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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

Praat mee over zonneparken  
en windmolens
De gemeente heeft de ambitie 
in 2030 energieneutraal te zijn. 
Daarom moeten er zonneparken 
en windmolens komen voor het 
opwekken van duurzame energie. 
We leggen vast welke voorwaarden 
we stellen aan het opwekken 
van energie met windmolens en 
zonneparken. Werkt u hieraan 
mee? U bent van harte welkom bij 
onze digitale bewonersavonden.

Mensen of bedrijven die een 
plan hebben voor een zonnepark 
of windmolen, moeten zich 
houden aan onze voorwaarden. 
Voorwaarden kunnen bijvoorbeeld 
gaan over manieren voor de buurt 
om te delen in de opbrengst van 
een zonnepark of windmolen. Of 
over hoe buurtbewoners betrokken 
worden bij nieuwe plannen.  

Meedenken
Wilt u meedenken over dit soort 
voorwaarden? Graag horen wij wat 

u belangrijk vindt bij de komst van 
een windmolen of zonnepark. Wat 
u vindt is ook van belang voor de 
Omgevingsvisie. In die visie leggen 
we in brede zin vast hoe we willen 
wonen en leven in onze gemeente 
in 2030. In december kon u al een 
online vragenlijst invullen. Nu kunt 
u dus uw stem laten horen via 

bewonersavonden. Die organiseren 
we in verband met de coronamaat-
regelen digitaal. De avonden zijn op 
woensdag 3 februari en woensdag 
10 februari van 19.30 tot 21.30 uur. 
Op 24 maart is er een terugkom- 
avond. Dan presenteren wij de 
resultaten en bent u welkom om 
eventuele aanvullingen te geven.

Wij filmden een aantal inwoners die vertellen wat zij belangrijk vinden in de 
overgang naar schone energie. De hele video is te zien tijdens de bewonersavond. We 
delen alvast een aantal korte fragmenten met u via Facebook. 

Henk van Zeijts

Wilt u deelnemen aan deze (avond)en?

Dat horen wij graag! De digitale 
bewonersavonden zijn op 
woensdag 3 februari (wind) en 
10 februari (zon) van 19.30 tot 
21.30 uur. Op 24 maart kunt u 
deelnemen aan een terugkom- 
avond. Wij vragen u om nu alvast 
uw interesse voor deelname 
door te geven. Medio januari 
maken wij de balans op van de 
aanmeldingen. U krijgt dan een 
uitnodiging via bureau Citisens 
met alle informatie. Stuur een 
mail naar windenzon@lochem.nl

Liever niet digitaal?     
Dat horen wij ook graag. Als u op 
een andere manier uw mening 
wilt geven, bel ons via (0573) 28 
92 22 en laat uw gegevens achter 

of stuur een brief naar Gemeente 
Lochem, postbus 17, 7240 AA  
Lochem, afdeling Ruimte, team 
Milieu. Wij nemen dan contact 
met u op. Andere vragen? Mail 
naar windenzon@lochem.nl of 
bel met bovengenoemd nummer. 

Alvast meer lezen? 
Kijk dan op: www.lochem.nl > 
afval, energie, natuur en milieu >  
energie. En kies dan voor 
windenergie, zonne-energie of 
regionale energiestrategie. Op 
www.lochem.nl/podcast kunt u 
luisteren naar een gesprek met 
de wethouders duurzaamheid en 
ruimte over de windmolens en 
zonneparken. 

“We moeten nú aan de bak”
Wethouder Henk van Zeijts nodigt 
u van harte uit voor de digitale 
bewonersavonden over zonne- 
en windenergie. Hij vertelt hier in 
zijn eigen woorden, waarom het 
zo belangrijk is om het hier samen 
over te hebben.  

“Het tegengaan van klimaatveran-
dering vraagt veel van ons. In het 
nationale Klimaatakkoord hebben 
we daarover afspraken gemaakt. Zo 
moeten huizen en industrie minder 
energie verbruiken. We stappen 
over naar elektrisch rijden. Onze 
elektriciteit komt in de toekomst 
vooral van wind- en zonne-energie. 
Dat zijn tot nu toe de gangbaarste 
manieren om grote hoeveelheden 
schone energie op te wekken.

Droge, hete zomers
Gemeenten moeten ruimte zoeken 
voor het opwekken van energie met 
wind en zon op land. Natuurlijk 
komen er ook windmolens op zee 
en zonnepanelen op daken. Dat is 
echter niet genoeg. Als we genoeg 
schone energie willen opwekken, 
moeten we aan de bak. En niet 
alleen omdat de Rijksoverheid dat 
van ons vraagt. “Waarom hebben 
jullie niks gedaan tegen klimaat-
verandering?” Die vraag zouden 
onze kinderen en kleinkinderen niet 
aan ons moeten hoeven stellen. De 
gevolgen van klimaatverandering 
merken we nu al. Ook bij ons. Denk 
maar aan de droge, hete zomers van 
de afgelopen jaren.  

U heeft invloed
Er bestaat een vrees dat 
windmolens en zonneparken onze 
mooie gemeente zullen verpesten. 
Ik begrijp die vrees. Want wie 
bepaalt waar windmolens en 
zonneparken komen? Uiteindelijk 
gaat de gemeenteraad hierover, die 
door u is gekozen. 

Meepraten
Wat wilt u aan ons kwijt over 
zonneparken en windmolens? Laat 
het ons weten tijdens de digitale 
bewonersavonden. Daar kunt u 
meepraten over de voorwaarden die 
wij als gemeente aan zonneparken 
en windmolens stellen. Op welke 
plekken willen we die hoe dan 
ook niet hebben? Hoe kan de 
buurt delen in de opbrengst? Hoe 
beschermen we landschap en 
natuur als ergens een windmolen of 
zonnepark komt? Als een plan bij de 
gemeente binnen komt, bekijken wij 
of dit voldoet aan de voorwaarden. 
Als dat zo is, start de normale 
procedure. Iedereen krijgt dan de 
gelegenheid om  bezwaar te maken 
of zienswijzen in te dienen.

Er is veel te bespreken. Want 
een windmolen of zonnepark is 
hoe dan ook een verandering in 
ons landschap. Daarom gaan we 
zorgvuldig, stap voor stap, te werk. 
Ik nodig u van harte uit om mee te 
doen.”

Henk van Zeijts, wethouder 
duurzaamheid

Persconferentie corona
Bij het drukken van deze krant 
was de inhoud van de gisteren 
gehouden persconferentie nog 
niet bekend. Minister-president 
Mark Rutte en minister Hugo 
de Jonge spraken toen over een 

eventuele verlenging van de 
lockdown. Kijk voor het laatste 
nieuws op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus of op www.lochem.nl/
coronavirus.

Mooie opbrengst kerstbomeninzameling
Grote en kleinere bomen, met en 
zonder naalden en een enkele keer 
met kluit: bij de kerstbomeninza-
meling leverden kinderen vorige 
week woensdag meer dan 2.000 
kerstbomen in! Op negen inzamel-
punten in de gemeente stonden 
medewerkers van Circulus-Berkel 
klaar om de bomen in te zamelen. 
Dit jaar natuurlijk met minimaal 
anderhalve meter afstand en met 
extra hygiëne-maatregelen. 

In heel Nederland werden in 
december veel meer kerstbomen 
verkocht dan in vorige jaren. Het 
aanbod was dus groot, maar ook 
het enthousiasme van de kinderen. 
Het verzamelen en wegbrengen 
van kerstbomen was een leuke 
bezigheid, nu veel activiteiten niet 
doorgaan én een mooie manier om 
een zakcentje te verdienen. Iedere 
boom leverde ook dit jaar weer 50 
cent op! Het enthousiasme was 

terug te zien in de inzamelcijfers; 
er werden zo’n 200 bomen meer 
ingeleverd dan vorig jaar. 

Inzameling gemist? 
Heeft u de kerstbomeninzameling 
gemist? Een boom met kluit kunt 
u in de volle grond zetten. Slaat 
de boom aan, dan heeft u er ook 
volgende kerst plezier van. Wilt u de 
boom liever kwijt? U kunt jaarlijks 
500 kilo groen- en snoeiafval 
kosteloos naar de Recyclepleinen 
in Lochem of Zutphen brengen. 
Vergeet daarbij uw milieupas niet. 
Kijk voor de adressen en openings-
tijden op www.circulus-berkel.nl/
lochem. 

Ontdek uw innerlijke Bob Ross 
en schilder mee!
Heeft u uw innerlijke Bob Ross al 
ontdekt? Veertig landschappen 
van de beroemde tv-schilder zijn 
normaal gesproken 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. 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.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 11 januari 2021
Op 11 januari 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Preventie- en handhavingsplan Alcohol
• Motie vreemd aan de orde: Gevolgen stikstofreductie
• Duurzaam beheer bomen buitengebied – budget 2021
• Visie Goorseweg en Havenstraat
• Eenmalige bijdrage investeringen Leussinkbad Laren
• Initiatiefvoorstel: Grip op samenwerken
• Onderzoek naar (rechts)herstel Joods vastgoed WOII Lochem
•  Bekrachtiging geheimhouding op de bijlagen “GEHEIM Grondexploitatie 

Scheggertdijk 7 Almen” en “GEHEIM Risicoanalyse grondexploitatie 
Scheggertdijk 7 Almen”

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

Werkzaamheden Zuidersluis en 
Kapperallee in Eefde
Lock to Twente verricht in opdracht 
van Rijkswaterstaat groot 
onderhoud aan de Zuidersluis in 
Eefde. Deze maand vervangt de 
aannemer een aantal damwanden 
in de voorsluis van de Zuidersluis. 
En in april wordt een deel van 
de Kapperallee voorzien van een 
nieuwe asfalt laag. 

Op de volgende dagen is daarom de 
Kapperallee ter hoogte van de sluis 

afgesloten voor al het doorgaande 
verkeer, dus ook voetgangers en 
fietsers:

1. Van 20 t/m 22 januari dagelijks 
van 8.30 tot 16.00 uur. Op die 
dagen breekt Lock to Twente de 
steigers af bij de heftoren.

2. Van 12 april 7.00 uur tot 
vrijdag 16 april 16.00 uur. Dan 
vinden de asfalteringswerk-
zaamheden plaats. Mochten de 

weersomstandigheden te slecht 
zijn om de werkzaamheden uit 
te kunnen voeren, dan verschuift 
het werk naar de week van 19 
tot en met 23 april.

Omleidingsroutes
De omleidingsroutes geven we 
met borden aan. In geval van nood 
zijn alle woningen en het sluizen-
complex altijd voor de hulpdiensten 
bereikbaar.

Uitzendingen Allemaal1.tv

In december startte Allemaal 1 tv. Het is televisie die wil verbinden in 
coronatijd. Gemaakt door en voor inwoners. Voor álle inwoners van de 
gemeente Lochem. Elke uitzending komen er veel inwoners aan het woord. 
Uit alle generaties en uit alle kernen. Aflevering 5 staat nu online. U kunt 
deze terugkijken of het YouTube-kanaal van Allemaal 1 tv. In de uitzending 
zit een prijsvraag verborgen, tussen de nieuwjaarswensen van inwoners. 
U kunt op donderdagen om 18.30 uur ook op YouTube kijken, als het 
programma live is. Volg Allemaal 1 tv ook via de website www.allemaal1.tv, 
Facebook (Let op: dit is de juiste pagina: @Allemaaltv) en Instagram. Heeft 
u een idee voor de uitzending? De redactie is te bereiken via redactie@
allemaal1.tv. Fotocollage Jorrit van de Kolk.

Ondernemers bevelen gemeente vooral 
aan vanwege fijne omgeving
Eind vorig jaar onderzocht onderzoeks- 
bureau Moventem in opdracht van de 
gemeente Lochem het ondernemers-
klimaat in de gemeente. 113 
ondernemers namen deel.

Ondernemers ondernemen vaak in 
de gemeente Lochem, omdat zij ook 
wonen in de gemeente (65%). Ook 
namen zij vaak een bestaand pand 
over (20%) en vanwege zakelijke 
redenen (20%). Bij zakelijke redenen 
noemen ondernemers bijvoorbeeld 
dat hun doelgroep hier woont.

Open en prettig
28% van de deelnemende 
ondernemers zou de gemeente 
Lochem als vestigingsplaats 
aanbevelen vanwege de fijne 

omgeving. Anderen noemen de 
goede ligging/bereikbaarheid (26%) 
en vanwege betrokken gemeente en 
inwoners (24%). ‘Open en prettig’, 
licht een van de ondernemers toe. 
Op de vraag of ondernemers wat 
missen in het ondernemersklimaat 
in de gemeente Lochem, antwoordt 
43% ja. Zij missen bijvoorbeeld 
‘betrokkenheid en saamhorigheid’. 

Gewijzigde plannen
22% van de deelnemende 
ondernemers wijzigde de plannen 
door de coronacrisis. Van hen stelt 
een kleine twee derde plannen uit 
en investeert minder, bijvoorbeeld 
uitbreiding van arbeids-
plaatsen en panduitbreiding. 
28% gaat juist meer investeren in 

productontwikkeling en plannen 
versneld uitvoeren. 
 
Bekijk de factsheet
Op www.lochemsezakenpanel.nl 
vindt u de factsheet. Deelnemen 
aan het volgende onderzoek, en 
automatisch op de hoogte blijven? 
Word dan lid via deze website.

Directiewisseling bij PlusOV
Per 1 februari is Henk Meijer 
benoemd tot directeur van PlusOV. 
Hij volgt Guido Eggermont op die 
in december 2018 op interim-basis 
aantrad met als doel om de 
organisatie van PlusOV op
een stabiel niveau te brengen.

Henk Meijer vervulde de afgelopen 
jaren verschillende directiefuncties 
bij Rabobank in Oost-
Nederland. Het bestuur van 
PlusOV ziet in hem een krachtige, 
verbindende directeur die de
ingezette koers van PlusOV 
kan versterken en verder kan 
ontwikkelen.

Structurele invulling
Afgelopen zomer stelde het bestuur 
vast dat de organisatie van PlusOV 
voldoende stabiel is om de
functie van directeur structureel 
in te vullen. Bestuursvoorzitter 
Martijn Hospers: “Als bestuur zijn
we Guido Eggermont zeer dankbaar 
voor de geleverde prestaties en voor 
de wijze waarop hij zijn
rol heeft vervuld. Verder hebben 
wij er alle vertrouwen in dat we in 
Henk Meijer een waardige
opvolger hebben gevonden.”

Aanvragen 

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 1 tot en met 7 januari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:
Harfsen
• Mc Hamac, Dutch Masters of motorcross 

DMoMX, Deventerdijk 7, 21-03-2021 
(onder voorbehoud), 2020-190448

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 24 december 2020 t/m 6 januari 2021 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Dorpsstraat 12 (nabij), het oprichten van 

een bedrijfswoning, nr. 2020-190585,  
30 december 2020 

Eefde
• Boedelhofweg ong., het oprichten van een 

woning, nr. 2020-190442, 28 december 
2020 

• Harfsense Steeg 5, het vervangen van een 
recreatiewoning, nr. 2020-190383,  
24 december 2020 

• Meijerinkstraat 18, het vergroten en 
verbouwen van een woning,  
nr. 2020-190527, 29 december 2020 

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.

Henk Meijer
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Openbare bekendmakingen
• Reeverdijk 1, het plaatsen van een 

bijgebouw en een overdekt zwembad,  
nr. 2020-190567, 30 december 2020 

Epse
• Oude Larenseweg 8, het vervangen van een 

woning, nr. 2020-190625, 31 december 
2020 

Gorssel
• Deventerweg 3, het plaatsen van een 

carport met zonnepanelen en heatpipes ten 
behoeve van energievoorziening,  
nr. 2021-190743, 4 januari 2021 

• Dommerholtsweg 10a, het plaatsen van een 
vlaggenmast, nr. 2021-190856, 5 januari 2021 

• Flierderweg 5, het plaatsen van een veranda, 
nr. 2021-190633, 3 januari 2021 

• Gorsselse Enkweg 15 en 17, het oprichten 
van een twee-onder-een kap woning,  
nr. 2020-190624, 31 december 2020 

• Larixweg 38, het vergroten van een woning/
plaatsen van een dakopbouw,  
nr. 2020-190436, 28 december 2020 

Harfsen
• Heideveld kavel 26, het oprichten van een 

woning en bijgebouw, nr. 2020-190584,  
30 december 2020 

Laren
• Dochterenseweg 12, het vervangen van een 

schuur, nr. 2021-190647, 4 januari 2021 
Lochem
• Graanweg 62, het plaatsen van een carport 

met veranda, nr. 2020-190480,  
29 december 2020 

• Nieuweweg 1b (nabij), het oprichten 
van een woning en het plaatsen van een 
berging en carport, nr. 2021-190851,  
5 januari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 5, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-190562,  
30 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 6, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-190393,  
26 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 7, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-190389,  
24 december 2020 

• Ossenbeltsdijk 1 H14, het kappen van een 
den en een eik, nr. 2020-190395,  
27 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:

Lochem 
• Berkeloevers, het aanleggen van de 

oeverzone en kade plan Berkeloevers,  
nr. 2020-187064, 6 januari 2021 

• Emmastraat 49 en Zwiepseweg 67a, het 
veranderen van gevels, nr. 2020-185555,  
5 januari 2021 

• Kijksteeg 5, het aanleggen van een inrit 
en het handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening, nr. 2020-186940,  
5 januari 2021 

• Marinus Naefflaan 11, het handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van een hotel-restaurant, een B&B 
en internationale butlertrainingen,  
nr. 2020-187316, 5 januari 2021 

• Marinus Naefflaan 42, het plaatsen van 
een erfafscheiding, nr. 2020-186409,  
4 januari 2021 

• Nieuweweg 11, het vervangen van een 
dakkapel en het kappen van een acacia,  
nr. 2020-185482, 5 januari 2021 

• Tuinstraat 8, het plaatsen van negen 
zonnepanelen, nr. 2020-185785, 5 januari 
2021 

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)

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Lochemseweg 29, het kappen van een eik, 

nr. 2020-184078, 30 december 2020 
Epse
• Lochemseweg 59, het kappen van een spar, 

nr. 2020-183859, 30 december 2020 
Joppe
• Elzerdijk 3, het plaatsen van een schuur,  

nr. 2020-187522, 4 januari 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 24 december 2020 t/m 6 januari 
2021 zijn de volgende vergunningen aan de 
aanvrager bekendgemaakt:

Barchem
• Lindeboomsweg 6, het verleggen van een 

toegangsweg (van rechtswege),  
nr. 2018-126026. 15 december 2020 

Epse 
• Dortherweg 43b, het oprichten van een 

woning met een bijgebouw,  
nr. 2020-182816, 4 januari 2021 

• Dortherweg 43b, het plaatsen van een 
tijdelijke woning voor een periode van 18 
maanden, nr. 2020-186923, 6 januari 2021 

• Klembergerweg 11, het kappen van 17 
bomen (herplant opgelegd),  
nr. 2020-182578, 24 december 2020 

• Oude Larenseweg 8 (nabij), het kappen van 
een douglas (herplant opgelegd),  
nr. 2020-185922, 23 december 2020 

Harfsen
• Heideweg 6, het verbouwen/vergroten van een 

bijgebouw, nr. 2020-185670, 5 januari 2021 
Laren
• Holterweg 31, het kappen van drie berken 

(herplant opgelegd), nr. 2020-185671,  
23 december 2020 

Lochem
• Frans Halslaan 1b, 1d, 1e, het verbouwen 

van een kantoorpand tot drie apparte-
menten, nr. 2020-188307, 5 januari 2021 

• Tusseler 178, het vergroten en verbouwen 
van een woning en handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening,  
nr. 2020-186828, 6 januari 2021 

 
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 7, het tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan en het voor 
een beperkte duur voortzetten van de 
exploitatie van de inrichting tot uiterlijk  
31 mei 2021, nr. 2020-177371, 6 januari 
2021 

 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 


