaak lokale verenigingen. Die verdienden daarmee geld 
voor de verenigingskas. Carlier wordt gekwalificeerd als “iemand die op 
uitstekende wijze werkzaamheden heeft verricht waarbij de samenleving 
in zeer belangrijke mate is gebaat”. Dit was voor het Kapittel voor de Civiele 
Orden voldoende reden om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw.

Foto: Arjen Dieperink
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Ontdek uw innerlijke Bob 
Ross en schilder mee!

Heeft u uw innerlijke Bob Ross al 
ontdekt? Veertig landschappen 
van de beroemde tv-schilder zijn 
nu te zien in Museum MORE in 
Gorssel. Dat was de aanleiding 
voor de oproep van burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve aan 
bewoners van onze gemeente 
om zelf een ‘Bob Ross’ te maken 
van de Lochemse berg. Een aantal 
bewoners ging al aan de slag en 
stuurde een foto van hun werk in. 
Doet u ook mee? 

U vindt televisie-uitzendingen van 
Bob Ross op YouTube. Zo kunt u de 
techniek leren van de meester zelf. 

Meedoen kan tot 1 februari
We zien uw inzending graag 
tegemoet op communicatie@
lochem.nl. De inzendingen worden 
beoordeeld door een deskundige 
jury, waaronder burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve. De winnaar 
krijgt een prijs. Meedoen kan tot 1 
februari 2021.

De cliënten van Zozijn aan de Fr. Ballochillaan zijn de uitdaging van om de 
Lochemse berg te schilderen aangegaan. Dit is het schilderij van Willemien. 

IJsseldal Wonen, Viverion en gemeente 
maken woonafspraken voor 2021
Woningcorporaties IJsseldal 
Wonen en Viverion, huurders-
verenigingen IJsseldal en De 
Berkelstreek en de gemeente 
ondertekenden de nieuwe presta-
tieafspraken voor de gemeente 
Lochem. Hiermee spreken zij af 
welke activiteiten zij in 2021 gaan 
uitvoeren. 

Het gaat onder andere om 
afspraken over de betaalbaarheid 
van woningen, huisvesting van  
specifieke doelgroepen, nieuwbouw, 
leefbaarheid, kwaliteit en duurzaam- 
heid van woningen. Wethouder Bert 
Groot Wesseldijk: “Goed en veilig 
wonen is een belangrijke basisbe-
hoefte voor iedereen. Dan is een 
samenwerking als deze van groot 
belang. Ik ben heel blij dat we deze 
afspraken voor het komend jaar 
weer hebben kunnen maken. Vooral 
omdat daar ook de bewoners zelf 
bij betrokken zijn, in de vorm van de 
huurdersverenigingen.  Zo doen we 
het echt samen.”

Betaalbaarheid 
Een belangrijk onderwerp dat 

voor 2021 op de agenda staat 
is de betaalbaarheid voor 
bewoners. Niet alleen de betaal-
baarheid van de huren, maar 
ook van gemeentelijke lasten. Er 
zijn verschillende regelingen die 
mensen met een laag inkomen 
ondersteunen, zodat zij aan hun 
financiële verplichtingen kunnen 
voldoen. Onderzocht wordt of deze 
voldoende bekend zijn bij sociale 
huurders en of er eventuele extra 
maatregelen moeten komen. We 
gaan ons actief inzetten om te 
zorgen dat meer mensen van deze 
regelingen gebruik gaan maken.

Energieneutraal in 2030
De gemeente Lochem streeft 
ernaar om in 2030 energieneutraal 
te zijn. Zo betrekt de gemeente de 
woningcorporaties en huurdersor-
ganisaties bij het maken van een 
warmteplan. In het warmteplan 
moet staan hoe en wanneer 
huurwoningen aardgasvrij 
gemaakt kunnen worden. 
IJsseldal Wonen gaat met ingang 
van 2021 starten met een nieuwe 
duurzaamheidsvisie waarin de 

ambities voor de komende vijf jaar 
in beeld zijn gebracht. De activi-
teiten dragen bij aan de reductie 
van de CO2 uitstoot. IJsseldal 
Wonen gaat ten minste drie 
projecten in 2021 uitvoeren. 
Viverion investeert in 2021 
circa € 1,3 miljoen in verduur-
zaming van ruim 150 woningen, 
verdeeld over vijf onderhouds- 
en verduurzamingsprojecten in 
Lochem en twee projecten in 
Laren. Huurdersvereniging De 
Berkelstreek wordt hier actief 
bij betrokken, op basis van de 
samenwerkingsovereenkomst 
tussen beide partijen.

Nieuwbouw
Goed nieuws op het gebied van 
nieuwbouw. IJsseldal Wonen 
verwacht dat in 2021 gestart 
wordt met de bouw van 20 sociale 
huurwoningen op het voormalige 
kazerneterrein in Eefde. Ook Viverion 
heeft plannen om de komende 
jaren in Lochem enkele tientallen 
woningen te bouwen. Zij gaat 
daarvoor samen met de gemeente 
op zoek naar geschikte locaties. 

Zilveren Knoop voor Otto 
Bisschop en Gerard Spil

Otto Bisschop en Gerard Spil ontvingen vrijdag uit handen van wethouder 
Eric-Jan de Haan een Zilveren Knoop. Het college van B&W kent de Zilveren 
Knoop aan Otto Bisschop en Gerard Spil toe als blijk van waardering voor 
hun gepassioneerde inzet voor de verkeersveiligheid in Lochem. Samen 
richtten de heren 39 jaar geleden Veilig Verkeer Nederland afdeling Lochem 
op. Maar liefst 39 jaar waren zij bestuurslid en actief vrijwilliger voor Veilig 
Verkeer Nederland. Jong en oud hebben in Lochem kunnen profiteren 
van de inzet van Otto en Gerard. Hun inzet is niet in tijd uit te drukken. 
Daarmee zijn zij een groot voorbeeld voor velen van ons. De Zilveren Knoop 
is een blijk van waardering van het college van B&W voor inwoners die een 
verbindende rol vervullen in de Lochemse samenleving. Het ontwerp van 
de Zilveren Knoop is naar een idee van inwoonster Ingrid Leufkens.

Voldoende medewerkers op onze 
stembureaus
Op de oproep van burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve om mee te 
werken in de stembureaus van 
de gemeente Lochem, is goed 
gereageerd. Waarvoor hartelijk 
dank! Het is hierdoor niet langer 

nodig en mogelijk om u als 
stembureaumedewerker aan te 
melden. Wie zich aanmeldde, 
krijgt bericht in januari of februari 
2021. Of zoveel eerder als er 
duidelijkheid is. 
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Inzameling kerstbomen 
op 6 januari! 
Kom je op woensdag 6 januari weer kerstbomen inleveren? 
Tussen 13.00 tot 15.30 uur kun je terecht op een inzamelplek bij 
jou in de buurt. Ook deze keer ontvang je 50 cent per boom. Een 
leuke besteding van je vrije woensdagmiddag! Dit jaar hebben we 
vanwege het coronavirus wel een paar belangrijke afspraken. 

• Kom alleen of met je vriendjes. Hulp van een volwassene nodig? 
Geen probleem. Ouders vragen we wel op gepaste afstand 
te blijven. En natuurlijk onderling anderhalve meter afstand 
te houden. 

• Onze medewerkers vinden het leuk dat je komt! Luister goed 
naar hun aanwijzingen, zo houden we het veilig. 

Inzamelplaatsen woensdag 6 januari
Almen Berkelweg bij brandweerkazerne
Barchem Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Eefde Ensinkweg
Epse Hassinklaan bij SKC ‘De Hoevenhoek’
Gorssel Tramhuisje Van der Capellenlaan
Harfsen Schoneveld aan de Bielderweg 13
Laren   Braninkschool
Lochem Wadi aan de Runmolenlaan
Lochem Stiggoor bij de speelplaats

• Bent u of ben jij boven de 12 jaar? Zorg voor anderhalve meter 
afstand. Het overhandigen van de muntjes doen onze 
medewerkers corona-proof. 

• Deze actie is bestemd voor inwoners van de gemeente Lochem 
(particulieren). Partijen van (weder)verkopers, instellingen of 
bedrijven nemen we niet aan.

• Bomen worden door inwoners gebracht; Circulus-Berkel 
haalt deze niet op. 

• De kerstbomen worden versnipperd en aangeboden 
voor duurzame verwerking. 

Bel bij  (inbraak)verdachte situaties altij d 112 
Bewoners weten zelf het beste als 
er iets niet pluis is in hun buurt. 
Een vreemd fi guur die bij  huizen 
naar binnen loert bij voorbeeld. Of 
activiteiten bij  een huis waarvan 
u weet dat de bewoners niet thuis 
zij n. Wanneer u dan 112 belt, kan 
de politie wellicht heel snel een 
inbraak voorkomen of een inbreker 
op heterdaad aanhouden! 

Het bellen van 112 is bedoeld voor 
spoed. Dus niet alleen voor levens-
bedreigende situaties, maar zeker 
ook wanneer u getuige bent van 
het voorbereiden van een inbraak 
of diefstal. Dankzij  uw tip kan de 
politie inbraken voorkomen. 80% 
van de woninginbraken wordt 

opgelost omdat buren zo oplettend 
waren en 112 belden.

Wanneer zij n inbrekers actief?
Ruim de helft van alle inbraken 
vindt overdag plaats, wanneer 
mensen naar hun werk zij n. Een 
derde van de inbraken vindt in de 
avond en ongeveer tien procent 
vindt in de nacht plaats. De 
populairste periodes van het jaar 
zij n de herfst en de wintermaanden, 
wanneer het vroeg donker is. Want 
inbrekers zij n gesteld op rust en 
afwezigheid van licht. Dan maken 
ze de meeste kans ongestoord 
hun werk te kunnen doen. Dat is 
ook de reden waarom er vaak aan 
de achterkant van een huis wordt 

ingebroken. Ook woningen in een 
donkere omgeving die moeilij k 
vanaf de wegkant te zien zij n 
genieten de voorkeur.

Strafb aar
Iemand is niet alleen strafb aar als 
hij  een woninginbraak pleegt. Ook 
de voorbereidende handelingen 
kunnen onder bepaalde 
voorwaarden al strafb aar zij n.

Het Openbaar Ministerie heeft al 
meerdere personen voor de rechter 
gebracht omdat zij  voorbereidende 
handelingen voor inbraak pleegden. 
Zij  kunnen gevangenisstraff en en 
hoge boetes krij gen.

Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot bij na klaar
Waterschap Rij n en IJssel en de 
gemeente Lochem hebben samen 
de Nieuwe Beek en de Barchemse 
Veengoot in Lochem aangepast. 
Zo zij n we beter voorbereid op 
klimaatverandering. Het gaat om 
het deel bij  de wij k Molengronden. 

Door het aanpassen kunnen de 
beken in natte perioden het water 
goed opvangen en afvoeren. De 
nieuwe inrichting van de oevers 
en beken biedt meer ruimte voor 
watergebonden natuur en in droge 
perioden houden we het water 
langer vast. De oplevering van 
het overgrote deel van het werk 
loopt volgens planning. Aannemer 
Negam vervangt de vaste stuw in 
de Barchemse Veengoot door een 
beweegbare stuw met klep. Dit 
gebeurt pas in februari 2021. De 
stuwklep is vanwege een beperkte 

productiecapaciteit door het 
coronavirus niet eerder te leveren. 
De nieuwe voetgangersbrug vlakbij  
de stuw is wel open en begaanbaar 
bij  oplevering. 

De nieuwe brug over de Barchemse Veengoot.

Aanvragen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 3 t/m 9 december 2020 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Woodbrookersweg 5, het verbouwen/

veranderen van een woonboerderij  en het 
renoveren van de kap, nr. 2020-188710, 
4 december 2020 

Eefde
• Eendrachtstraat 10, het vergroten van een 

woning en het plaatsen van een dakkapel, 
nr. 2020-188603, 3 december 2020 

Gorssel
• Thuyalaan 6, het kappen van een berk, 

nr. 2020-188780, 4 december 2020 
Lochem
• Bosweg 20, het vergroten van een woning 

in een grondwaterbeschermingsgebied, 
nr. 2020-188581, 3 december 2020 

• Burgemeester Leenstraat 54 (nabij ), het 
verbouwen van een bedrij fsruimte tot zes 
appartementen, nr. 2020-188896, 
8 december 2020 

• Hangzolder (nabij  Zwiepseweg), het 
kappen van een Hollandse eik, 
nr. 2020-188807, 7 december 2020 

• Heggerank 143 (nabij ), het kappen van drie 
prunussen, nr. 2020-188659, 4 december 
2020 

• Lange Voren 3, het veranderen van 
een vij ver naar een zwemvij ver, nr. 
2020-188999, 9 december 2020 

• Nieuweweg 5, het plaatsen van een 
liftschacht, nr. 2020-189071, 9 december 
2020

• Prins Willem-Alexanderlaan 13 (nabij ), het 
kappen van een prunus, nr. 2020-188847, 
8 december 2020 

• Tramstraat 11 en 11a, het plaatsen van 
een erfafscheiding en toegangspoort, nr. 
2020-189067, 9 december 2020 

• Zutphenseweg 35, het wij zigen van het 
bestemmingsplan ten behoeve van detail-
handel/slij terij , nr. 2020-188687, 
4 december 2020 

• Zwiepseweg 133, het vervangen van een 
dakkapel, nr. 2020-188482, 3 december 
2020 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Marinus Naeffl  aan 5, het vergroten van een 

garage en het plaatsen van een veranda, nr. 
2020-182820, 9 december 2020 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 3 t/m 9 december 2020 zij n de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde 
• Zutphenseweg 60, het kappen van een berk 

en een es (herplant opgelegd), 
nr. 2020-183526, 3 december 2020 

Gorssel 
• Lindelaan/Esdoornlaan (nabij ), het kappen 

van een esdoorn (herplant opgelegd), 
nr. 2020-185066, 3 december 2020 

Lochem
• François Ballochilaan 7, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2020-183811, 9 december 2020 
• Julianaweg 1, het kappen van een hazelaar, 

nr. 2020-183357, 3 december 2020 
• Kastanjelaan 6 en 8 (nabij ), het kappen van 

een kastanje (herplant opgelegd), 
nr. 2020-184527, 3 december 2020 

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.
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Intrekking aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
aanvraag bekendgemaakt:

Almen
• Bakkersteeg 4, het kappen van een eik, nr. 

2020-182807, 3 december 2020 
 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 7 december 2020 heeft de gemeen-
teraad het bestemmingsplan Bedrijventerrein 
Diekink (fase 1) gewijzigd vastgesteld. Op 
22 september 2020 heeft het college van 
Burgemeester en wethouders van Lochem 
een bijbehorend besluit genomen ter 
vaststelling van hogere grenswaarden op 
grond van de Wet geluidhinder. 

Het bestemmingsplan en het besluit hogere 
grenswaarden maken de ontwikkeling van 
een nieuw bedrijventerrein van ongeveer 
8 hectare ten noorden van de kern Lochem 
mogelijk. Het gebied wordt begrensd door de 
Rossweg en de spoorlijn Zutphen-Hengelo. 
Het besluit hogere grenswaarden is nodig 
omdat niet kan worden voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde voor geluid als gevolg 
van de voorgenomen realisatie van het bedrij-
venterrein en de reconstructie van een deel 
van de Rossweg. De geluidsbelasting blijft wel 
binnen de maximale grenswaarde van de Wet 
geluidhinder. 
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
zijn enkele wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van het ontwerp van het bestem-
mingsplan. Deze wijzigingen komen voort uit 
de ingebrachte zienswijzen. Het gaat om de 
volgende wijzigingen: 
• In het zuidwestelijke deel van het 

plangebied is de bestemming 
‘Bedrijventerrein’ verkleind. Ter plaatse is in 
de bestemming ‘Groen’ de aanleg van een 
amfibieënpoel mogelijk. De verbeelding is 
daarop aangepast. 

• In de planregels is een maximale 
kavelomvang opgenomen van 2,5 hectare. 
Artikel 3 is daarop aangevuld. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden kunt u met 
ingang van 17 december 2020 gedurende zes 
weken tot en met 27 januari 2021 bekijken. 
Dat kunt u op de volgende manieren doen. 
Het vastgestelde bestemmingsplan staat 
op de website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Op deze website klikt u op de knop 
“Zoeken plannen”, waarna u de mogelijkheid 
heeft het bestemmingsplan op te roepen 
via het invullen van de locatie, de naam 
van het vastgestelde bestemmingsplan 
of het planid-nummer (NL.IMRO.0262.
loBTDiekinkfase1-BP41).
Een directe link naar het vastgestelde bestem-
mingsplan staat op www.lochem.nl. De link 
kunt u vinden via het tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’. U kunt 
tevens het vastgestelde bestemmingsplan en 
het besluit hogere grenswaarden op afspraak 
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem 
en Hoofdstraat 45 in Gorssel inzien (digitaal 
of op verzoek op papier).

Beroep 
Als u het niet eens bent met het bestem-
mingsplan en/of het besluit hogere 
grenswaarden, kunt u daartegen beroep 
instellen. U kunt beroep instellen als u 
belanghebbende bent. Daarnaast moet 
één van de volgende situaties voor u van 

toepassing zijn: 
-  U heeft eerder een zienswijze tegen 

het ontwerp van het bestemmingsplan 
ingediend bij de gemeenteraad en/of een 
zienswijze ingediend tegen het besluit 
hogere grenswaarden bij het college van 
Burgemeester en wethouders.

-  U kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet 
in staat was om eerder een zienswijze bij 
de gemeenteraad en/of het college van 
Burgemeester en wethouders in te dienen.

-  U heeft geen zienswijzen ingediend 
en kunt aantonen door de gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan 
in een ongunstiger positie te worden 
gebracht.

U gaat in beroep tegen het besluit van de 
gemeenteraad of het besluit van het college 
van Burgemeester en wethouders door 
binnen de hiervoor genoemde termijn een 
brief te sturen naar de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 
2500 EA in Den Haag. U kunt ook via internet 
beroep instellen. Meer informatie hierover 
staat op de website www.raadvanstate.nl 
(digitaal loket). 
Het besluit van de gemeenteraad en het 
besluit van het college van Burgemeester 
en wethouders treden in werking daags 
na afloop van de hiervoor genoemde 
termijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt totdat op 
het verzoek is beslist. U kunt ook via internet 
beroep instellen. Meer informatie hierover 
staat op de website www.raadvanstate.nl 
(digitaal loket). 

Vaststelling wijzigingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende wijzigingsplan Kapelweg 7 
Almen is op 8 december 2020 vastgesteld.

Het wijzigingsplan Kapelweg 7 Almen 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buKapelwe-
g7Al-WP41) maakt een vormaanpassing van 
het agrarisch bouwvlak mogelijk voor het 
perceel Kapelweg 7 Almen. 

Inzage 
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met 
ingang van 17 december 2020 voor de duur 
van zes weken tot en met 27 januari 2021 ter 
inzage. Het wijzigingsplan 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 wijzigingsplan 
of het planid-nummer. U kunt tevens op 
afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel 
de stukken inzien (standaard digitaal of op 
verzoek op papier). 

Beroep
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan 
kan gedurende de termijn van terinzage-
legging beroep bij de Raad van State worden 
ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen 
gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan 
bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht of

• een belanghebbende die aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 
zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzi-
gingsplan bij het college naar voren te 
brengen

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van de Wet 
ruimtelijke ordening treedt het besluit tot 
vaststelling van het wijzigingsplan in werking 
daags na afloop van de hiervoor genoemde 
beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt, totdat op 
het verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen. 

Verkeer

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Almen
• Bakkersteeg 

Uit een kort geleden gehouden onderzoek 
aan het riool is gebleken dat de toestand 
van het riool onder de Bakkersteeg in een 
zeer slechte staat verkeerd. Omdat de 
veiligheid van de weggebruikers in het 
geding is moeten wij de weg tijdelijk af te 
sluiten.  
De Bakkersteeg, het gedeelte tussen de 
Dorpsstraat en huisnummer 4 wordt 
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer 
leiden we om via de Blauwedijk.  
 
De werkzaamheden aan het riool starten 
na de jaarwisseling en zullen 4 tot 6 weken 
duren.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting 
persoonsgegevens BRP 

Contact: Publiekscontacten

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

E.J. Bruggeman, geb. 13-01-1981

Zie informatie: Bezwaar

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP) 

Contact: Publiekscontacten

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft 
daarom het voornemen deze personen uit te 
schrijven.

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met 
de afdeling Publiekscontacten, telefoon-
nummer 0573-289222. Indien deze personen 
zich niet binnen deze periode melden, 
worden uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

L.T.Goleva, geb. 13-06-1978

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag 
paspoort, toeslagen, AOW, zorgverzekering, 
etc.). Het is daarom van groot belang zo 
spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te 
doen.

Verordeningen

Belastingverordening 2021 

Contact: mw. K. Smid

Op 7 december 2020 zijn de nieuwe 
belastingverordeningen met bijbehorende 
tarieventabellen voor 2021 vastgesteld. 

Het betreft de Verordening onroeren-
de-zaakbelastingen 2021 de Verordening 
afvalstoffenheffing 2021, de Verordening 
rioolheffing 2021, de Verordening lijkbe-
zorgingsrechten 2021, de Verordening 
marktgelden 2021, de Verordening precario-
belasting 2021, de Verordening toeris-
tenbelasting 2021, de Verordening 
parkeerbelasting 2021, de Verordening 
forensenbelasting 2021, de Legesverordening 
2021, de Verordening reclamebelasting 
2021, de Havengeldenverordening 2021 en 
de Verordening kwijtschelding 2021. In de 
belastingverordeningen zijn de heffing, de 
invordering en de tarieven van de gemeen-
telijke heffingen voor 2021 vastgelegd.

Formele bekendmaking
De verordeningen zijn bekend gemaakt op 
overheid.nl (Gemeenteblad) op 16 december 
2020. 

Inzage
De verordeningen met bijbehorende tarieven-
tabellen liggen voor iedereen ter inzage 
met ingang van 16 december 2020 bij de 
publieksbalie van de gemeente Lochem aan 
de Hanzeweg 8 in Lochem. 

Verordening Wet 
maatschappelijke ondersteuning
 2021 vastgesteld

Contact: Mw. M. Vlassak 

In de vergadering van 7 december 2020 heeft 
de gemeenteraad van Lochem de Verordening 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
vastgesteld. 

Deze verordening geeft regels over het 
ondersteunen van de zelfredzaamheid 
en de participatie van personen met een 
beperking of met chronische of psychosociale 
problemen, zoveel mogelijk in de eigen 
leefomgeving.

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

Inzage
De verordening Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2021 is te vinden op www.
lochem.nl.

Ontheffingen

Verleende ontheffing 
geluidshinder

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

De Gudulakerk in Lochem en Barchkerk in 
Barchem hebben ontheffing geluidshinder 
ontvangen voor het luiden van de klokken op 1 
januari 2021 van 00.00 tot 00.05 uur.
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 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 


