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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

Stem(plus)pas en gezondheidscheck bezorgd
Op 17 maart 2021 is de Tweede 
Kamerverkiezing. Kiezers kregen 
vorige week de stempas thuis 
gestuurd. Met de stempas kunt u in 
elk stembureau in onze gemeente 
stemmen. Met de stempluspas 
(70+) kunt u ook briefstemmen. 

Bij  uw stempas zit uitleg over 
coronaveilig stemmen. Doe eerste 
de gezondheidscheck voordat u in 
het stemlokaal gaat stemmen. Is 
het niet mogelij k om zelf uw stem 
uit te brengen, dan kunt u dit ook 
door iemand anders laten doen. Dit 
heet stemmen bij  volmacht. Op de 
achterkant van uw stem(plus)pas 
staat hoe dit werkt. 

Stempas kwij t?
Kreeg u uiterlij k 3 maart geen 
stempas of bent u hem kwij t? Vraag 
dan een nieuwe bij  ons aan. Doe dit 
op zij n laatst vrij dag 12 maart 2021 
voor 12.30 uur. 

Ergens anders stemmen
U kunt ook stemmen in een 
stemlokaal van een andere 
gemeente. In dat geval kunt u een 
kiezerspas aanvragen. Doe dit op 
zij n laatst vrij dag 12 maart voor 
17.00 uur. 

Kiezers 70 jaar en ouder
Kiezers van 70 jaar en ouder 
krij gen uiterlij k 11 maart een 
tweede zending. Met uitleg over 

briefstemmen en met de papieren 
die hiervoor nodig zij n. 

Meer informatie
Een vervangende stempas of een 
kiezerspas kunt u op verschillende 
manieren aanvragen. Kij k op 
www.lochem.nl/verkiezingen bij  
‘iets aanvragen’. Maak gebruik van 
het gemak van online aanvragen 
met DigiD. 

Stemmen? Dat doen we dit jaar coronaveilig!

Vaak kan uw hond in het buitengebied loslopen, maar houd u wel aan de regels.

Sirenetest op 1 maart
Maandag 1 maart 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 belangrij k 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. 

NL-Alert
Heeft u NL-Alert nog niet op uw 
telefoon staan? Stel het dan zelf in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Lochem Spreekt over dienstverlening en 
leefb aarheid in uw buurt
De gemeente Lochem peilt uw 
mening over leefb aarheid en 
veiligheid in uw buurt. En wil 
ook weten wat u vindt van 
communicatie en dienstverlening 
van de gemeente. U kunt nog tot en 
met 7 maart 2021 deelnemen aan 
de peiling via Lochem Spreekt. Dit 
voorjaar zij n de resultaten bekend. 

In de peiling staan vier maatschap-
pelij ke thema’s centraal: woon- 
en leefk limaat, de relatie tussen 
inwoners en de gemeente, directe 
dienstverlening en zorg en welzij n. 
De thema’s komen terug in vragen 

zoals: Wat vindt u van de voorzie-
ningen in uw buurt? Voelt u zich 
thuis in uw buurt? En: betrekt de 
gemeente u genoeg bij  plannen?

Meedoen aan Lochem Spreekt? 
Iedereen vanaf 16 jaar die in 
onze gemeente woont, werkt en/
of onderneemt, kan meedoen. 
Aanmelden via 
www.lochemspreekt.nl.

N348 dicht van 3 tot en met 6 maart
Van woensdag 3 maart tot en 
met zaterdag 6 maart werkt de 
provincie Gelderland langs de 
N348, tussen Eefde en Deventer. 
De weg is dan dicht voor het 
verkeer tussen 7.00 en 18.00 
uur. Er is een omleidingsroute 

ingesteld. De werkzaamheden 
bestaan uit het snoeien van 
bomen, vegen, kolken zuigen 
en werk aan de bermen. Kij k op 
www.bereikbaargelderland.nl 
voor meer informatie.

Mag uw hond loslopen in 
het buitengebied?

Als u met uw hond wandelt in het 
buitengebied, vindt u het misschien 
vanzelfsprekend dat hij  los loopt. 
Vaak kan dat ook, als u uw hond 
goed onder controle heeft. Dit 
geldt voor de openbare bermen en 
paden. Maar houd uw hond aan de 
lij n bij  weilanden en in het bos.

Boeren willen niet dat honden 
loslopen in hun weiland. Het 
vee kan ervan schrikken en dan 
door de afrastering heen breken. 
Bovendien zij n boeren niet blij  
met de hondenpoep op hun land. 
Weilanden waar geen vee loopt, 
worden gebruikt voor de voer-
productie. Hondenpoep kan een 
parasiet bevatten die gevaarlij k 
is voor koeien. Die kan in het voer 
komen.

Vogels en reeën
Als in een weiland regelmatig 
honden loslopen, verstoort dat ook 
broedsels van weidevogels. Een 
vogel verlaat dan het nest en er 
worden dan geen jongen geboren. 
En dat terwij l er steeds minder 
weidevogels zij n in Nederland. Ook 
overlij den veel weerloze reekalfj es 
als gevolg van de beet van een 
loslopende hond. 

Honden en bossen
Veel van de bossen in onze 
gemeente zij n van natuurorgani-
saties. Ook zij  willen vaak niet dat 
honden loslopen in verband met 
het wild. Let u op de bebording en 
volg de instructies. Houd de hond 
ook aangelij nd bij  bouwkavels.

Persconferentie corona
Bij  het drukken van deze krant was 
de inhoud van de gisteren gehouden 
persconferentie nog niet bekend. 
Demissionair minister-president 
Mark Rutte en demissionair minister 

Hugo de Jonge spraken toen over de 
coronamaatregelen. 
Kij k voor het laatste nieuws op 
www.rij ksoverheid.nl/coronavirus
www.lochem.nl/coronavirus
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Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie: hoe werkt het?
Als u in aanmerking komt voor een coronavaccinatie, 
dan krijgt u hierover een brief van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de brief staat op welke 
locatie u de inenting kunt krijgen. Kunt u niet met de eigen 
auto of het openbaar vervoer bij de vaccinatielocatie komen? 
Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn. 

Stap 1: Naar de vaccinatielocatie
Heeft u de brief ontvangen? Bedenk dan eerst hoe u naar 
de vaccinatielocatie gaat. Denk hierbij aan de volgende 
mogelijkheden:
• Vervoer via familie, vrienden of buren 
• Anwb Automaatje: voor inwoners van Eefde die minder 

mobiel zijn en waarvoor vervoer naar de vaccinatielocatie 
een probleem is. Ritaanvragen maandag t/m vrijdag 
tussen 10.00 en 14.00 uur tel. (0575) 234020 (0,30 ct. per 
kilometer). 

• Vervoer via een taxibedrijf.
• Een reis via PlusOV. Meer informatie over reizen op afroep is 

te vinden op www.plusov.nl. Voor het reserveren van een rit 
belt u met 088 758 76 54. 

• Vervoer met een Wmo indicatie – via PlusOV. Let op: 
u kunt alleen gebruik maken van dit vervoer als u een 
Wmo vervoersindicatie heeft. Met een Wmo vervoers-
indicatie reist u op afroep met PlusOV van en naar de 
GGD-vaccinatielocatie. U betaalt dan geen eigen bijdrage 
voor het reizen naar GGD-vaccinatielocaties. Voor het 
reserveren van een rit belt u met 088 758 76 54. Houd 
er bij het plannen van de GGD-afspraak rekening mee, 
dat PlusOV ook minimaal 3 dagen nodig heeft voor het 
inplannen van de rit.

• Vervoer via Valys. Let op: u kunt alleen gebruik maken van 
dit vervoer als u een mobiliteitsbeperking heeft én beschikt 
over een Valys pas. Dit vervoer geldt alleen voor ritten vanaf 

25 kilometer enkele reis. Voor het reserveren van een rit belt 
u met 0900 9630 of boekt u de reis via  
www.valys.nl/een-reis-boeken.

Vervoer via familie, vrienden, buren of een taxi is het snelst. 
Vervoer via een taxi of een OV-reis via PlusOV kan prijzig zijn. 
Dit is afhankelijk van de afstand tot de vaccinatielocatie.
Is er geen goede oplossing voor u? Zie stap 2.

Stap 2: Bel de GGD voor een vaccinatieafspraak
U belt met de GGD om uw vaccinatie in te plannen. 
• Heeft u vervoer? Regel dan direct na het maken van de vaccina-

tieafspraak het vervoer. U bent klaar met dit stappenplan.
• Heeft u geen vervoer? Tijdens het telefoongesprek met 

de GGD kunt u aangeven dat u vervoer nodig heeft. De 
GGD zal u dan doorverwijzen naar het publieksinformatie-
nummer coronavirus van de Rijksoverheid, 0800 1351.

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 12 tot en met 18 februari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Mojo Concerts B.V., Concert Normaal, 

Brinkerinkweg 1, 11 september 2021 
(onder voorbehoud), 2021-193817

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 11 t/m 17 februari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Eekvenne 19 (nabij), het kandelaberen van 

een haagbeuk, nr. 2021-194269,  
15 februari 2021 

Eefde
• Meijerinkstraat 10, het kappen van een eik, 

nr. 2021-193959, 10 februari 2021 
Epse
• Het Wansink 32 en 33, het plaatsen van 

een dakopbouw, nr. 2021-194112,  
11 februari 2021 

Gorssel
• Larixweg 36, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-194354, 15 februari 2021 
Laren
• Rossweg 27, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening in verband met 
wijziging bestemming van zoutopslag naar 
hoveniersbedrijf, nr. 2021-194504,  
17 februari 2021 

Lochem
• Daslook 20d, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-194463, 16 februari 
2021 

• Daslook 33, het vervangen van een carport, 
nr. 2021-194150, 11 februari 2021 

• Dillenburg 80, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-194235, 15 februari 
2021 

• Goorseweg 26b, het kappen van acht 
bomen, nr. 2021-194114, 11 februari 2021 

• Meindert Hobbemalaan 45, het plaatsen 
van een dakkapel, nr. 2021-194229,  
14 februari 2021 

• Rembrandtlaan (nabij), het kandelaberen 
van twee haagbeuken, nr. 2021-194267,  
15 februari 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:

Epse
• Oude Larenseweg 66, het vervangen van 

een woning, nr. 2020-187906, 17 februari 
2021 

Lochem
• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 

van tien bomen, nr. 2020-189862,  
11 februari 2021 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van negen bomen, nr. 2020-189863,  
11 februari 2021 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van zeven bomen, nr. 2020-189864,  
11 februari 2021 

• Nieuwstad 3 en 3a, het verbouwen van een 
winkelpand en een bovenwoning,  
nr. 2020-189338, 15 februari 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 11 t/m 17 februari 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Eendrachtstraat 10, het vergroten van een 

woning en het plaatsen van een dakkapel, 
nr. 2020-188603, 12 februari 2021 

Epse
• Ronde Weie 30 en 32, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-191463, 16 februari 
2021 

Gorssel 
• Gorsselse Enkweg 8, het gedeeltelijk 

vervangen van een berging,  
nr. 2021-191574, 11 februari 2021 

• Ravensweerdsweg (nabij), het plaatsen van 
een tijdelijk kunstwerk voor de periode juni 
2021 tot en met september 2021,  
nr. 2020-187465, 17 februari 2021 

• Vennebos 12, het aanleggen van terrassen 
en vlonder en het plaatsen van een 
zwembad, nr. 2020-185810, 15 februari 
2021 

• Voorende 6, het vergroten van een woning/
plaatsen dakopbouw, nr. 2021-191111,  
17 februari 2021 

Harfsen
• Deventerdijk 10 H121, het plaatsen van 

een dakkapel, nr. 2021-191213, 17 februari 
2021 

• Harfsense Steeg 11, het plaatsen van 
veertien zonnepanelen, nr. 2020-185767, 
17 februari 2021 

Laren
• Dochterenseweg 12, het vervangen van 

een schuur, nr. 2021-190647, 17 februari 
2021 

• Molenveld 34, het vergroten van een 
bedrijfspand, nr. 2020-185822, 16 februari 
2021 

Lochem
• Aalsvoort 102-B1 t/m 102-B14, het 

oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw 
en het aanleggen van een uitrit,  
nr. 2020-185591, 15 februari 2021 

• Barchemseweg 62, het verbouwen van een 
schuur en het handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening,  
nr. 2021-191505, 17 februari 2021 

• Kijksteeg 5, het aanleggen van een inrit 
en het handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening voor de termijn van  
10 jaar, nr. 2020-186940, 15 februari 2021 

• Laan van Reudink 11, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-189824, 12 februari 2021 

• Larenseweg 53, het plaatsen van drie 
vlaggenmasten, nr. 2020-186813,  
17 februari 2021 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaand intrek-
kingsbesluit bekend gemaakt:

Laren
• Lindenbergsdijk 10, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een varkensstal en een strohok (nr. 
2011-006070), nr. 2020-177844,  
15 februari 2021 

Zie informatie: bezwaar

Milieu 

Concept Nota bodembeheer en
Bodemkwaliteitskaart 

Contact: afdeling Milieu

De concept Nota bodembeheer, ambtelijke 
wijziging voor de Gemeente Lochem en 
Bodemkwaliteitskaart ligt ter inzage.

De concept Nota bodembeheer 
Regio Achterhoek 2020, ambtelijke 
wijziging voor de Gemeente Lochem en 
Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwa-
liteitskaart Regio Achterhoek 2020, 
zaaknummer 2021-193650.

De Bodemkwaliteitskaart bestaat uit 
een aantal kaartlagen, die als geheel een 
beschrijving geven van de bodemkwaliteit in 
een bepaald gebied. De Nota bodembeheer 
omschrijft in welke wijze we in de gemeente 
Lochem gebruik mogen maken van deze 
kaartlagen en overzichten. De concept Nota 
bodembeheer en bijhorende kaarten zijn 
een actualisatie van de Nota bodembeheer 
en de bodemkwaliteitskaart die in 2011 zijn 
vastgesteld.

Inzage
De concept Nota bodembeheer inclusief 
de ambtelijke wijziging voor de gemeente 
Lochem en de bodemkwaliteitskaart ligt met 
ingang van 24 februari 2021 voor de duur 
van zes weken tot en met 7 april 2021 ter 
inzage. De documenten kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde termijn worden ingezien 
op de website (https://www.lochem.nl/
wonen-bouw-en-verbouw/meldingen-en-ver-
gunningen/werken-in-de-bodem). U kunt 
tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem de stukken inzien 
(digitaal of op verzoek op papier).

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van De concept 
Nota bodembeheer Regio Achterhoek 2020, 
ambtelijke wijziging voor de Gemeente 

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.
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Openbare bekendmakingen
Lochem en Bodemfunctieklassenkaart en 
bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 
2020, mondeling, schriftelijk of digitaal 
zienswijzen naar voren brengen bij het 
college. Een schriftelijke zienswijze richt u 
aan het college, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 
Een digitale zienswijze kunt u uitsluitend 
indienen via www.lochem.nl/zienswijze, 
onder vermelding van: zienswijze concept 
Nota bodembeheer (met vermelding van het 
zaaknummer 2021-193650). U heeft hiervoor 
uw DigiD inlogcode nodig. Zienswijzen 
kunnen niet per email worden ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam concept Nota bodembeheer 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

Verkeershinder: Afsluiting N348 Eefde 
– Deventer

Van woensdag 3 maart tot en met zaterdag 
6 maart worden er door de provincie 
Gelderland werkzaamheden verricht langs 
de N348, tussen Eefde en Deventer. De weg 
is dan dicht voor het verkeer tussen 07.00 en 
18.00 uur. Er is een omleidingsroute ingesteld.

De werkzaamheden bestaan uit het snoeien 
van bomen, vegen, kolken zuigen en 
werkzaamheden aan de bermen. Zie ook: 
www.bereikbaargelderland.nl.

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

Contact: afdeling 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.

A. Bongers, geb. 06-09-1997

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.

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

Contact: afdeling 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:

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

Zie informatie: Bezwaar

 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 


