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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

Representatieve uitstraling voor ‘Poort van Lochem’

Visie Goorseweg en Havenstraat vastgesteld
De visie Goorseweg en Havenstraat 
is gereed. Dit deed de gemeente 
samen met het bedrijfsleven. De 
visie is op 11 januari vastgesteld 
door de gemeenteraad.

De noordelijke rondweg om Lochem 
(N346 Schakel Achterhoek-A1) en de 
nieuwe brug over het kanaal komen 
naderbij. Dit betekent dat meer 
verkeer de oostelijke ontsluiting van 
Lochem gaat gebruiken. 

Uitstraling Goorseweg 
Wethouder Eric-Jan de Haan van 
economische zaken geeft aan: 
“De Goorseweg is voor ons erg 
belangrijk. Het vormt de poort van 
Lochem en is dus een belangrijke 
blikvanger. We luisteren ook 
goed naar de wensen van de daar 
gevestigde bedrijven. De visie en de 
uitvoeringsagenda geeft dit handen 
en voeten.”

Omringende gebieden
In de visie is ook aandacht voor 
projecten en ontwikkelingen in de 
omgeving van de Goorseweg en 
Havenstraat. Zoals de herinrichting 
van de Stationsomgeving, de 
bouwplannen voor Kop van Oost 
en Berkeloevers. En we kijken naar 
mogelijkheden van de passan-
tenhaven. Wethouder Bert Groot 
Wesseldijk van ruimtelijke ontwik-
keling: “Bij al deze projecten heeft 
de gemeente een regierol. Denk 
aan de inrichting van de openbare 
ruimte, verkeersveiligheid en 
het stimuleren van economische 
ontwikkeling. Daarom is deze 
visie zo belangrijk. We kijken niet 
alleen naar de revitalisering van de 
Goorseweg en Havenstraat. Maar 
ook naar de ruimtelijke kwalitatieve 
verbinding met de omringende 
gebieden.” 

Opgaves
Hiervoor vormt een aantal opgaves 
de leidraad:
• Het belang dat wij hechten 

aan mooie, veilige fiets- en 
wandelroutes

• Het willen versterken van de 
havenfaciliteiten

• Het willen behouden van 
kenmerkelijke groen- en 
laanstructuren

• De wens kwalitatief 
hoogwaardige ruimtelijke 
overgangen van gebied naar 
gebied te realiseren

• De opgave van FrieslandCampina. 
Dit bedrijf moet haar 
bedrijfslocatie kunnen 
afschermen voor onbevoegden. 
Deze afsluiting, het project 
“Hek op de Plek” heeft gevolgen 
voor de verkeerscirculatie in het 
gebied. 

• FrieslandCampina heeft ook 
een parkeeropgave buiten 
haar terrein. Hiervoor moet 
een passende en ruimtelijk 
kwalitatieve oplossing komen.  

 
Afzonderlijke projecten
In de visie staat een uitvoerings-
agenda. Hierin staan projecten die 
de komende jaren aan de orde zijn. 
Deze worden apart voorgelegd aan 
de gemeenteraad. 

Meer informatie
U vindt de visie en de uitvoe-
ringsagenda op www.lochem.nl/
ondernemen > visie en innovatie.

De oostzijde van Lochem wordt met de komst van de rondweg een echte blikvanger.

We blijven tot zeker  
9 februari in lockdown
Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt 
licht af. Toch moet het aantal dagelijkse besmettingen nog veel verder 
dalen. Zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen 
daalt. Daarom besloot het kabinet dat ons land ten minste tot en met  
9 februari in lockdown blijft. 

Dat betekent dat we onze 
contacten zo veel mogelijk moeten 
beperken. Het virus verspreid 
zich dan minder snel. Zo houden 
we de zorg toegankelijk voor 
iedereen. Dit is extra belangrijk 
vanwege de nieuwe varianten 
van het coronavirus. Het kabinet 
onderzoekt nog of een avondklok 
nodig kan zijn om het virus verder 
in te dammen.

Beperk je contacten 
Thuisblijven is de beste manier om 
contacten te beperken. Hoe minder 
contacten, hoe minder besmet-
tingen. De oproep om thuis te 
blijven betekent ook dat iedereen 
zoveel mogelijk thuis werkt. Veel 
besmettingen ontstaan op de 
werkvloer of onderweg naar of van 
het werk. Daardoor is thuiswerken 
een goede manier om verspreiding 
van het coronavirus tegen te gaan. 

Wat mag buiten?
Als je naar buiten gaat, mag je met 
maximaal 2 mensen samen zijn. 
Groepen van 3 of meer mensen 
mogen niet, tenzij het om leden 
van één zelfde huishouden gaat. 

Ook niet als mensen onderling 1,5 
meter afstand houden. Volwassenen 
sporten alleen of met zijn tweeën 
op minimaal 1,5 meter afstand, en 
alleen buiten. Fietsen of wandelen 
met een groepje van 3 mensen of 
meer mag dus  niet. Kinderen tot en 
met 17 jaar mogen sporten in een 
team en met elkaar wedstrijden 
spelen. Ook alleen buiten.

Steun voor ondernemers
In de persconferentie van dinsdag 
12 januari 2021 heeft het kabinet 
aanvullingen op het steun- en 
herstelpakket aangekondigd. 
Nieuws hierover melden we op 
lochem.nl bij informatie over 
ondernemen en corona. U vindt 
hier ook de contactgegevens van 
het team Economische Zaken. 

Alle maatregelen 
Verderop in dit Gemeentenieuws 
ziet u alle maatregelen bij elkaar. 
Meer informatie vindt u ook op 
www.rijksoverheid.nl. Heeft u 
ergens hulp bij nodig voor uzelf 
of voor uw kind? Kijk dan eens op 
www.bakenlochem.nl of  
www.coronahulplochem.nl.

Na 7 mooie jaren stopt kunstproject in kamers B&W
Wie de afgelopen jaren bij een 
wethouder of de burgemeester op 
bezoek kwam, kon er niet omheen. 
In elke kamer van de bestuurders 
hingen werken van kunstenaars 
uit onze gemeente. Initiatiefnemer 
was in 2014 de Stichting Kunst 
Initiatief Lochem(SKIL). In het begin 
regelde Francine van den Heuvell 
de kunstwissels. De laatste vijf jaar 
Ina Eggink van SKIL. Zij zorgden dat 
zeven jaar lang, elke twee maanden 
een andere kunstenaar zijn of haar 
werk kon tonen. Het project stopt na 
zeven jaar. Na 35 kunstwissels is het 
mooi geweest volgens Ina Eggink.

Voor het bredere publiek waren 
de kunstwerken ook te zien op 
het grote scherm in de hal van het 
gemeentehuis. Wethouder Henk van 
Zeijts zal het missen, de wisselende 
kunst op zijn werkkamer in het 
gemeentehuis. “De schilderijen 
die in onze kamers hingen gaven 

een mooi beeld van de diversiteit 
en de kwaliteit van vooral schilder-
kunstenaars en fotografen in onze 
gemeente. Het gemeentehuis is een 
tamelijk zakelijk gebouw. Bezoekers 
waren soms blij verrast dat er in de 
bestuurskamers kunst te zien was. 
De reacties liepen uiteen van ‘mooi!’ 
en ‘hier word ik vrolijk van’ tot ‘deze 
kunst snap ik niet’.”

Platform voor kunstenaars
Voor Ina Eggink was het project 
een manier om kunstenaars uit 
de gemeente onder de aandacht 
te brengen bij het bestuur. “Het 
idee was om lokale kunstenaars 
van nu een platform te geven. Het 
was fijn dat de gemeente ruimtes 
beschikbaar stelde, waar de werken 
door bestuurders, medewerkers en 
bezoekers gezien werden.”

Wethouder Henk van Zeijts (cultuur) bedankt Ina Eggink van SKIL voor het project 
Kunst in de bestuurskamers.

Aanmelden digitale bewonersavonden 
over zonneparken en windmolens
Graag horen wij wat u belangrijk 
vindt bij de komst van een wind- 
molen of zonnepark. U bent van harte 
welkom bij onze bewonersavonden. 
Die organiseren we in verband met 
de coronamaatregelen 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 
terugkomavond. Dan ziet u hoe wij 
uw opmerkingen verwerkt hebben.

Deelnemen
Stuur een mail naar windenzon@
lochem.nl. Liever niet digitaal? 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.
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Succesvol Jongeren Op Gezond Gewicht 
is een blijvertje
Jongeren op Gezond Gewicht 
(JOGG) werkt. Er zijn minder 
kinderen met overgewicht in onze 
gemeente. Ook eten ze meer 
groente en fruit. Dankzij een 
nieuwe overeenkomst met JOGG, 
blijft de gemeente werk maken van 
het verminderen en voorkomen van 
overgewicht bij kinderen.

Jongeren op Gezond Gewicht 
richtte zich in het begin vooral op 
schoolkinderen. Inmiddels hebben 
vier scholen gezonde schoolvig-
netten gehaald. Negen basisscholen 
hebben afspraken gemaakt over 
manieren om hun kinderen gezond 
en fit te houden. Veel scholen doen 
mee aan JOGG-campagnes zoals 
‘Drink Water’, ‘Gratis Bewegen’ 
en ‘Daily Mile’. Ook zijn de eerste 
stappen gezet voor gezonde 

sportkantines. Het doel van de 
samenwerking met JOGG, is dat 
organisaties uiteindelijk zelf zorgen 
dat kinderen het goede voorbeeld 
krijgen in een gezonde omgeving.

Gezond gewicht nu, gezond 
gewicht later
De gemeente is in 2015 
begonnen met JOGG. Vanuit 
Stichting Welzijn Lochem is een 
zogenaamde JOGG-regisseur bezig 
met gezondheid bij kinderen. 
De gemeenteraad stelde geld 
beschikbaar om door te gaan met 
JOGG in de periode 2021-2023. Voor 
de gemeente blijft gezond leven 
en voorkomen van overgewicht 
bij kinderen op de langere termijn 
belangrijk. Dit kan helpen om 
gezondheidsproblemen op latere 
leeftijd tegen te gaan. 

Ernstige verkeershinder op Kwinkweerd
Het verkeer dat gebruik maakt van de Kwinkweerd in Lochem moet de 
komende tijd rekening houden met ernstige verkeershinder. Liander en 
Vitens werken hier al een tijdje aan het verleggen en vervangen van kabels 
en leidingen. Vanaf volgende week tot medio 2021 krijgt het verkeer hier 
meer last van.

Waarom deze werkzaamheden?
Gemeente Lochem en provincie 
Gelderland zijn bezig met de 
voorbereidingen voor de aanleg 
van de rondweg. Ook wel de N346 
Schakel Achterhoek-A1 genoemd. 
Om ruimte te bieden aan de 
toekomstige rondweg verleggen 
en vervangen Liander en Vitens 
de elektrakabels en de gas- en 
waterleidingen aan de Kwinkweerd. 

De werkzaamheden voor dit 
project voert aannemer BAM in 
fases uit. Op meerdere plekken 

tegelijk gaat ook BAM van start. 
Naast twee boringen vinden ook 
werkzaamheden plaats met een 
open ontgraving. 

Alternatieve route
De verschillende panden aan de 
Kwinkweerd blijven bereikbaar. Ter 
hoogte van de werkzaamheden 
regelen we het verkeer met 
verkeerslichten en/of verkeers- 
regelaars. Als alternatieve route 
kan gebruik worden gemaakt van 
de Hanzeweg. Dit geldt zowel voor 
auto’s als fietsers.

Bericht voor (nieuwe) Cyber Agents
Al 89 kinderen doen mee met 
HackShield in de gemeente Lochem. 
Geoefende kinderen kunnen weer 
eigen levels maken. Nog geen 
kennis gemaakt en ben je tussen 
8 en 12 jaar? Doe ook mee met 
HackShield en ga snel naar  
www.joinhackshield.nl/gemeente/
lochem. Het kan een leuke 
afwisseling zijn van schoolactivi-
teiten thuis. En je wordt er ook nog 
slimmer van! 

Cybercriminaliteit is een groeiend 
probleem, ook in onze gemeente. 
Daarom kunnen de politie en 
burgemeester wel wat hulp 
gebruiken. Zij zijn op zoek naar 
junior cyber agents die zichzelf, 
hun omgeving en de gemeente 

kunnen beschermen tegen online 
gevaar. De beste cyber agents van 
de gemeente worden ook nog eens 
officieel gehuldigd. De huldiging is 
alvast gepland op 17 februari. 

Win met je eigen level!
Wil je je eigen levels maken en 
daarmee een exclusief Shield 
winnen? Ga dan aan de slag met 
de HackShield Level Maker! Hier 
maak je je eigen levels en speel je 
de levels van andere Cyber Agents. 
En wordt jouw level uitgekozen tot 
winnaar van de week? Dan win je 
een exclusief Level Maker Shield! 

Ga voor meer informatie naar 
www.joinhackshield.nl/levelmaker.

Stap voor stap de Achterhoekse droogte te lijf

Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ 
gaan Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, tien Achterhoekse 
gemeenten, Vitens, natuurorganisaties, LTO Noord en 8RHK ambassadeurs 
de droogte te lijf! Die droogte laat zich de laatste jaren nadrukkelijk zien en 
voelen. Droogte is een effect van de klimaatveranderingen en gevolgen zijn 
bijvoorbeeld minder gewasopbrengst, minder drinkwatervoorraden, meer 
ziektes in gewassen en meer stinkend oppervlaktewater en blauwalg. 

Omdat de droogte al zo merkbaar 
is voor iedereen, zetten we samen 
nu de eerste stappen al. Deze 
winter nemen we bijvoorbeeld al 
maatregelen om zoveel mogelijk 
water vast te houden.

Initiatieven in de etalage
Sinds 2019 hebben de Achterhoekse 

overheden en organisaties daarom 
de handen ineen geslagen. We 
pakken samen de droogte aan. 
We zoeken contact met betrokken 
organisaties, bedrijven en inwoners. 
Dat gaat via de zogeheten ‘etalage’. 
Die maakt initiatieven zichtbaar 
en vertelt verhalen over bezieling, 
innovatie en inspiratie. Maar 

de ‘etalage’ laat ook hobbels en 
successen zien op weg naar het 
halen van de ambitie. 

Werkende weg stappen zetten
De komende tijd werken we in de 
Achterhoek het programmaplan 
uit. Via doen, delen, doordenken en 
doorpakken brengen we in beeld 
welke besluiten in investeringen 
nodig zijn. Werkende weg zetten we 
samen ook al belangrijke stappen in 
de aanpak van de droogte. 

Meer informatie leest u op:  
www.gelderland.nl.

Vele partijen slaan de handen ineen om droogte aan te pakken.

Geld voor vernieuwende projecten 
cultuur en erfgoed 
De provincie Gelderland wil meer 
mensen kennis laten maken 
met cultuur en erfgoed. Daarom 
stelt ze met het Fonds ‘Gelderse 
cultuur, samen doen!’ het komend 
jaar € 100.000,- beschikbaar. 
Vernieuwende projecten op 
gebied van cultuur en erfgoed, 
die meer mensen laten meedoen, 
komen in aanmerking voor een 
bijdrage. 

De vernieuwing kan hem zitten 
in samenwerking tussen partijen 
uit verschillende disciplines. 
Aanvragers kunnen er ook voor 

kiezen om op te trekken met 
andere sectoren zoals de zorg, de 
sport of natuur. Denk bijvoorbeeld 
aan een historische kring die 
samen met kunstenaars en 
bewoners de geschiedenis van 
het dorp toegankelijk maakt. Of 
een sportclub die meewerkt aan 
een muziektheatervoorstelling. 
De beoordeling wordt overgelaten 
aan het Cultuurfonds Gelderland. 
Aanvragers kunnen zich vanaf 
2021 melden. 

Meer informatie vindt u op 
www.cultuurfonds.nl/gelderland.

Licht aan. Voorkom inbraak!
In deze donkere maanden zien 
inbrekers makkelijker dat u niet 
thuis bent. Ze zullen dan sneller hun 
slag slaan. Door tijdschakelaars te 
gebruiken, wekt u de indruk dat u 
thuis bent. Deze schakelaars doen 
lampen automatisch aan. 

U bepaalt zelf het tijdstip waarop 
dit gebeurt. Luxere modellen 
tijdschakelaars kunt u zelfs zo 
programmeren dat de lampen 
iedere dag op een ander tijdstip 
aangaan. Door in meerdere kamers 
lampen op tijdschakelaars aan te 
sluiten, lijkt het nog meer alsof er 
echt iemand aanwezig is. Sluit u 
spaarlampen of ledverlichting aan 
op deze schakelaars dan heeft u 
minder kosten. 

Goede buitenverlichting
Het gaat er niet alleen om dat u 
licht in het huis laat branden, maar 
dat er ook goede buitenverlichting 

is. Zorg er verder voor ramen en 
deuren gesloten zijn als u weg bent 
en dat kostbare spullen (autosleutels, 

laptops e.d.) niet voor het grijpen 
liggen. Meer tips om inbraak te 
voorkomen vindt u op www.politie.nl.

Laat altijd een lamp branden als u in de avond van huis gaat. Tijdschakelaars zorgen 
ervoor dat uw lampen automatisch aan gaan.
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Aanvragen 

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 8 tot en met 14 januari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Harfsen
• Mc Hamac, 25e HAMAC-run, Schepersweg 

5, 19 juni 2021 (onder voorbehoud), 
2021-191112

• Buurtvereniging De Veldhoek, Paasvuur 
Harfsen, landbouwperceel Belterweg, 

4 april 2021 (onder voorbehoud), 
2021-191223 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 7 t/m 13 januari 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Barchemse Veengoot (nabij Vrochterdijk), 

het verplaatsen van een duiker, nr. 
2021-191353, 11 januari 2021 

• Dollehoedsdijk/Schoneveldsdijk (nabij), het 
kappen van 156 houtopstanden (dunning), 
nr. 2021-191456, 12 januari 2021 

• Schoneveldsdijk 12, het kappen van 
een beuk en een kastanjeboom, nr. 
2021-191139, 8 januari 2021 

• Vordenseweg 1, het plaatsen van een 
paardenstal, nr. 2021-191208, 8 januari 
2021 

Eefde
• Flierderweg 16, het aanleggen van een 

poel, haag, struweel, bloemenweide en 
boomgaard ten behoeve van de ontwik-
keling van biodiversiteit, nr. 2021-191004, 
7 januari 2021 

• Scheuterdijk 7, het plaatsen van een 
schuurtje met veranda, nr. 2021-191546, 
12 januari 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 28, het kappen van twee 

Robinia’s, nr. 2021-191180, 8 januari 2021 
• Ronde Weie 30 en 32, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-191463, 12 januari 2021 
Gorssel
• Flierderweg 5, het plaatsen van een 

pergola, nr. 2021-191482, 12 januari 2021 
• Molenweg 32, het kappen van een kastan-

jeboom, nr. 2021-190950, 6 januari 2021 
• Voorende 6, het vergroten van een woning/

plaatsen dakopbouw, nr. 2021-191111, 7 
januari 2021 

Harfsen
• Deventerdijk 10 H121, het plaatsen van 

een dakkapel, nr. 2021-191213, 8 januari 
2021 

Kring van Dorth
• Dennendijk 5, het kappen van een goudiep, 

nr. 2021-191098, 7 januari 2021 

Laren 
• Braninkkamp 20, het vergroten van 

een woning/plaatsen dakopbouw, nr. 
2021-191365, 11 januari 2021 

• Nengersteeg (nabij spoorwegovergang), 
het kappen van een eik, nr. 2021-190989, 6 
januari 2021 

• Nengersteeg ong., het verplanten van twee 
knotwilgen, nr. 2021-191441, 12 januari 
2021 

Lochem
• Barchemseweg 62, het verbouwen van een 

schuur en handelen in strijd met de regels 
ruimtelijke ordening, nr. 2021-191505, 13 
januari 2021 

• Dillenburg 110, het kappen van een 
zilverspar, een es en drie acacia’s, nr. 
2021-191181, 8 januari 2021 

• Marinus Naefflaan 42, het kappen van vijf 
bomen, nr. 2021-191367, 11 januari 2021 

• Sweder van Kervenheimlaan 6, het kappen 
van een beuk, nr. 2021-191481, 12 januari 
2021 

• Zutphenseweg 15, het vergroten van 
een opslagruimte van een bedrijfspand/
bakkerij, nr. 2021-191265, 11 januari 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

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.

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 25 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 11 januari 2021
4. Ingekomen stukken 9 december 2020 t/m 5 januari 2021
Debatonderwerpen 
5. Motie vreemd aan de orde: Leges
Hamer- en stemstukken
6. Voorstel aan raad inzake PBO Radio Ideaal
7. Bestemmingsplan Berkeloevers aangevuld conform uitspraak RvS
8. Uitvoeren reconstructie Haalmansweg in Lochem
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 25 januari 2021
Maandag 25 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

19.45 - 20.30 uur
Beeldvormen:
Nota Weerstandsvermogen en 
Risicomanagement *

Beeldvormen:
Biodiversiteitsplan

Ronde 2 Tafel 3

20.45 - 21.30 uur Beeldvormen:
Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo 2020 *

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 24 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.

Het houdt
niet op, totdat

je iets doet.
 Je kunt wat doen met je zorgen.
ik vermoed huiselijk geweld.nl
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 Gemeente Nieuws

 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 
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Lochem
• Marinus Naefflaan 1 (nabij), het kappen 

van een spar, nr. 2020-184548, 8 januari 
2021 

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:

Epse
• Lochemseweg / Weerdsweg (nabij), het 

kappen van drie eiken, nr. 2020-187190, 13 
januari 2021 

Lochem 
• Larenseweg 53, het plaatsen van vier 

vlaggenmasten, nr. 2020-186813, 7 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)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 7 t/m 13 januari 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Almenseweg 45a, het plaatsen van een 

zwembad, nr. 2020-185250, 12 januari 
2021 

• Kerklaan 15, het vervangen van een garage, 
nr. 2020-189502, 11 januari 2021 

• Schurinklaan 24, het verbouwen van 
landgoed ‘t Barge (rijksmonument) en 
gedeeltelijk slopen van diverse doorgangen, 
nr. 2020-187409, 8 januari 2021 

Epse
• Dortherweg 14a, het vervangen van een 

recreatiewoning, nr. 2020-186592, 13 
januari 2021 

Gorssel 
• Ravensweerdsweg 14, het plaatsen 

van een carport met zonnepanelen, nr. 
2020-187217, 11 januari 2021 

Harfsen
• Het Hazenveld 68, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-187594, 11 januari 2021 
Lochem
• Berkeloevers, het aanleggen van de 

oeverzone en kade plan Berkeloevers, nr. 
2020-187064, 7 januari 2021 

• Emmastraat 49 en Zwiepseweg 67a, het 
veranderen van gevels, nr. 2020-185555, 12 
januari 2021 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Almen 
• Dorpsstraat 3, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het herbouwen 
van een bedrijfspand en het plaatsen 
van handelsreclame (2016-006871), nr. 
2020-184737, 8 januari 2021 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Lochem 
• Vordenseweg 6 H235, het plaatsen van een 

tuinhuisje, nr. 2020-186419, 12 januari 
2021 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem 
• Kwinkweerd 

In verband met het aanleggen / verleggen 
van kabels en leidingen moet het verkeer 
op de Kwinkweerd de komende tijd 
rekening houden met ernstige verkeers-
hinder. Ter plaatse van de werkzaamheden 
wordt het verkeer geregeld met verkeers-
lichten en/of verkeersregelaars. 
Als alternatieve route kan gebruik worden 
gemaakt van de Hanzeweg.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen 

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

Contact: Publiekscontacten

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

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

L.T. Goleva, geboren op 13-06-1978

Zie informatie: Bezwaar

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

Contact: Publiekscontacten

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

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten, (0573) 28 92 22. 

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

M.F. Dobosz, geb. 20-10-1986

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

Beleidsregels 

Vaststelling lokaal gezondheidsbeleid 

Contact: dhr. A. Kosters

De raad heeft op 9 november 2020 de nota 
lokaal gezondheidsbeleid vastgesteld. 

In de nota leest u wat de belangrijkste 
speerpunten zijn waar de gemeente de 
komende jaren met diverse partners aan 
werkt (o.a. welzijnswerk, GGD, Yunio, 
onderwijs, sport, ggz-organisaties, zorg/1e 
lijn). Daarbinnen heeft de gezondheid van 
kwetsbare groepen onze specifiek aandacht, 
deze achterstanden willen we terugdringen. 

De speerpunten zijn:
1. gezonde leefstijl (alcoholmatiging, 

ontmoedigen roken, gezond gewicht en 
bewegen) 

2. mentaal gezond (o.a. mentaal 
welbevinden, depressiepreventie en 
voorkomen eenzaamheid) 

3. gezonde leefomgeving (aandacht voor 
gezondheid in de uitvoering van de 
Omgevingswet die v.a. 2022 van kracht 
wordt)

4. ‘gezond ouder worden’. Daaraan besteden 
we aandacht in onze ouderennota (2019).” 

De nota lokaal gezondheidsbeleid is te vinden 
op: www.lochem.nl > zorg, welzijn en werk > 
gezondheid > gezondheidsbeleid.

Openbare bekendmakingen

NATUUR IN NEDERLAND



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en uitzonderingen: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland blijft in lockdown 
 

Het aantal coronabesmettingen neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown effect heeft.  
Om de daling door te zetten, blijven we tot en met in ieder geval 9 februari in lockdown.

12 januari 2021

Heb je klachten? 

Blijf in thuis-
quarantaine. 
Ontvang geen 
bezoek. 
Laat je testen.

Werk thuis, tenzij het 
niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk? Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Sport

Buiten met max. 2 personen op 
1,5 meter afstand. Kinderen t/m 17 
jaar en topsporters uitgezonderd.  
 
 
Binnensportlocaties dicht. 
 
 
Geen wedstrijden en groeps -
lessen. Topsporters uitgezonderd.

Onderwijs en kinderopvang*

Onderwijs op afstand voor po, vo, 
mbo, hbo, wo en alle overige 
onderwijs-, trainings- en 
educatieve activiteiten. Onder 
andere examens, praktijklessen en 
onderwijs voor kwetsbare leerlingen 
uitgezonderd. 
 
 
Kinderopvang dicht. 
 
 
Er is noodopvang voor kinderen 
van ouders met cruciale beroepen 
en kinderen in een kwetsbare 
positie.

Winkelen en boodschappen

Groepen

Publiek toegankelijke locaties

Binnen en buiten: groep van max. 
2 personen of 1 huishouden.  

Vervoer en reizenThuis

Ontvang max. 2 personen per dag 
(excl. kinderen t/m 12 jaar). 

Blijf zoveel mogelijk thuis.  
 
 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 
 
 
Blijf in Nederland en boek geen reis 
naar het buitenland t/m 31 maart. 

Onder andere musea, bioscopen, 
theaters, dierenparken, 
bibliotheken, zwembaden en 
pretparken dicht.

Contactberoepen

Het uitoefenen van niet-medische 
contactberoepen zoals kappers, 
tatoeëerders en schoonheids -
specialisten verboden.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Ook in hotels, incl. roomservice. 
 
 
Bestellen bij restaurants mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.   

* Dit geldt tot en met 7 februari. Op een later moment 
wordt besloten of het po en de kinderopvang vanaf  
25 januari geheel open kunnen.

Niet-essentiële winkels dicht.  
 
 
Onder andere supermarkten, 
drogisterijen, groentewinkels en 
tankstations open. 
 

Alcoholverbod na 20.00 uur.

 .


