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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

Oud en nieuw vieren we dit jaar  
net even anders 
Oud en nieuw wordt dit jaar 
net even anders. We vieren het 
thuis en met een klein groepje. 
Oudejaarsvuurwerk is er niet bij en 
carbidschieten wordt afgeraden. 
Maak er ondanks alle beperkingen 
toch een heel fijn oud & nieuw van!

Vuurwerk
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 consumen-
tenvuurwerk naar Nederland te 
vervoeren. De politie controleert 
daarom extra in de grensgebieden. 
Meer informatie leest u op www.
rijksoverheid.nl/vuurwerk.

Carbidschieten
Carbidschieten is rond de jaarwis-
seling 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 hoge aantal coronabesmet-
tingen. Gaat u toch carbidschieten? 
Kijk dan goed naar de regels die 
hiervoor gelden. U vindt die rechts 
op deze pagina.

Het vuurwerkverbod geldt niet voor sterretjes.

Handige telefoonnummers
• Geen spoed, wel politie? Bel dan 

0900-8844! Op dit nummer kunt 
u terecht met al uw niet-spoed-
eisende vragen en problemen. 

• 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 een gevaarlijke 
situatie ziet.

Nieuwjaarswensen vanaf bijzondere plek 

Dit jaar kunnen we u helaas niet ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie. Want 
ook het gemeentebestuur beperkt ontmoetingen tijdens de lockdown. 
Daarom nodigen we u uit om vanaf 5 januari te kijken en luisteren op 
ons YouTubekanaal naar elkaars nieuwjaarswensen en de toespraak van 
burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve. Vanuit het kleinste dorpshuis in onze 
gemeente: het Zwieps lokaal. Foto: Stichting Mooi Lochem.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis rond oud & nieuw
Rond oud & nieuw gelden er andere 
openingstijden van ons gemeente- 
huis. In verband met corona werken 
wij alleen op afspraak.

Donderdag 31 december
De publieksbalie in Lochem is open 
en telefonisch bereikbaar tot 14.00 
uur.

Vrijdag 1 januari
Op deze dag is het gemeente- 
huis gesloten en telefonisch niet 
bereikbaar.

Maandag 4 januari
Het gemeentehuis is geopend en 
telefonisch bereikbaar vanaf 9.30 
uur.

Burgemeester zwaait vrijwilligers 
kerstbezorgservice SWL uit

Een samenzijn zoals voorgaande jaren met kerst in het gemeentehuis van 
Lochem is niet mogelijk. Vandaar dat Stichting Welzijn Lochem (SWL) een 
kerstbezorgservice heeft bedacht. In het jongerencentrum zijn op Tweede 
Kerstdag verschillende pakketten samengesteld en schalen met slaatjes 
opgemaakt. Op het laatste moment werden nog de soep, wraps, brownies 
en toetjes aan de pakketten toegevoegd. Daarna gingen de auto’s van de 
bezorgers op pad. Burgemeester Van ’t Erve zwaaide ze uit. De bezorgers 
leverden de pakketten af bij inwoners in onze gemeente. Door de inzet 
van diverse vrijwilligers en La Touche, Supermarkt PLUS Cornelis, Wila B.V., 
Ronde Tafel Lochem, Hulpfonds De Berkel, Stichting Welzijn Lochem en 
diverse andere organisaties bleek de kerstbezorgservice dit jaar een mooi 
alternatief. 

Sirenetest op 4 januari
Maandag 4 januari testen we 
onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. 

De sirenes geven dan een luid 
signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander moment 
meerdere malen achter elkaar, dan 
is er sprake van alarm. Er is dan zeker 
iets aan de hand. Het is belangrijk dat 
u weet wat u moet doen: ga direct 
naar binnen, sluit ramen en deuren 
en stem de radio of tv af op Omroep 
Gelderland. Via deze omroep wordt u 
op de hoogte gehouden en ontvangt 
u zo nodig instructies. 

Online thuisfestival GOODBYE 2020
Op donderdag 31 december wordt 
via meer dan veertig streams op 
goodbye2020.nl afscheid genomen 
van het oude jaar tijdens het online 
thuisfestival GOODBYE 2020. 

Een groot aantal bekende 
festivals en artiesten hebben hun 
medewerking toegezegd aan 
GOODBYE 2020. Zo staan onder 
andere Dance Valley, Milkshake, 

Sunnery James & Ryan Marciano, 
Suzan & Freek, De Jeugd van 
Tegenwoordig en Vunzige Deuntjes 
op het affiche. Het online festival 
duurt van 16.00 tot 05.00 uur 
en is gratis vanuit de huiskamer 
te bezoeken. Kortom: de ideale 
manier om op afstand NYE in 
beperkt gezelschap te vieren met je 
favoriete festivals en artiesten.

Carbidschieten? Dit is het advies
Mocht u plannen hebben om carbid 
te schieten op oudejaarsdag. Laat 
het ons weten via c.groenendijk@
lochem.nl of m.hazewinkel@
lochem.nl. Vermeld het aantal 
personen, het tijdstip en de plaats 
waar u gaat carbidschieten. Alleen 
samen kunnen we het veilig het 
vooral gezellig houden! 

Dit is het advies:
1. Het carbidschieten mag 

alleen op 31 december 2020 
tussen 10.00 en 18.00 uur met 
maximaal 2 personen of 1 
huishouden;

2. Niet meer dan 4 bussen, 
containers of opslagvaten met 
een maximale inhoud van 35 
liter. Deze niet afsluiten met 
harde voorwerpen van hout, 
metaal of  andere materialen die 
hierop lijken. Wat in ieder geval 
wel mag zijn ballen van plastic 
of leer;

3. Het carbidschieten is buiten de  
bebouwde kom op een afstand  
 

van tenminste:  
•  75 meter van uw woning 

of de woning waar het 
carbidschieten plaats vindt

 •  100 meter van woningen van 
anderen

 •  300 meter van gebouwen of 
andere voorzieningen waar 
bedrijfsmatig dieren zijn;

4. Het schootsveld is tenminste 100 
meter. En binnen dit schootsveld 
is geen publiek of andere 
personen. Er liggen ook geen 
openbare wegen of paden in;

5. Neem alle logische maatregelen 
om elk gevaar voor mens en dier 
te voorkomen;

6. Als de carbidschieter jonger is 
dan 18 jaar moet er toezicht zijn. 
Deze toezichthouder is iemand 
van 18 jaar of ouder. De toezicht-
houder moet altijd aanwijzingen 
kunnen geven. En, als het nodig 
is, de carbidschieter de activiteit 
laten stoppen.

Meer info op www.wieisdebock.nl.
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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

“Fijn dat de gemeenteraad besluiten blijft nemen”

Wie ben je en hoe was jouw tijd voor corona? 
“Ik ben Karin ter Maat uit Harfsen, 36 jaar en moeder van een meisje 
van 3 en een jongen van 10 maanden. Ik ben raadslid voor de VVD en 
aanspreekpunt voor duurzame energie, sport, cultuur en landbouw. Ik 
werk ook drie dagen voor het ministerie van Justitie en Veiligheid in Almelo 
en daarnaast geeft ik vanuit huis juridisch advies op aanvraag. Ik geef 
maandelijks bingo in het verzorgingstehuis als vrijwilliger en sport graag.  
Ik rijd paard, heb een eigen paard, en doe aan bootcamp.” 

Wanneer was voor jou de invloed van corona het grootst?
“Dat was half maart, tijdens de eerste lockdown. Kraambezoek hield op 
en onze dochter ging niet langer naar de kinderopvang. Het werk van mijn 
man kon gelukkig wel doorgaan. Dat is veel in de buitenlucht. Als raad 
gingen we digitaal vergaderen. We zijn hiermee goed ondersteund zodat 
de besluitvorming kon doorgaan. Erg belangrijk voor onze inwoners om 
door te kunnen met plannen.”

Hoe heb jij je aangepast aan de omstandigheden? En hoe beleef je het nu?
“De eerste lockdownperiode viel samen met mijn bevallingsverlof. We 
hebben als gezin gelijk geschakeld. Wat kan wel? In deze tweede lockdown 
is de uitdaging om werk en de kinderen te combineren.  Persoonlijk 
contact mis ik erg. De ontmoeting met andere raadsleden, insprekers en 
bestuurders tijdens de politieke avonden. Het informele. De lijnen zijn wat 
langer geworden. Ook mis ik de sportieve uitdaging van sporten in een 
groep. Maar we zijn allemaal nog gezond en moeten kijken wat er wel kan 
en zoeken naar oplossingen.”

Wat uit deze tijd wil je meenemen naar de toekomst? 
“Ik hoop dat we snel weer terug kunnen naar elkaar ontmoeten. Nu start 
je de computer en begin je met vergaderen, het informele praatje is er een 
beetje af. Ik wens iedereen goede feestdagen toe. Dat we gezond kunnen 
blijven vind ik het allerbelangrijkste. Als dat moet door afstand te houden 
van anderen, om onze ouderen en mensen met een zwakkere gezondheid 
te beschermen tegen het virus, dan doe ik dat met alle liefde. Dit jaar geen 
vuurwerk, maar wel sterretjes!”

Circulus-Berkel werkt aan laanbomen
In januari 2021 begint Circulus-
Berkel met de snoei van laanbomen 
in het westelijk deel van de 
gemeente Lochem. Dat is in en rond 
de oude gemeente Gorssel.

Langs de wegen in het buitengebied 
staan maar liefst 55.000 bomen. Ze 
zijn belangrijk voor ons landschap, 
dus we zijn er zuinig op. Door goed 
onderhoud en verjonging in etappes 
krijgen we een aantrekkelijk en 
veilig landschap met bomen in 
verschillende soorten, leeftijden 
en structuren. Langs onze wegen 
in het buitengebied mogen en 
kunnen bomen ouder worden dan 
bijvoorbeeld in de kernen. Veiligheid 
staat daarbij voorop; als een boom 
een gevaar oplevert, dan wordt deze 
gekapt.

Snoeien in deelgebieden
Het controleren op veiligheid 
en snoeien van de laanbomen 
gebeurt in ‘deelgebieden’. De 
afgelopen vier winterseizoenen 
zijn laanbomen in een groot deel 

van de gemeente gesnoeid. Dit jaar 
zijn de bomen aan de beurt die de 
afgelopen vier jaar nog niet zijn 
gesnoeid. Ze staan vooral in het 
westelijke deel van de gemeente, 
in en rondom de oude gemeente 
Gorssel. Het gaat om ongeveer 
10.000 laanbomen. Snoeien houdt 
meestal in het opkronen van bomen 
en het verwijderen van dood hout. 
Opkronen is het verwijderen/
snoeien van takken tot de gewenste 
hoogte van de kroon. Circulus-
Berkel voert het werk uit met een 
hoogwerker. Bomen kunnen er na 
een goede snoeibeurt vaak weer 
jarenlang tegenaan. Aanwonenden 
krijgen binnenkort een brief over de 
werkzaamheden. 

Risicobomen
Soms is een boom ziek of 
aangetast en (bijna) niet meer 
levensvatbaar. Ook niet na flink 
terugsnoeien. Om risico's voor 
de omgeving te voorkomen gaan 
we dan over tot risicokap. Dit 
doen we tegelijk met de snoei- en 

onderhoudswerkzaamheden. Vaak 
krijgen de gezonde bomen daarna 
ook wat meer licht en ruimte. Op 
dit moment staan er ongeveer 
800 gemeentelijke risicobomen 
verspreid over het hele buiten-
gebied van de gemeente Lochem. 

Overlast beperken
Circulus-Berkel zal de overlast voor 
buurt en weggebruikers zoveel 
mogelijk beperken. Op de plek van 
de snoei- en kapwerkzaamheden 
worden de wegen gedeeltelijk 
afgezet.

Vragen?
Neem bij vragen over het onderhoud 
van de bomen contact op met 
Circulus-Berkel, www.circulus-berkel.
nl/contact. Heeft u vragen over 
het beleid, mail ze dan gerust naar 
onzebomen@lochem.nl.

In januari geen alcohol: doe ook mee! 
Drink jij weleens alcohol? En ben 
je benieuwd wat er gebeurt als je 
daarmee stopt? Doe dan op  
1 januari 2021 mee aan IkPas. 

Veel mensen drinken alcohol. Op 
feestjes, na het sporten, tijdens het 
eten, na het werk of voor het slapen 
gaan. Misschien vind je het gezellig, 
drink je omdat je stress hebt of 
omdat je je eenzaam voelt. Maar 
wist je ook dat (tijdelijk) stoppen 
met alcohol veel voordelen heeft? 
Het scheelt geld, je voelt je fitter; 
geen ‘kater’ meer de volgende dag, 
je slaapt beter door en je kunt altijd 
autorijden, ook na een feestje.

Ondersteuning
Inschrijven kan op www.ikpas.nl. 
Daarnaast is er een IkPas app die je 
ondersteunt en kun je terecht op 
Facebook (https://www.facebook.
com/ikpasnl), Twitter (@ikpasnl) 
en Instagram (ikpasnl) voor 
ondersteuning.  

Meer nodig?
Maak jij je zorgen over jouw 
drankgebruik of het drankgebruik 
van iemand in jouw omgeving? 
Neem dan contact op met Margriet 
de Winkel (m.winkel@iriszorg.nl) 
van Iris in de Buurt. 

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. 
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Aanvragen 

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 18 tot en met 24 december 2020 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Mojo Concerts B.V., Concert Normaal 

Lochem, Brinkerinkweg 1, 13-05-2021 
(onder voorbehoud), 2020-189925

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 17 t/m 23 december 2020 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Beukenlaan 3 (nabij), het kappen van een 

beuk, nr. 2020-189926, 18 december 2020 
• Zuydzicht kavel 5, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-189940, 18 december 
2020 

Eefde
• Detmers kazerne, het oprichten van 80 

woningen, nr. 2020-189963, 18 december 
2020 

• Egginkskamp 13, het vergroten van 
een woning (plaatsen opbouw), nr. 
2020-189861, 17 december 2020 

• Havekerweg 1, het kappen van twee 
berken, nr. 2020-189959, 18 december 
2020 

• Spijkpad 23, het plaatsen van een veranda,  
nr. 2020-189738, 17 december 2020 

Epse
• Vrijlandslaantje 3, het plaatsen van een 

carport/overkapping en het vergroten van 
een woning (verbinding tussen woning en 
bijgebouw), nr. 2020-190232, 22 december 
2020 

Gorssel
• Elfuursweg ong., het oprichten van een 

woning, nr. 2020-190188, 22 december 
2020 

• Grooterkamp kavel 62, het oprichten van 
een woning, nr. 2020-189825, 17 december 
2020 

Harfsen
• Deventerdijk 8a H155, het veranderen van 

een achtergevel, nr. 2020-190001,  
21 december 2020 

Joppe
• Dortherdijk 8, het vervangen van een 

recreatiewoning, nr. 2020-189812,  
17 december 2020 

Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 kavel 216, 316, 318, 320 

322 en 324, het oprichten van zes groeps-
accommodaties, r. 2020-189827,  
17 december 2020 

Laren
• Dochterenseweg 6, het kappen van een 

kastanjeboom, nr. 2020-189773,  
16 december 2020 

• Dochterenseweg 12, het kappen van een 
kastanjeboom en een esdoorn,  
nr. 2020-190184, 22 december 2020 

• Zutphenseweg ong., het oprichten van een 
woning en berging, nr. 2020-189849,  
17 december 2020 

Lochem
• Berkeloevers ong., het oprichten van 

zes twee-onder-een kap woningen, nr. 
2020-189970, 18 december 2020 

• Berkeloevers kavel 2, het renoveren van 
een molenromp en het oprichten van een 
woning, nr. 2020-190065, 21 december 
2020 

• Berkeloevers kavel 6, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-189824, 17 december 
2020 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van tien bomen, nr. 2020-189862,  
18 december 2020 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van negen bomen, nr. 2020-189863,  
18 december 2020 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van zeven bomen, nr. 2020-189864,  
18 december 2020 

• Grote Drijfweg 18b, het plaatsen van dertig 
zonnepanelen, nr. 2020-189715,  
16 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 4, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-189973,  
18 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 12, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-189971, 
18 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 13, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-189967, 
18 december 2020 

• Ploegdijk 2 (nabij), het kappen van twee 
eiken, een berk en een beuk,  
nr. 2020-189830, 17 december 2020 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Hoofdstraat/Esdoornlaan (nabij), het 

kappen van dertien beuken,  
nr. 2020-185056, 23 december 2020 

Laren 
• Katgershoek 6, het vervangen van een 

schuur, nr. 2020-182933, 21 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 17 t/m 23 december 2020 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Ruurloseweg 30a, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-181932, 17 december 
2020 

• Schoneveldsdijk 32, het kappen van negen 
berken en een eik, nr. 2020-184670,  
17 december 2020 

• Witzand 1, het kappen van twee 
walnotenbomen (herplant opgelegd),  
nr. 2020-185588, 23 december 2020 

Gorssel
• Hoofdstraat 40, het plaatsen van handels-

reclame, nr. 2020-186412, 17 december 
2020 

Lochem 
• Hangzolder (nabij Lochemse Berg en 

Zwiepseweg), het kappen van een eik 
(herplant opgelegd), nr. 2020-184890,  
17 december 2020 

• Nieuwstad 8, het renoveren van het dak, 
het plaatsen van vier dakkapellen en het 
veranderen van de voorgevel,  
nr. 2020-186667, 18 december 2020 

• Zutphenseweg 110a, het tijdelijk plaatsen 
van een tent bij een sportschool in verband 
met corona-maatregelen, nr. 2020-186324, 
21 december 2020 

•  
Bekendmakingen 

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

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, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden zij 
uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

L.B. Leuvekamp, geb. 29-01-2004

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

Openbare bekendmakingen

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

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

www.lochem.nl 

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.


