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Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve over de harde lockdown

“Ik weet zeker dat we het kunnen”
Aan het einde van dit bewogen jaar
laat burgemeester Sebastiaan van
’t Erve zijn licht schijnen over de
harde lockdown. In dit interview
gaat hij in op de gevoelens die er
leven binnen onze gemeente. En de
tradities rond kerst en oud & nieuw,
die dit jaar anders ingevuld moeten
worden dan anders. “Maar ik weet
zeker dat we het kunnen”, spreekt
Van ’t Erve bemoedigend.
“De harde lockdown is erg
ingrijpend. We moeten echter door
de zure appel heen bijten. Het is
belangrijk dat we samen het doel
voor ogen houden. Het gaat om
onze eigen gezondheid en die van
onze naasten. Daarnaast is het van
groot belang om ons zorgsysteem
in de benen te houden”, geeft Van
’t Erve aan. “De ziekenhuizen liggen
vol en de belasting op de zorg is
groot.” De Lochemse burgemeester
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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

Openingstijden testlocaties tijdens de
feestdagen
De afgelopen weken is het
aantal besmettingen enorm
toegenomen. Het virus is nog
allerminst onder controle.
Daarom zijn de callcentra en de
teststraten ook geopend tijdens
de feestdagen.

Afspraak maken coronatest
U kun telefonisch een testafspraak maken via (0800) 1202.
Houd uw burgerservicenummer
(BSN) bij de hand. Of maak online
een afspraak op rijksoverheid.nl/
corontest (met uw DigiD).

Handige telefoonnummers

Burgemeester Van ‘t Erve: “Blijf je zinnen verzetten. Ga wandelen, luister naar je
favoriete muziek of lees een boek. Het verrijkt je leven.” Foto Henk-Jan Winkeldermaat.
wil gelijk een oproep doen. “Heb
je nog een zorgdiploma in de kast
liggen: stof deze af en ga helpen.
Alle helpende handen zijn nodig
aan het bed.”
Zinnen verzetten
“Met de feestdagen voor de deur is
het natuurlijk extra moeilijk. Maar
blijf aandacht aan elkaar geven. Ook
op deze dagen. Dat kan door een
belletje of digitaal af te spreken.
Blijf ook je zinnen verzetten. Een
stukje wandelen of luisteren naar
je favoriete muziek. Of duik in een
boek. Dat verrijkt ook nog eens je
leven.”
Carbid schieten
In deze gemeente is het carbid
schieten één van de tradities om
het oude jaar uit te luiden. Het is
onder bepaalde omstandigheden
toegestaan. Toch wil Van ’t Erve hier
ook duidelijk in zijn. “Gebruik je
gezond boerenverstand. Kijk naar
de mogelijkheden en vooral de zin
ervan. Het is niet verboden, maar
hoeveel zin heeft het om met zijn
tweeën buiten te gaan staan? Beter
is het om een jaar over te slaan.”
Vuurwerkverbod
Over het vuurwerkbod geeft Van ’t
Erve aan: “Ik hoop op begrip voor
deze maatregel. We doen dit niet
om het vertier af te pakken van de
jeugd. Maar juist om de zorg die het
al zo zwaar heeft te ontlasten. Ook
hierbij geldt: accepteer dat het dit
jaar anders is dan andere jaren. En
probeer er op een andere manier
een heel mooi oud & nieuw van te
maken.”

Jongeren
Van ’t Erve weet heel goed dat zijn
boodschap wellicht haaks staat op
de belevingswereld van de jongeren.
“Ik weet zelf hoe het is om de
wereld, elkaar en jezelf te ontdekken
op die leeftijd. Maar ik weet ook hoe
creatief jongeren zijn. Maak gebruik
van die creativiteit, van je netwerk
en de digitale mogelijkheden. Laat je
verrassen door de mogelijkheden die
er wel zijn!”
Handhaving
Ook in de komende weken blijven de
handhavers binnen onze gemeente
actief. “Het is nog altijd serieus. In
de winkelstraten, met kerst en oud
& nieuw: laten we ons vooral overal
aan de regels houden. Er gloort hoop
aan het einde van de tunnel. Op
8 januari starten de vaccinaties. Het
biedt perspectief. Tot die tijd: houd
moed, houd afstand en heb lief!”

• 112 bij spoedeisende zaken voor
politie, brandweer en ambulance
• Gevaarlijke situatie in de
openbare ruimte buiten
kantooruren. Bel 06 - 30 79 93 67
als u voor 7.30 uur, na 16.00 uur,
in het weekend of op feestdagen.

Oudejaarsvuurwerk verboden
Oud en nieuw wordt dit jaar
net even anders. We vieren het
thuis en met een klein groepje.
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij.
Dit jaar is er een verbod op het
verkopen, vervoeren en afsteken
van consumentenvuurwerk in
het hele land. Het verbod geldt
niet voor fopvuurwerk en schertsvuurwerk (categorie F1), zoals
trektouwtjes, knalerwten en
sterretjes.
Zo zorgen we er samen voor dat
we de ziekenhuizen en politie niet
extra belasten voor, tijdens en
na oud en nieuw. Politie en BOA’s

handhaven de vuurwerkregels. Als
u zich niet aan de regels houdt, is
de straf een boete van minimaal
€ 100. De boete voor het afsteken
van vuurwerk is zelfs € 250.
Jongeren tot 18 jaar kunnen een
Halt-straf krijgen als zij toch
vuurwerk afsteken.
Politie controleert
Het is ook verboden in het
buitenland gekocht consumentenvuurwerk naar Nederland te
vervoeren. De politie controleert
daarom de komende tijd extra in de
grensgebieden. Meer informatie leest
u op www.rijksoverheid.nl/vuurwerk.

Speciale kerstuitzending
Allemaal1.TV

VNOG raadt carbidschieten ten
strengste af
Carbidschieten is rond de jaarwisseling niet verboden. Toch raden
de burgemeesters binnen de
Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland (VNOG) het ten
strengste af. De veiligheidsregio
spreekt verder bezorgdheid
uit over het oplopende aantal
coronabesmettingen. In het
gebied van de GGD Noord- en
Oost-Gelderland is het aantal in
een week tijd met meer dan de
helft gegroeid (51 procent). Ga
je toch carbidschieten? Doe dit
dan met maximaal 2 personen en
houd 1,5 meter afstand.

Feestdagen en corona

Blijf zo veel mogelijk thuis, ook
tijdens de feestdagen. Reis alleen
als dit noodzakelijk is en ontmoet
zo min mogelijk mensen. Dat is
voor veel mensen moeilijk in de
decemberperiode, maar nodig om
de druk op de zorg te verlagen.

• Geen spoed, wel politie? Bel dan
0900-8844! Op dit nummer kunt
u terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen.
Zonodig wordt u snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde
politiebureau.

Aantal gasten
Tijdens de kerstdagen mogen er
maximaal 3 personen per dag op
bezoek komen. Tijdens de jaarwisseling zijn dit maximaal 2 personen
per dag. Kinderen tot en met 12 jaar
tellen niet mee.

De uitzending is te bekijken via www.allemaal1.tv of direct op het YouTubekanaal
van Allemaal1.tv. Foto’s: Jorrit van de Kolk.
Op 24 december kunt u om 18.30
uur kijken naar de speciale kerstuitzending van Allemaal1.TV.
Met daarin weer gasten uit onze
verschillende kernen. Door de
aangescherpte coronamaatregelen is het geen live-televisie. De
gesprekken zijn vooraf opgenomen
in tijdvakken.
In deze speciale uitzending komen
ondernemers aan het woord in
hun eigen omgeving. Er zitten ook
twee muziekmomenten in. Huisarts
Jeroen van Huijstee neemt afscheid
en blikt terug op een hectisch laatste
jaar. En als het lukt komt er nog een
uitvaartondernemer aan het woord.
Vooraf opgenomen
Allemaal1.TV startte met de
bedoeling om in deze donkere
maanden elke maandag en

donderdag live uit te zenden. Vanuit
de foyer in Schouwburg Lochem.
Live uitzenden met studiogasten
kan niet meer door de lockdown. De
schouwburg en de foyer zijn dicht
voor alle publiek. Omdat het nu
meer dan nodig is om te verbinden,
is er toestemming om met aanpassingen toch programma’s te maken.
Zonder studiogasten, vooraf in
gedeelten opgenomen en met
strikte voorwaarden. Voorlopig
alleen op donderdag.
Lochemse Koffietijd
Initiatiefnemer Bart Verdult: “Het
publiek heeft onze eerste twee
live-uitzendingen enthousiast
ontvangen. Er waren meer dan
4000 kijkers. We hopen dus dat u
kijkt naar onze ‘koffietijd in een
Lochemse jas’. Op kerstavond en de
komende weken van de lockdown.”
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Vleermuiswerkgroep hangt
eerste kast op

Pas hing Vleermuiswerkgroep
VleGel de eerste vleermuiskast van
de kastenactie op in Almen. “Het
mooie van dit plekje is dat het zelfs
al gevonden is door vleermuizen.
Afgelopen zomer telden we wel meer
dan 30 vleermuizen hier,” vertelt
bewoonster Hanneke Huurnink.
Wim Nijenhuis, die de kasten voor
VleGel timmert, vult aan. “Hoeveel
vleermuizen in een kast kunnen
wonen, verschilt per kast. In een
kast als deze kunnen zo’n 30
vleermuizen. Maar we hebben ook
kasten waar wel meer dan 100
vleermuizen kunnen wonen.”

Stemming: meer groen, verlaagde Julianaweg
en groene verhoogde Molenpoort
Begin november is aan inwoners
en organisaties in Lochem
gevraagd te reageren op de
eerste schetsen voor een nieuwe
inrichting van de Julianaweg en
Molenpoort. 623 inwoners en 52
organisaties hebben gereageerd.
De gemeente verwerkt de reacties,
maakt de schetsen definitief
en legt deze voor aan de raad.
Wethouder Eric-Jan de Haan:
‘We zijn ontzettend blij met de
hoeveelheid reacties. Het laat zien
dat Lochem het belangrijk vindt
dat we werken aan vernieuwing
in de binnenstad. En dat ze graag
meedenken.’
Lochem moet een aantrekkelijke plek zijn voor inwoners en
bezoekers. De inrichting van het
centrum is daarvoor belangrijk.
Eerder werd het Graafschapsterrein
aangepakt. Nu is het de beurt aan
de Julianaweg en Molenpoort.
Het idee is om de Julianaweg als
omwalling van de binnenstad in te
richten waardoor je het beeld krijgt
van de historische grachten van
Lochem.

Betere entree
De aanleg van de Julianaweg wordt
zodanig dat te hard rijden niet
meer mogelijk is. Daarnaast moet
de Molenpoort een betere entree
worden naar de binnenstad. De
Molenpoort wordt hiermee een
voorbeeld voor de andere historische
stadspoorten in de stad. Die later
aangepakt worden.
Reacties
De reacties van inwoners en
organisaties verenigd in de
Binnenstadsraad laten een duidelijk
beeld zien. Een meerderheid stemt
voor verlaagd groen als stadsomwalling op de Julianaweg. Datzelfde
geldt voor een groene en verhoogde
Molenpoort. Als het gaat om de
Noorderwal dan stemt een kleine
meerderheid voor een wandelpromenade. Over dit punt worden veel
vragen en opmerkingen geplaatst
waar de gemeente iets mee wil
doen. In hoeverre is het bijvoorbeeld
echt nodig dat hier zoveel parkeerplaatsen zijn? Zijn er geen parkeerplaatsen op andere plekken te
realiseren?

Volgende fase
Daarnaast zijn opmerkingen
geplaatst over oversteekplaatsen, routing/bewegwijzering en mogelijkheden om te
laden en lossen. Hier wordt in de
uitwerking ook goed naar gekeken.
De gemeente gaat in een volgende
fase aan de slag met meer detaillering in het ontwerp. Bijvoorbeeld
als het gaat om beelden en zitmeubilair. Ook daar zijn suggesties
voor gedaan in de enquête. Dit zijn
allemaal punten waar de gemeente
in de verdere uitwerking goed naar
kijkt en een oplossing voor moet
vinden.
Definitief ontwerp
De komende maanden gaan we aan
de slag met het definitief maken
van het ontwerp. De planning is om
in februari de definitieve schetsen
te presenteren aan de raad. In die
periode gaat ook het traject starten
om tot een goede nieuwe inrichting
voor de Markt te komen.

De gemeenteraad wenst u fijne
feestdagen en een inspirerend en
gezond 2021!

Succesvolle actie
Wethouder van Zeijts was bij het
ophangen van de eerste kast. “Ik
was nieuwsgierig naar hoe dat
zou gaan en om een inwoner te
ontmoeten die zich wilde inzetten
voor de vleermuizen. Mooi om te
zien dat de actie zo succesvol was.
En zo zie je dat je met iets kleins als

een vleermuiskast ook iets voor de
natuur kunt doen.” De kastenactie
zit met 68 aanmeldingen vol, dus
helaas kunt u zich hiervoor dit jaar
niet meer aanmelden. Wel kunt u
natuurlijk zelf een kast maken en
ophangen.
Bekijk het filmpje
Net als de wethouder nieuwsgierig naar hoe het ophangen van
de vleermuiskast in zijn werk ging?
We maakten er een video van.
Bekijk het filmpje op het YouTubekanaal van de gemeente Lochem.
De beelden zijn van de week voor
de lockdown. Helaas zal het door de
lockdown nog even duren voordat
VleGel de andere kasten kan
ophangen.

Hoe maken we subsidieregeling
voor sportvoorzieningen beter?
Sportverenigingen en beheerstichtingen kunnen subsidie aanvragen
voor het aanpassen, uitbreiden of
vernieuwen van hun sportcomplex.
Wij nodigen sportverenigingen- of
stichtingen met een sportcomplex
in eigen beheer, uit om mee te
denken over het verbeteren van de
regeling.
De huidige regeling is bedoeld voor
een vereniging of stichting die zelf
een eigen sportcomplex beheert
en onderhoudt. Dit sportcomplex
is in gebruik door één vereniging.
Verenigingen kunnen bijvoorbeeld
subsidie aanvragen voor de
aanleg van een kunstgrasveld, het
renoveren van kleedkamers of het
aanbrengen van led-verlichting.
De subsidie is niet bedoeld voor
een sportzaal waar verschillende
sportverenigingen en scholen
gebruik van maken.

Meedenken aan de Digitale Tafel
Om tot een betere subsidieregeling
te komen, organiseert de gemeente
vier Digitale Tafels. Wij zijn
benieuwd naar de effecten van de
regeling in de praktijk en op welke
manier we de regeling beter kunnen
maken. Graag nodigen we sportverenigingen met een sportcomplex
in eigen beheer uit voor één van de
tafels op:
Dinsdag 19 januari om 19.30 uur
Woensdag 20 januari om 19.30 uur
Woensdag 27 januari om 19.30 uur
Donderdag 28 januari om 19.30 uur
Aanmelden
Aanmelden kan voor 11 januari bij
Astrid Hoks, beleidsadviseur Sport
en Speelruimte. Stuur hiervoor een
email naar a.hoks@lochem.nl. Na
aanmelding plannen we u in voor
één van de tafels. Ook sturen wij
dan de definitieve uitnodiging en
relevante informatie toe.

Nieuws rond de feestdagen
van Circulus-Berkel
Verderop in deze Berkelbode vindt
u de pagina van Circulus-Berkel.
Hier leest u alles over de kerstbomeninzameling en het legen van

de containers rond de feestdagen.
Ook vindt u hier de openingstijden van het KlantContactCenter
en de Recyclepleinen.
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Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de
inhoud ervan geen rechten ontlenen.
Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 10 t/m 16 december 2020 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Eefde
• Kerklaan 15, het vervangen van een garage,
nr. 2020-189502, 14 december 2020
• Kokstraat 1, het kappen van een berk en
een eik, nr. 2020-189576, 15 december
2020
• Molendijk 6a, het vergroten van een recreatiewoning en het plaatsen van twee
dakkapellen, nr. 2020-189662,
16 december 2020
Gorssel
• Larixweg 1, het vergroten/verbouwen van
een woning, nr. 2020-189141, 9 december
2020
Joppe
• Dortherdijk 8, het vervangen van een
recreatiewoning, nr. 2020-189187,
10 december 2020
Laren
• Verwoldseweg 16, het brandveilig gebruik
van drie ruimten van de sporthal ten
behoeve van buitenschoolse opvang,
nr. 2020-189418, 14 december 2020
Lochem
• De Berkelhof 103 (nabij), het kappen van
een boom, nr. 2020-189385, 14 december
2020
• Nieuwstad 3 en 3a, het verbouwen van een
winkelpand en een bovenwoning,
nr. 2020-189338, 10 december 2020
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 10, het oprichten
van een recreatiewoning, nr. 2020-189635,
16 december 2020
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 11, het oprichten
van een recreatiewoning, nr. 2020-189623,
16 december 2020
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 18 en 19, het
oprichten van twee recreatiewoningen,
nr. 2020-189337, 10 december 2020
• Vordenseweg 10 (nabij), het plaatsen van
telefoon-/electriciteitspalen ten behoeve
van de natuur, nr. 2020-189561,
15 december 2020
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 8, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-184431,
14 december 2020
• Pillinkstraat 48, het plaatsen van een
carport, nr. 2020-184475, 15 december
2020

• Vordenseweg ong., het oprichten van
13 recreatiewoningen en het aanleggen
van een vijver, nr. 2020-184160, 14
december 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:
Barchem
• Schoneveldsdijk 32, het kappen van negen
berken en een eik, nr. 2020-184670,
11 december 2020
Gorssel
• Vennebos 12, het aanleggen van terrassen
en vlonder en het plaatsen van een
zwembad, nr. 2020-185810, 16 december
2020
Harfsen
• Harfsense Steeg 11, het plaatsen van
veertien zonnepanelen, nr. 2020-185767,
16 december 2020
• Harfsense Steeg 16, het oprichten van een
ligboxenstal, nr. 2020-175536,
14 december 2020
Lochem
• Vordenseweg 6 H517 (nabij), het kappen
van drie lariksen, nr. 2020-184641,
11 december 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 10 t/m 16 december 2020 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Hazelberg 1, het vervangen van een woning
en het plaatsen van een paardenstal, nr.
2020-184997, 16 december 2020
Eefde
• Kazernestraat 7 (nabij), het kappen van een
boom, nr. 2020-182644, 10 december 2020
Epse
• Lochemseweg 5e, het kappen van een
notenboom, nr. 2020-185672, 10 december
2020
Gorssel
• Goudenregenstraat 1, het plaatsen van een
berging, nr. 2020-183295, 16 december
2020

• Hoefslag 2 (nabij), het kappen van een berk,
nr. 2020-179704, 10 december 2020
Joppe
• Elzerdijk 16, het vervangen van een
bijgebouw met logiesfunctie, nr.
2020-182922, 16 december 2020
• Huzarenlaan 19, het kappen van
zes acacia’s (herplant opgelegd), nr.
2020-185060, 11 december 2020
• Veldhofstraat/Marsweg (nabij), het tijdelijk
plaatsen van een kantine, toegangspoorten, hekwerk, werkplaats, bijenstal,
composttoilet, tunnelkas voor een periode
van 10 jaar en het aanleggen van een
aarden wal, paddenpoel en aarden bult,
nr. 2020-182647, 15 december 2020
Lochem
• Albert Cuyplaan 33 (nabij), het kappen van
een lijsterbes (herplant opgelegd),
nr. 2020-185084, 10 december 2020
• Landsteinerweg 14, het veranderen van
een gevel, nr. 2020-187579, 16 december
2020
• Kwinkweerd 3, het verlengen van het
gebruik van een tijdelijke tent voor opslag
van materialen voor een periode tot en met
31 maart 2021, nr. 2020-185376,
15 december 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Contact: afdeling Publiekscontacten
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het
voornemen vergunning te verlenen voor:
• De omgevingsvergunning Bolksbeekweg
4 Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buBolksbeekweg4Lo-OV31), zaaknummer
2020-173131. Het uitbreiden van een
schoolgebouw aan Bolksbeekweg 4
Lochem.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen zijn
voor een ieder in te zien met ingang van
24 december 2020 tot en met 3 februari
2021. De aanvraag, het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken en de ontwerp
verklaring van geen bedenkingen kunnen
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 besluit 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 ontwerpbesluit
omgevingsvergunning mondeling, schriftelijk
of digitaal zienswijzen naar voren brengen
bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp omgevingsvergunning (met
vermelding van de naam van het plan 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:

•
•
•
•
•

het onderwerp
het zaaknummer
uw naam en adres
de datum waarop u de zienswijze indient
de onderbouwing van uw zienswijze

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende ontwerp bestemmingsplannen
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder liggen ter inzage:
Het bestemmingsplan Eester Loo Gorssel
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buEesterlooGorssel-BP31), zaaknummer 2020-184808.
wijzigt de bestemming ‘Agrarisch met
waarden’ in de bestemming ‘Bos’ voor
een gedeelte van het perceel bekend
onder kadastrale gemeente Gorssel sectie
E perceel 5962. Het bestemmingsplan
Langelersdijk 6 Laren (planid-nummer
NL.IMRO.0262.buLangelersdijk6La-BP31),
zaaknummer 2019-150830. wijzigt de
agrarische bestemming in een wonen – FAB
bestemming ten behoeve van drie woningen.
Door gebruik te maken van het ‘Beleidskader
Functieverandering Agrarische Bebouwing
Lochem’ wordt alle voormalige agrarische
bebouwing op het erf gesloopt. Het erf
wordt aan de hand van een landschapsplan
ingepast in de omgeving.
Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en
besluiten liggen met ingang van 24 december
2020 voor de duur van zes weken tot en met 3
februari 2021 ter inzage. De ontwerp bestemmingsplannen kunnen 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 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
(standaard 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
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Openbare bekendmakingen
Financieel besluit
Financieel besluit bijzondere bijstand
en armoede- en minimabeleid 2021
vastgesteld
Contactpersoon: dhr. J. Meerwijk

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.

Bekendmaking vaststelling financieel besluit
bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2021
In de vergadering van 15 december 2020
heeft het College van B&W van Lochem het
financieel besluit bijzondere bijstand en
armoede- en minimabeleid 2021 vastgesteld.
Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe)
omgevingsvergunning, evenementen
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen
bezwaar maken. U dient binnen zes weken
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente.
Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten,
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide
omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en
de bijbehorende stukken ter inzage.
U leest bij de bekendmaking waar en wanneer
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven.

Dit financieel besluit geeft regels over de
hoogte van de bedragen van bijzondere
bijstand en minimaregelingen op grond van de
Participatiewet.
Inwerkingtreding
Dit financieel besluit wordt bekend gemaakt in
het digitale Gemeenteblad op overheid.nl.
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.

Het financieel besluit treedt in werking per 1
januari 2021.
Inzage
Het financieel besluit ligt voor iedereen ter
inzage. Dit is met ingang van 23 december
2020 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in
Lochem.
van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken
na bekendmaking van de beslissing op het
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker.

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit
schort de werking van dat besluit niet op. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaarof beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan,
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan
de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij het team Bestuursrecht
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Groen en afvalvrij

Tips voor in en rond het huis

Nieuws rond
de feestdagen

Corona nieuws
De afvalinzameling vindt volgens de gebruikelijke planning plaats.
Zorg dat uw container om 7.30 uur aan de weg staat. Doe dit op een
voor ons goed bereikbare plek, nu er mogelijk meer geparkeerde
auto’s zijn door thuiswerken. Uw inzameldagen vindt u op de app
en www.circulus-berkel.nl.
Onze Recyclepleinen zijn geopend, maar wel kunnen er
langere wachttijden zijn. Houd voldoende afstand. Bezoek bij
gezondheidsklachten het Recycleplein niet.
Gebruikte mondkapjes, papieren zakdoekjes en handschoentjes
moeten in een goed afgesloten vuilniszak bij het restafval.

Geen inzameling op feestdagen

Op 1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag zamelt
Circulus-Berkel geen huishoudelijk afval in. Kijk voor de
vervangende inzameldagen op de digitale afvalkalender
op www.circulus-berkel.nl of de app van Circulus-Berkel. Plaats
ook op de inhaaldagen uw container vóór 7.30 uur aan de weg.

Gewijzigde opening

Ook ons KlantContactCentrum en de Recyclepleinen aan de
Aalsvoort 117 in Lochem en de Boggelderenk 3 in Zutphen zijn op
feestdagen gesloten. Op 24 en 31 december gaan we eerder dicht:
de Recyclepleinen om 15.00 uur en het KlantContactCentrum om
16.00 uur. Heeft u een spoedmelding openbare ruimte? Kijk op
www.circulus-berkel.nl/lochem/melding.

Kijk voor het laatste nieuws op www.circulus-berkel.nl.
Pas goed op uzelf en op elkaar!

Geen Friet voor Vuurwerk-actie

Inzameling
kerstbomen

Vraag het Circulus-Berkel!

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.

Afgelopen jaren kon u op 2 januari vuurwerkresten inleveren in
ruil voor een lekker frietje. Omdat vuurwerk dit jaar verboden
is, gaat de vuurwerkactie van 2021 niet door. Wel plannen
wij extra veegrondes in en controle- en opruimrondes met
Buurtonderhoudsbedrijf Lochem (BOB).

Vraag: Het vriest en mijn container
is niet geleegd. Wat nu?

Antwoord: Bij vorst kan het voorkomen dat
de inhoud van uw container vastvriest. De
inzamelwagen schudt de container stevig heen
en weer maar soms komt de inhoud dan niet of
niet helemaal los. Een vervelend ongemak, omdat
we er niet voor terug kunnen komen. Bij restafval
en gft is ook een lediging geregistreerd waarvoor
u moet betalen. Probeer vastvriezen daarom te
voorkomen. Zet de container voor het aanbieden
op een beschutte plek of steek de inhoud
voorzichtig los. Bij gft kunt u een dun laagje
krantenpapier onderin de container leggen. Meer
tips vindt u op onze website.

Inzamelplaatsen woensdag 6 januari
Almen
Barchem
Eefde 		
Epse
Gorssel
Harfsen
Laren 		
Lochem
Lochem

Berkelweg bij brandweerkazerne
Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Ensinkweg
Hassinklaan bij SKC ‘De Hoevenhoek’
Tramhuisje Van der Capellenlaan
Schoneveld aan de Bielderweg 13
Braninkschool
Wadi aan de Runmolenlaan
Stiggoor bij de speelplaats

	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 ze niet op.
De kerstbomen worden versnipperd en aangeboden
voor duurzame verwerking.

Ook een vraag voor het KlantContactCentrum?

Op www.circulus-berkel.nl vindt u een overzicht met veelgestelde
vragen. U kunt ons ook WhatsAppen, mailen of bellen!
WhatsApp: 06 - 10 50 73 00, mailformulier op www.circulus-berkel.nl
telefoon: 0900 - 9552 (normale belkosten, geen toeslag)

Wij wensen u
fijne feestdagen!

