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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

Samen bewegen: boost voor lijf én hoofd
School, werken, mensen 
ontmoeten: veel gaat in deze 
lockdown via computers, laptops 
en smartphones. Dan valt het niet 
altijd mee om genoeg te bewegen. 
Of om je energiek en gemotiveerd 
te blijven voelen. 

Gelukkig zijn daar sportcoaches 
Marjolijn Pezy en Joyce Elshof. 
Zij werken voor Stichting Welzijn 
Lochem en Uniek Sporten als (buurt)
sportcoach. Via hun werk zien zij wat 
al dat binnen zitten met mensen 
doet, in deze winterlockdown. Het 
gebrek aan beweging, sporten 
en ontmoeting heeft niet alleen 
zijn weerslag op het lijf. Ook het 
hoofd kan na verloop van tijd gaan 
tegensputteren. 

Behoefte
“In plaats van te praten over hoe 
we dit kunnen tegengaan, zijn 
Joyce en ik maar gewoon iets 
gaan doen,” vertelt Marjolijn 
Pezy. “Twee weken terug hadden 
we een eerste bootcamp voor 

de basisschoolkinderen uit de 
gemeente Lochem. Wij geven met 
een bootcamp een half uurtje 
les. Kinderen, juffen en meesters 
konden meedoen op een livestream 
op YouTube. Op het moment 
zelf deden 89 mensen uit onze 
gemeente mee. En later hebben nog 
eens bijna 400 mensen het filmpje 
aangeklikt. Blijkbaar is er dus wel 
behoefte aan.”

Uitbreiden van aanbod
Daarom hebben de sportcoaches 
besloten het aanbod uit te breiden. 
Er zijn nu per week meerdere 
bootcamps te volgen voor school-
kinderen en volwassen. Marjolijn 
Pezy: “Natuurlijk is even lekker 
bewegen goed voor je lijf. Maar het 
is ook zeker heel goed voor je hoofd. 
Het geeft weer energie en kan 
helpen om neerslachtigheid tegen 
te gaan. Kun je niet live meedoen 
met de bootcamp? Je kunt de les 
terug kijken via de link op een 
moment dat jou uitkomt. En mocht 
je een bootcamp te uitdagend 
vinden, probeer dan toch elke dag 
even te bewegen. Neem genoeg 
pauze tussendoor en maak dan een 
lekker ommetje buiten.”

Meedoen? 

Volg de facebookpagina’s van 
Sportcoach Gemeente Lochem, 
JOGG Lochem en Stichting Welzijn 
Lochem voor tips en activiteiten om 
fit en gezond te blijven voor jong 
en oud. 

Tijden bootcamps:
Basisschool kinderen:
Woensdag: 10.15 uur tot 10.45 uur
Donderdag: 10.15 uur tot 10.45 uur

Volwassenen:
Dinsdag: 20.30 uur tot 21.00 uur

Tijden buurtsportactiviteiten voor kids:
•  Harfsen (Schoolplein Beatrixschool): 

14.15 uur tot 15.15 uur 
•  Gorssel (Schoolplein Vullerschool): 

dinsdag van 15.15 uur tot 16.15 uur
•  Lochem (Schoolplein St Joseph 

school): woensdag van 13.30 uur 
tot 14.30 uur

•  Eefde (Schoolplein Villa60/
Bargeweide om en om): donderdag 
van 14.30 uur tot 15.30 uur

*Harfsen en Gorssel is een tijdelijke 
buurtsport vanwege de lockdown.

De eerste bootcamples voor basisschoolkinderen uit onze gemeente was een succes. 
Zij volgden de lessen via een livestream.

Extra coronamaatregelen
Het demissionaire kabinet besloot 
vorige week dat er extra maat- 
regelen nodig zijn om de corona- 
crisis te lijf te gaan. Vooral ook 
omdat de Britse variant in ons land 
met een gevaarlijke opmars bezig is. 
De avondklok, zoals op deze pagina 
genoemd, is een van de maat-
regelen. Ook mag u maar 1 gast 
per dag ontvangen. Een overzicht 
van overige maatregelen leest u 
verderop in deze Berkelbode.

Steunpakket voor ondernemers
Het kabinet breidt het steunpakket 
voor banen en economie fors uit. 
Met deze uitbreiding van het pakket 
is een totaalbedrag gemoeid van 
7,6 miljard euro. De verruimingen 
gelden voor het eerste en tweede 
kwartaal van 2021. 

Meer informatie over dit steunpak-
ket leest u op www.rijksoverheid.nl 
en www.lochem.nl/ondernemen.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

21 januari 2021

Avondklok: blijf binnen 

Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen  
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

Onderzoek naar 5 varianten

Informatiebijeenkomsten 
Fietsverbinding Harfsen-Epse
Fietsverkeer tussen Epse-Harfsen 
fietst nu over rode fietsstroken 
aan de zijkanten van de N339. De 
provincie onderzoekt 5 varianten 
voor een veiligere en aantrekkelijke 
fietsverbinding. Deze verkenning 
ronden ze binnenkort af. Op 4, 9 en 
10 februari houdt de provincie  
3 digitale bijeenkomsten.

De fietsverbinding tussen Lochem 
en Deventer maakt deel uit van het 
hoofdfietsnetwerk van provincie 
Gelderland. Gebruikers ervaren de 
huidige fietsroute als onprettig, 
daarom onderzoekt de provincie 
hoe zij de situatie kan verbeteren. 

Digitale bijeenkomsten
Op www.gelderland.nl/
N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse 
staan schetsontwerpen van de vijf 
varianten, een effectenbeoordeling 
en verslagen van klankbordgroep 
bijeenkomsten. De provincie vraagt 
geïnteresseerden zich vooraf aan 
te melden via bovengenoemde 
website. Op deze website is het 

mogelijk om uw voorkeursvariant 
aan te geven. 

Niet digitaal vaardig
Als u moeite heeft om informatie 
digitaal te bekijken neem 
dan contact op met provincie 
Gelderland. De provincie bekijkt 
waar u behoefte aan hebt. Mensen 
die hier gebruik van willen maken 
kunnen zich voor 12 februari 
2021 melden bij de provincie. 
Dit kan via (026) 359 93 65 of via 
w.middelkoop@gelderland.nl. 

Vervolg
Provincie Gelderland verwacht 
in het voorjaar van 2021 het 
onderzoek volledig af te ronden. 
Daarna wordt een bestuurlijke 
voorkeursvariant bepaald.

Sirenetest op 1 februari
Maandag 1 februari 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. 

NL-Alert
Op de meeste mobiele telefoons 
staat NL-Alert automatisch 
ingesteld. Dit is een alarmmiddel 
van de overheid om u in een noodsi-
tuatie via uw mobiele telefoon 
met een actueel tekstbericht te 
informeren. Heeft u dit er niet op 
staan? Stel het dan zelf in! Lees meer 
op www.nl-alert.nl.

Wethouder Bert Groot Wesseldijk 
verlaat gemeente Lochem 
Wethouder Bert Groot Wesseldijk 
verlaat per 1 april de gemeente 
Lochem voor een nieuwe baan 
als directeur a.i. bij Tribuut. 
Het centrale belastingcentrum 
namens de gemeenten Apeldoorn, 
Epe, Lochem, Voorst en Zutphen. 
Hij is dan 7 jaar wethouder 
namens Gemeentebelangen. Met 
de portefeuille Financiën, Ruimte, 
Wonen en Sport. Groot Wesseldijk 
is met veel plezier wethouder 
in de gemeente Lochem. 
Waarom deze keuze? U leest er 
meer over op www.lochem.nl/

nieuws of volgende week in het 
gemeentenieuws.

Bert Groot Wesseldijk
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Straatverlichting kan in februari 
overdag branden
Ziet u in februari dat straatver-
lichting overdag brandt? Dat heeft 
een reden. De straatverlichting in 
onze gemeente krijgt, net als in een 
aantal andere Gelderse gemeentes 
een nieuw besturingssysteem. De 
komende weken test netbeheerder 
Liander dit nieuwe systeem in onze 
gemeente. 

Het nieuwe digitale systeem 
biedt ons meer mogelijkheden. De 
testperiode begint op maandag  

8 februari. Tijdens die testperiode 
kan het zijn dat de straatverlichting 
op sommige plekken overdag 
brandt.

Ziet u overdag ergens brandende 
straatverlichting? 
Geef dit dan zo snel mogelijk aan 
ons door via www.circulus-berkel.
nl/lochem/melding. Dat helpt 
Liander om het nieuwe systeem 
sneller overal in onze gemeente 
toepassen.

Een verbouwing aan de Markt 2 is nodig om het pand toekomstbestendig te maken.

Zichtbare aanpak onbeveiligde 
spoorwegovergangen
Alle acht niet actief beveiligde 
overwegen (NABO’s) in de 
gemeente Lochem verdwijnen. 
Deze heft ProRail op of beveiligt ze. 
De eerste borden, die gebruikers 
op de naderende sluiting wijzen, 
plaatsen we deze week bij vijf van 
deze overgangen. Een goede stap in 
onze verkeersveiligheid.

Eerste kwartaal 2021
We zijn voornemens om in het 
eerste kwartaal van 2021 de 
volgende vijf overgangen op te 
heffen:
• Lochem, nabij Aalsvoort-West / 

Rossweg
• Almen, Binnenweg
• Eefde, ’t Haveke

• Eefde - Almen, Hulzerdijk en 
Wagenvoortsdijk (tussen Elzerdijk 
en Kapelweg)

Afgelopen zomer is de NABO aan 
de Kleine Teenkweg in Eefde al 
opgeheven.

Derde kwartaal 2021
De overige twee, die ook aan de 
Hulzerdijk en Wagenvoortsdijk 
grenzen, zijn in het derde kwartaal 
van 2021 aan de beurt. De overgang 
op de Hulzerdijk krijgt een tunnel 
voor voetgangers, fietsers en ruiters. 
De overgang Wagenvoortsdijk 
(aansluiting op de Hulzerdijk) 
beveiligen we met spoorbomen, 
knipperlichten en bellen.

Verkeers- en ontrekkingsbesluit 
Aalsvoort-West / Rossweg
Deze week publiceren we het 
verkeersbesluit van de overgangen 
en het ontrekkingsbesluit van 
de overgang Aalsvoort-West / 
Rossweg. De ontrekking van de 
overgang Aalsvoort-West/Rossweg 
is nog onderdeel van het besluit van 
de gemeenteraad. 
Deze procedure loopt achter op 
de overige NABO’s, omdat hier de 
calamiteitenroute ten behoeve 
van bedrijventerrein Aalsvoort 
nog geregeld moest worden. De 
alternatieve calamiteitenroute 
gaat lopen via de Nengersteeg. De 
besluiten vindt u bij de openbare 
bekendmakingen.

VVV Lochem krijgt dit voorjaar 
inspiratiepunt
De VVV Lochem werkt samen met 
Stichting Achterhoek Toerisme 
(STAT) al een tijdje aan de voorbe-
reiding van een inspiratiepunt voor 
inwoners en toeristen. Dat komt in 
het onderkomen van de VVV aan de 
Markt 2 te Lochem. De verbouwing 
is begonnen en de bedoeling is om 
de deuren van het inspiratiepunt  
rond Pasen te openen. 

In het inspiratiepunt staan 
beleving en inspiratie centraal. Op 
een interactieve manier beleven 
bezoekers optimaal wat er in de 
gemeente en de Achterhoek te 
beleven is. Met dit innovatieve 
concept kan de VVV haar 
gastheerschap nog beter uitdragen. 

Op de kaart
Wethouder Eric-Jan de Haan: “De 
gedachte achter het inspiratiepunt 
is dat we bezoekers verleiden om 
de mooiste plekken in de gemeente 
bezoeken. We hopen dat ze daardoor 
langer blijven, vaker terugkomen en 
hun ervaringen delen met familie, 
vrienden en bekenden. Zo zetten we 
de gemeente Lochem steeds meer 
op de kaart!”

Recreatie en toerisme belangrijk
Recreatie en toerisme zijn vanouds 
belangrijke economische pijlers in 
de gemeente Lochem. Het streven 
is de tijden van vroeger te doen 
herleven. Op een manier die past bij 
de wensen en eisen van deze tijd, 
maar die leunt op een stevige basis. 
Dat is ook de basis van de visie op 
recreatie en toerisme  

(www.lochem.nl/cultuur-sport-vrije 
tijd/visie recreatie en toerisme). Een 
van de speerpunten daarin was het 
realiseren van een inspiratiepunt 
in de VVV. De gemeente helpt dan 
ook graag bij de realisatie. Dat 
doet ze door bij te dragen aan de 
kosten voor de inrichting en aan het 
toekomstbestendiger maken van 
het pand aan de Markt 2. 

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 25 januari 2021
Op 25 januari 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Voorstel aan raad inzake PBO Radio Ideaal (gewijzigd)
• Uitvoeren reconstructie Haalmansweg in Lochem

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

Wat heeft onderzoek Aardgasvrij Laren 
opgeleverd?
De projectgroep Aardgasvrij Laren 
heeft inmiddels in kaart gebracht 
welke technieken kansrijk zijn 
om aardgas te gaan vervangen in 
Laren. En welke technieken sowieso 
niet haalbaar zijn. De tussentijdse 
resultaten zijn te zien op www.
aardgasvrijlaren.nl. Daar vindt u 
ook een enquête waarmee u uw 
mening, voorkeur of zorg aan kunt 
geven.  

Door de grote verschillende 
woningen en de grote hoeveelheid 
vrijstaande huizen zijn gezamenlijke 
oplossingen alleen in de kern te 
realiseren. Warmtewinning via 
grote bedrijven of uit kanalen en 
rivieren zijn ook niet aan de orde, 
omdat ze er niet zijn of te ver weg. 

Er blijven vier mogelijkheden over: 
warmtepompen, cv op biogas, cv 
op waterstof of een kleinschalige 
warmtenet voor de kern van Laren. 

Enquête
De projectgroep gaat het 
komende halfjaar aan de slag 
met het uitwerken van deze vier 
kansrijke mogelijkheden. Zijn ze 
echt realistisch? Hoe goed moet 
je huis geïsoleerd zijn voor een 
warmtepomp? Wat kost het? 
Wat zijn de effecten van biogas 
voor Laren? Waterstof is nu nog 
niet voldoende beschikbaar en is 
nog ongelooflijk duur. Gaat dat 
veranderen? Wat zijn de gevolgen 
van een collectief warmtenet in de 
kern Laren, enzovoort. Belangrijk 

daarbij is natuurlijk ook om te 
weten waar de belangstelling ligt 
van Larenaren. Daarvoor vindt u 
op de website aardgasvrijlaren.
nl een enquête, waarvan we 
hopen dat veel Larenaren die in 
zullen vullen. Met meer kennis en 
ervaringen wordt het resultaat van 
het onderzoek beter. Het onderzoek 
wordt eind juni 2021 afgesloten. 

Larenaren aan het woord
Boeiende verhalen opgetekend door 
Jaap Jonk of vastgelegd in filmpjes 
door Harmke Oudenampsen zijn te 
zien op aardgasvrijlaren.nl.

Nieuwe til maakt dat huiszwaluwen 
in Almen kunnen blijven

In Almen is in 2020 de mooie 
monumentale boerderij van de 
familie Bosschers door brand 
verwoest. Daardoor verdwenen 
ook de nesten van een kolonie 
huiszwaluwen. Gerda Boschloo-
Regelink en Gerrie Nijenhuis besloten 
samen met de familie Bosschers 
om een huiszwaluwentil op het 
erf te laten plaatsen. Zo kunnen de 
zwaluwen er weer broeden. 

Op dit moment verblijven de 
huiszwaluwen nog in Afrika. 
Ze keren in april meestal terug 
naar hun oude nestplaats. In het 
algemeen gaat het in Nederland 
niet erg goed met de huiszwaluw. 
Daarom is het belangrijk te zorgen 
voor zoveel mogelijk nestgele-
genheid. Omdat huiszwaluwen 
belangrijk zijn voor de biodiver-
siteit, heeft de gemeente voor 
de aanschaf van de zwaluwentil 
geld beschikbaar gesteld. Samen 
met enkele vrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep Noord West 
Achterhoek is de til geplaatst. 
Loonbedrijf Almen-Harfsen hielp 
belangeloos door met een kraan 
de til op de paal te zetten. Nu maar 
hopen dat de huiszwaluwen de 
nieuwe nestplek vinden.

Zwaluwen zijn belangrijk voor 
biodiversiteit
Zwaluwen zijn gezellige vogels 
en ze horen er echt bij in onze 
dorpen en rondom onze huizen. 
Maar het zijn ook nuttige 
vogels.  De boerenzwaluw en 
de huiszwaluw eten honderden 
vliegende insecten per dag. 
Vooral allerlei soorten vliegen, 
muggen en bladluizen. Hiermee 
helpen ze om overlast van 
insecten te voorkomen. 

Zelf de huiszwaluw helpen? 
Hang dan een nestkastje op 
vlak onder de dakrand van uw 
huis of een schuur. U kunt het 
zelf maken, maar ze zijn ook 
(online) te koop. Bedenk bij het 
ophangen dat zwaluwen nogal 
poepen, dus kies een plek waar 
dat niet zo erg is. De huiszwaluw 
kiest zijn nest heel zorgvuldig, 
maar komt hij eenmaal, dan heb 
je vaak blijvend een goede buur 
aan hem. Tips voor het vinden 
van een goede plek voor een 
nestkastje leest u bijvoorbeeld 
op www.vogelbescherming.nl.
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Aanvragen 

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 15 tot en met 21 januari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Vereniging Contact Barchem, Paasvuur, 

Molenweg, 4 april 2021 (onder 
voorbehoud), 2021-191983

Laren
• P.B. Sueters, Paasvuur 2021, Koebushorst 

6, 4 april 2021 (onder voorbehoud), 
2021-191624 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 14 t/m 20 januari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Almenseweg 61, het vervangen van een 

recreatiewoning, het kappen van twee 
acacia’s en het aanleggen van een inrit,  
nr. 2021-191813, 16 januari 2021 

Eefde
• Gymnastieklaan 29, het verbouwen 

van een woning en het plaatsen van 
dakkapellen, nr. 2021-191646, 14 januari 
2021 

• Hungerinkpad ong., het oprichten van 
een bedrijfshal en het plaatsen van een 
erfafscheiding, nr. 2021-192062, 19 januari 
2021 

Gorssel
• Dommerholtsweg 3, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-192073, 19 januari 
2021 

• Gorsselse Enkweg 8, het gedeeltelijk 
vervangen van een berging,  
nr. 2021-191574, 13 januari 2021 

• Noorseweg, Rietdekkerweg, Elfuursweg 
(nabij), het kappen van een berk,  
nr. 2021-191763, 15 januari 2021 

Joppe
• Joppelaan 110, het verbouwen van Huize 

Joppe (rijksmonument), nr. 2021-192113, 
20 januari 2021 

Laren
• Postelstraat (nabij), het kandelaberen van 

negen haagbeuken, nr. 2021-191791,  
15 januari 2021 

• Zutphenseweg 13a, het vergroten/
verbouwen van een woning, nr. 
2021-191711, 14 januari 2021 

Lochem
• Albert Hahnweg 193, het vervangen van 

een garage, nr. 2021-191563, 13 januari 
2021 

• Mauritsweg 16, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-192074, 19 januari 2021 

• Nieuweweg 25, het kappen van een beuk, 
nr. 2021-192064, 19 januari 2021 

• Nijkampsweg 9, het plaatsen van 
een machineberging/jongveestal 
en handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden,  
nr. 2021-191790, 15 januari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 8, het plaatsen van 
een speelhuisje, nr. 2021-191932,  
18 januari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 (nabij kavel 14 t/m 19), 
het aanleggen van een toegangsweg ten 
behoeve van bouwverkeer,  
nr. 2021-191645, 14 januari 2021 

• Prinses Margrietlaan 29, het plaatsen van 
een blokhut, nr. 2021-192207, 20 januari 
2021 

• Zutphenseweg 26, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-191948, 18 januari 2021 

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 
• Ravensweerdsweg (nabij), het plaatsen van 

een tijdelijk kunstwerk, nr. 2020-187465, 
15 januari 2021 

Kring van Dorth
• Wittendijk 15-17, het verbouwen van een 

boerderij en het plaatsen van een dakkapel, 
nr. 2020-187059, 19 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 (groene balk)
Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Hoofdstraat/Esdoornlaan (nabij), het 

kappen van dertien beuken,  
nr. 2020-185056, 18 januari 2021 

Lochem
• Burgemeester Leenstraat 54 (nabij), het 

verbouwen van een bedrijfsruimte tot zes 
appartementen, nr. 2020-188896,  
20 januari 2021 

• Meindert Hobbemalaan 45, het plaatsen 
van een dakkapel, nr. 2020-187171,  
18 januari 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 14 t/m 20 januari 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Kapperallee 53 (nabij), het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2020-187850, 19 januari 
2021 

• Rustoordlaan/Dr. v.d. Hoevenlaan (nabij 
Princehof), het kappen van een eik en een 
linde (herplant opgelegd), nr. 2020-187440, 
15 januari 2021 

Epse
• Middenweg 14, het kappen van een berk 

(herplant opgelegd), nr. 2020-187695,  
20 januari 2021 

Gorssel 
• Quatre Brasweg (nabij N348), het kappen 

van een esdoorn (herplant opgelegd),  
nr. 2020-186996, 15 januari 2021 

Lochem
• 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, 20 januari 2021 

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

• Tuinstraat 8, het plaatsen van negen 
zonnepanelen, nr. 2020-185785, 20 januari 
2021 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Lochem 
• Ploegdijk 2 H701 t/m H705, H723 en 

H724, het gedeeltelijk intrekken van een 
omgevingsvergunning voor het oprichten 
van zeven recreatiewoningen (H701 t/m 
H705 zijn ingetrokken nr. 2016-005977),  
nr. 2020-166373, 14 januari 2021 

• Ploegdijk 2 H717 en H721, het gedeeltelijk 
intrekken van een omgevingsvergunning 
voor het oprichten van twee recreatiewo-
ningen (H717 is ingetrokken  
nr. 2016-008789), nr. 2021-191699, 19 
januari 2021 

Verkeer

Ontwerp onttrekkingsbesluit 

Contact: dhr. B. Vogelzang

Bekendmaking voornemen de volgende 
spoorwegovergang aan de openbaarheid te 
onttrekken: 

• Lochem, Spoorlijn Zutphen - Hengelo, 
overgang (Diekinkweg/Nengersteeg)

Motivering
Het door de gemeenteraad te nemen onttrek-
kingsbesluit wordt door het college van 
Burgemeester en Wethouders voorbereid. 
Het betreft de uitwerking van de gemaakte 
afspraken met de belanghebbenden, ProRail 
en de Provincie Gelderland inzake het 
opheffen van alle onbewaakte spoorwegover-
gangen in de gemeente Lochem. De 
genoemde spoorwegovergang is onbewaakt 
en zal worden opgeheven. Hiervoor is een 
onttrekkingsbesluit noodzakelijk. Deze 
overgang is gelegen nabij het bedrijven-
terrein Aalsvoort en functioneert momenteel 

als calamiteitenroute. Met de sluiting van 
deze overgang zal als gevolg een alternatieve 
calamiteitenroute over de Nengersteeg 
worden gerealiseerd. 

Naar aanleiding van de onttrekking aan 
de openbaarheid is ook door Burgemeester 
en Wethouders op 19 januari 2021 een 
verkeersbesluit genomen voor het definitief 
en fysiek afsluiten van de toe leidende weg 
(Nengersteeg). Zie het verkeersbesluit op deze 
pagina.

Inzage
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 27 
januari 2021 voor de duur van zes weken 
tot en met 10 maart 2021 ter inzage. Het 
ontwerp besluit kan gedurende de hiervoor 
genoemde termijn worden ingezien op  
www.lochem.nl. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp-
besluit vier spoorwegovergangen aan de 
openbaarheid te onttrekken mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij de gemeenteraad, Postbus 17, 7240 
AA Lochem. Voor het inbrengen van een 
mondelinge zienswijze kan een afspraak 
worden gemaakt. In uw zienswijze vermeldt u 
in ieder geval:
•  ontwerp onttrekkingsbesluit één 

spoorwegovergang
• het zaaknummer 2017-010668
• uw naam en adres
• de datum waarop u het zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn gemeen-
tebreed genomen:

Afsluiten spoorwegovergangen (zaaknummer 
: 2021–190910)
1. Het doormiddel van een hekwerk of aarden 
wal voor alle verkeer fysiek en permanent 
afsluiten van de onderstaande wegen:
a. Hulzerdijk te Almen ter hoogte van de 
spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang  km 5.13;
b. Wagenvoortsdijk te Almen, ter hoogte van de 
spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang  km 7.17;
c. Binnenweg te Almen, ter hoogte van de 
spoorlijn Zutphen - Winterswijk, overgang  km 
5.48
d. Nengersteeg te Lochem, het gedeelte 
gelegen tussen de Rossweg en Aalsvoort ter 
hoogte van de  
    spoorlijn Zutphen - Hengelo, overgang  km 
13.53;

2. Het aan de af te sluiten wegen plaatsen 
van borden model L8 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
(doodlopende weg);

Zie informatie: Bezwaar

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.



 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 

27 januari 2021 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem


