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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

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve: 
“Er gaat weer perspectief komen”
Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve sprak maandag zijn 
nieuwjaarswensen uit aan de 
inwoners van onze gemeente. Dit 
deed hij online. Hieronder hebben 
wij de toespraak in zijn geheel 
uitgeschreven. Zo kan iedereen het 
nog eens rustig nalezen.

Dag dames en heren, 

Van harte welkom bij de online 
nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Lochem. Laat ik beginnen 
met het belangrijkste en u een 
fantastisch 2021 wensen. Vol 
liefde, geluk en natuurlijk ook in 
deze tijd gezondheid. Gezondheid 
die de afgelopen tijd niet vanzelf-
sprekend is geweest. Waarvoor een 
hoop beperkingen zijn opgelegd in 
de samenleving. En waarvan we 
langzamerhand allemaal de zwaarte 
beginnen te voelen. 

Juist daarom vind ik het belangrijk 
om toch digitaal samen te komen. 
Dit keer niet in het gemeentehuis. 
Maar vanuit de kleinste evenemen-
tenlocatie in de gemeente Lochem. 
Namelijk het Zwieps Lokaal. 

Ik wil u graag een paar dingen 
zeggen. En ik hoop dat we ook 
mooie dingen tegen elkaar mogen 
zeggen. U weet het is een traditie dat 
tijdens onze nieuwjaarsreceptie onze 
gemeenteschrijver A.L. Snijders altijd 
iets moois voorleest. Om gezond-
heidsredenen is hij er vandaag niet 
bij. Maar dat betekent niet dat 
we geen zeer kort verhaal van A.L. 
Snijders kunnen voorlezen. 

Als ik terugdenk aan het afgelopen 
jaar, dan staat corona natuurlijk 
met stip op nummer 1. Vanaf 
begin maart kwamen we in een 
situatie terecht die we ons niet 
hebben kunnen voorstellen. Met 
de lockdown. De voortduring van 
de maatregelen. En wat we daarin 
als samenleving te dragen hebben 
gekregen. 

Begin dit jaar heb ik interviews 
gehouden met diverse mensen uit 
de hele gemeenschap: jongeren, 
wat betekent dit voor hen. Met een 
mantelzorger. Over wat betekent 
corona als je de dagelijkse zorg hebt 
voor een geliefde die in een instelling 
zit. Met horecaondernemers. Met 
sporters. 

Het beeld wat naar boven kwam 
is: iedereen moet dit op zijn eigen 
manier dragen. En laten we ruimte 
geven om het op je eigen manier te 
blijven dragen. Wat de maatregelen 
de komende tijd nog zullen bete- 
kenen, is moeilijk te voorspellen. 
Maar wat ik goed vind om op terug te 
kijken is hoe goed we zijn geweest om 
elkaar nabij te zijn. Samen proberen 
om de lichtpuntjes vast te houden. 
En ja, het maakt uit. Of je nu op  
school zit, of je een horeca onder- 
nemer bent. Waarvoor het echt 
steeds moeilijker wordt om perspec- 
tief te zien. Wanneer mogen we 
weer iets? Maar ik weet zeker dat die 
lichtpuntjes weer komen. Omdat we 
elkaar namelijk nabij staan. 

Wij mensen, wij zijn sociale dieren. 
Het liefste bieden we elkaar een 
schouder om op uit te huilen. Een 
steuntje in de rug. En dat maakt dat 
we hier samen doorheen kunnen 

komen. Er gaat weer perspectief 
komen. Hopelijk beginnen de 
vaccinaties zo snel mogelijk. Zodat er 
daarna weer zicht komt. 

Want er blijven ook hele mooie 
dingen gebeuren. 2021 wordt 
een bijzonder jaar. We beginnen 
natuurlijk in het voorjaar met 
nieuwe verkiezingen voor de Tweede 
Kamer. En wat gaat dat betekenen. 
We zijn als gemeente druk bezig 
met het organiseren daarvan. En 
ik vind het hartverwarmend om te 
zien hoeveel mensen zich spontaan 
hebben aangemeld om ook actief te 
worden op het stembureau. Om dat 
belangrijke democratische recht met 
elkaar in te vullen. 

Ieder jaar is A.L. Snijders hier, om ons 
te verrassen en te verblijden met een 
van zijn zeer korte verhalen en zijn 
inleiding die daarbij hoort. Vorig jaar 
hebben wij een boek gepresenteerd 
ter ere van 10 jaar zeer korte 
verhalen van onze gemeente-
schrijver. Ik zal er straks een verhaal 
uit voorlezen. En het mooie is, 
volgens mij bestaat toeval niet. 

Eén van die hartverwarmende 
verhalen over Lochem in de 
afgelopen tijd gaat over een circus. 
Dat vast kwam te zitten in onze 
gemeente door alle maatregelen. 
En eigenlijk liefdevol in het hart is 
gesloten door Laren en de agrariërs 
er omheen en iedereen die zei: ‘Als 
je zo vast komt te zitten, dan komen 
we helpen’. Het verhaal dat ik ga 
voorlezen heet Circus Renz. (de 
burgemeester leest het ZKV voor, die 
u rechts op deze pagina vindt, red.) 

Dames en heren, we zijn er nog 
niet. We zullen nog lang moeten 
volhouden. Om samen het 
coronavirus zo goed mogelijk 
terug te dringen. Maar laten we 
er alstublieft voor zorgen dat we 
het leven niet beperken tot de 
beperkingen. Maar het leven leven 
zoals waar het voor bedoeld is. In 
liefde en vreugde met elkaar. Soms 
zullen we moeten zoeken naar 
alternatieven daarvoor, zoals op een 
digitale manier. Maar ik weet zeker 
dat we dit samen kunnen. 

Maak er een liefdevol, fantastisch en 
gezond 2021 van! 

Sebastiaan van ’t Erve
Burgemeester

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve sprak maandag online zijn nieuwjaarswensen 
voor onze inwoners uit.
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Bestuur en medewerkers van de gemeente Lochem wensen u een

gelukkig en gezond 2021!

Meer digitale nieuwjaarswensen
Met dank aan alle bestuurders, 
politici en organisaties die een 
digitale bijdrage leverden aan de 
nieuwjaarstoespraak in de vorm 
van een nieuwjaarswens. U kunt 

de nieuwjaarstoespraak en alle 
wensen bekijken en beluisteren 
op het YouTubekanaal van de 
gemeente Lochem. 

In de eerste editie van het nieuwe 
jaar staat traditiegetrouw altijd een 
zeer kort verhaal van onze gemeente-
schrijver A.L. Snijders in het gemeen-
tenieuws. De zogenaamde zkv’s 
gaan over opmerkelijke gebeurte-
nissen in de gemeente Lochem. Dit 
verhaal leest onze gemeenteschrijver 
ook altijd voor tijdens de nieuwjaars-
receptie. Omdat het door corona 
anders uitpakt, halen we een zeer 
kort verhaal uit de oude doos. Gezien 
het circus dat al maanden lang neer 
is gestreken in Laren, vonden we dit 
toepasselijk. 

Circus Renz
Circus Renz is in de stad, ik ga in de schemering kijken. De olifanten 
en de kamelen staan buiten. Ik heb net gelezen wat Flaubert in 1850 
vanuit zijn woonplaats Caïro over de kameel schrijft: ‘Mijn grootste 
passie is de kameel, want niets heeft zo’n eigenaardige elegantie als 
dat weemoedige dier. Je zou ze moeten zien in de woestijn, wanneer ze 
aan de horizon als soldaten in het gelid achter elkaar aan lopen, waarbij 
hun nek op en neer wiegt zoals die van struisvogels; en zo schrijden ze 
onvermoeibaar voort ... ‘

Ik maak het hek open en leid het grootste dier voorzichtig aan zijn toom 
naar buiten, de andere twee volgen. Het is inmiddels donker geworden, 
wintertijd, de meeste mensen zitten aan tafel. Ik loop met de soldaten 
door Lochem. Na een uur ben ik weer terug, het is goed gegaan, geen 
ongelukken. Terwijl ik het hek sluit, komt er een man naast me staan. Hij 
zegt dat hij nooit heeft geweten dat de nek van een lopende kameel op 
en neer wiegt zoals de nek van een struisvogel.

Gemeente Schrijver

Tweede Kamerverkiezingen: 
ondersteuningsverklaring indienen
Een ondersteuningsverklaring is 
een schriftelijke verklaring van 
een kiesgerechtigde die deelname 
van een partij aan de Tweede 
Kamerverkiezingen ondersteunt. 

Mag u stemmen tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen op 
17 maart 2021, dan kunt u in het 
gemeentehuis een ondersteu-
ningsverklaring indienen. Dit kan 
van 4 januari 2021 tot en met 1 
februari 2021.

Maak bij voorkeur een afspraak, 
via (0573) 28 92 22. Komt u 
zonder afspraak, controleer dan 
onze openingstijden en vraag bij 
de balie naar een medewerker van 
team Verkiezingen. 

Meenemen
• Een identiteitskaart, paspoort 

of rijbewijs

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.kiesraad.nl/verkiezingen. 
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Online webinar leert verenigingen 
nieuwe inkomsten te genereren
Na het succesvolle webinar over 
Ledenwerving start op woensdag 
13 januari het tweede webinar 
over Financiën: Nieuwe inkomsten 
generen. Dit webinar is speciaal 
ontwikkelt voor verenigingen. 

Wanneer:   woensdag 13 januari  
2021 

Onderwerp:   nieuwe inkomsten 
genereren | 
Sponsoring en 
Crowdfunding 

Tijd:  19.30 tot 21.30 uur

De expert deze avond is Peter van 
Baak van Sponsorvisie. Hij gaat in 

op de huidige crisis en de regelingen 
en subsidies die beschikbaar zijn 
en behandelt de kansen die er 
liggen in een vernieuwend sponsor-
beleid. Verder belicht hij welke 
mogelijkheden crowdfunding 
biedt voor verenigingen en hoe dit 
succesvol wordt toegepast. 

Schrijf u in! 
Interesse? Schrijf u snel in via  
www.sequens-advies.nl. Het online 
webinar wordt gratis aangeboden 
door de Rabobank Noord- en Oost 
Achterhoek en door Sequens, 
uitgevoerd in opdracht van de 
gemeente Lochem. 
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Politieke Avond maandag 11 januari 2021
Maandag 11 januari 2021 is er een digitale Politieke Avond. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda 
met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen. Het ontvangen van publiek bij 
de vergaderingen is helaas niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur.

Tafels 

Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2 Tafel 3

19.45 - 20.30 uur Beeldvormen:
Memo Informeren raad 
over overeenkomst 
Doornberg *

Beeldvormen:
Biodiversiteitsplan *

Ronde 2 Tafel 4

20.45 - 21.30 uur Beeldvormen:
Principeverzoek 
Micromania *

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf het tafelgesprek live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het 
onderwerp. Hiervoor moet u zich wel vóór 11 januari 2021 aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 
28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering 

Om 21.45 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 7 december 2020
4. Ingekomen stukken 18 november 2020 t/m 2 december 2020
Debatonderwerpen 
5. Preventie- en handhavingsplan Alcohol
6. Motie vreemd aan de orde: Afvalinzameling buitengebied
7. Motie vreemd aan de orde: Leges
Hamer- en stemstukken
8. Duurzaam beheer bomen buitengebied – budget 2021
9. Visie Goorseweg en Havenstraat
10. Eenmalige bijdrage investeringen Leussinkbad Laren
11. Initiatiefvoorstel: Grip op samenwerken
12. Onderzoek naar (rechts)herstel Joods vastgoed WOII Lochem
13. Sluiting

Preventieinbraaktips 

Maak het inbrekers niet te 
makkelijk en laat in deze donkere 
dagen bijvoorbeeld altijd een lamp 
branden. Hieronder vindt u meer 
preventietips. 

• Sluit altijd alle ramen en deuren. 
En draai deuren op slot, ook als je 
even weggaat

• Gebruik buitenverlichting. 
Bijvoorbeeld op schemerscha-
kelaar of bewegingssensor

• Plaats waardevolle spullen uit 
het zicht

• Leg sleutels uit het zicht en laat 
ze niet aan de binnenkant in het 
slot zitten

• Verstop je sleutels niet buiten: 
onder de mat of in de bloempot 
is geen geheime plek

• Hang geen adreslabel aan je 
sleutelbos

• Zorg dat jouw deuren en ramen 
niet verborgen zijn achter hoge 
schuttingen, bomen of struiken. 
Dit maakt sociale controle niet 
mogelijk

• Markeer of graveer je 
eigendommen en registreer ze. 
Lees meer over heling

• Plak nooit een briefje op de deur 
met ‘ben even weg’

• Maak afspraken met je buren 
om op elkaars huis te letten bij 
afwezigheid

• Word lid van een (digitale) 
buurtpreventiegroep

• Bij een verdachte situatie, bel 
altijd 112!

Hoe werkt de Digitale 
Politieke Avond?
Voor de Digitale Politieke Avonden 
vergaderen de raadsleden 
vanachter hun computer thuis. De 
vergaderingen zijn openbaar: alle 
inwoners kunnen de vergaderingen 
live en na afloop bekijken via  
www.lochem.nl/politiekeavond. 

Meespreken blijft mogelijk
Ook blijft het voor inwoners 
mogelijk mee te spreken met 
tafelgesprekken. U kunt zich 
hiervoor aanmelden bij de griffie 
via het aanmeldformulier dat is 
te vinden op www.lochem.nl/
politiekeavond of door te bellen 
naar (0573) 28 92 22. U ontvangt 
daarna instructies hoe u mee kunt 

doen. Daarnaast is het mogelijk 
uw bijdrage schriftelijk met de 
raad te delen. Dit kan uiterlijk de 
zondag vóór de Politieke Avond. Dat 
is dus dit keer zondag 10 januari. 
Uw bijdrage voegen we toe aan 
de vergaderstukken. U kunt uw 
bijdrage mailen naar: griffie@
lochem.nl of per post versturen 
naar: Gemeente Lochem, t.a.v. de 
griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 

Vragen?
Voor verdere vragen over de Digitale 
Politieke Avond kijk op www.lochem.
nl/politiekeavond of neem contact op 
met de griffie via griffie@lochem.nl 
 of (0573) 28 92 22.

Informeren:
Informatienota voortgang 
provinciale infrastructuur- 
projecten (Tafel 3 loopt door in 
ronde 2)


