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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

Prijzen voor jonge Cyber Agents 
Drie Cyber Agents kregen 
dinsdag 23 februari bezoek van 
jeugdagent Kevin Wiggers. Best 
indrukwekkend, de politie aan 
je voordeur! De aanleiding was 
feestelijk: Gijs, Casper en Kai zijn 
de Cyber Agents in onze gemeente 
met de hoogste scores binnen 
HackShield. 

Wat is HackShield?
Online gamen. Veel kinderen doen 
dat, of zitten op sociale media. Hoe 
je herkent wat goed of slecht is als 
je online bent, leren  kinderen door 
HackShield te spelen. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve: “Kinderen 
leren ervan en kunnen ook hun 
omgeving helpen. Zo worden we 
weerbaar tegen cybercriminaliteit.” 

Hoe begon HackShield
HackShield begon in oktober 
2020 met een video oproep van 
burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve en jeugdagent Kevin Wiggers. 
Meedoen aan HackShield is gratis 
via www.joinhackshield.nl/lochem. Al 94 kinderen tussen 8 en 12 jaar 

doen mee! 

Wat leerden de kinderen?
Gijs (12 jaar) mag super trots zijn 
dat hij als Cyber Agent de meeste 
punten scoorde! Hij groeit op met 
ict en hoorde van zijn vader over 
HackShield. “Het leukste aan het 
spel vind ik om levels te maken. Je 
moet dan allerlei dingen aan elkaar 
knopen. Het belangrijkste wat ik 
heb geleerd in het spel is dat je niet 
zomaar op linkjes moet klikken.” 

Casper (12 jaar) vindt het heel 
leuk dat hij in HackShield zelf 
spelletjes kan ontwerpen. Hij leerde 
hoe een phishingmail eruit ziet 
en hoe je een goed wachtwoord 
maakt. “Een goed wachtwoord 
heeft veel verschillende tekens met 
hoofdletters, leestekens en cijfers 
erin zoals: #XrCas(8301)oMt.” 

Kai (9 jaar) leert veel van HackShield 
en gaat na de motiverende woorden 

van de burgemeester zeker door. 
“Ik weet nu hoe ik mijn data moet 
beschermen, wat nepmailtjes zijn 
en hoe je een veilig wachtwoord 
maakt. Maak een zin met veel 
cijfers en vraagtekens erin.” 

Dubbel en dwars verdiend
Jeugdagent Kevin Wiggers: 
“De winnaars vonden het erg 
spannend, maar ook leuk om mij 
als jeugdagent op bezoek te krijgen. 
Ze vonden het erg gaaf om in de 
politieauto de videoboodschap te 
zien, die de burgemeester voor hen 
insprak. Ze waren ook erg blij met 
hun prijzenpakket. De kinderen 
hebben goed hun best gedaan en 
verdienen dubbel en dwars deze 
leuke huldiging!”

Gijs, Casper en Kai verzamelden tot nu toe de meeste punten in HackShield. Daarom 
werden ze verrast door jeugdagent Kevin Wiggers.

Voorzichtig meer lucht tijdens lockdown
De coronamaatregelen vragen 
veel van iedereen, zowel fysiek als 
mentaal. Hoe langer de crisis duurt, 
hoe zwaarder het voor iedereen wordt. 
De Britse variant zorgt ervoor dat het 
aantal besmettingen per dag minder 
daalt dan een paar weken geleden, of 
zelfs toeneemt. Toch versoepelt het 
kabinet enkele maatregelen onder 
bepaalde voorwaarden.

Per 1 maart openen het voortgezet 
onderwijs en het mbo deels weer 
hun deuren. Per 3 maart mogen de 
meeste contactberoepen weer aan 
de slag. Gaan winkels op afspraak 
open. En mogen mensen tot en 
met 26 jaar met meer dan twee 
personen samen buiten sporten op 
sportaccommodaties. 

Avondklok blijft van kracht
De lockdown en de avondklok 
blijven tenminste tot en met 15 
maart 4.30 uur van kracht. Dat 
betekent dat iedereen tussen 
21.00 uur ’s avonds en 4.30 uur ’s 
ochtends binnen blijft. Op 8 maart 
besluit het kabinet of de avondklok 
verlengd moet worden.

Overzicht maatregelen
De maatregelen vindt u overzich-
telijk op een rij verderop in deze 
Berkelbode en op de site 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. 
Op die website leest u ook meer 
over het vaccineren. 

Speciale Verkiezingskrant
In deze Berkelbode vindt u een 
speciale Verkiezingskrant. Door 
corona zijn dit jaar de verkie-
zingen anders dan andere jaren. 
Er zijn extra stemdagen en 
70-plussers kunnen hun stem 
uitbrengen via een briefstem. 
In de Verkiezingskrant leest u 
alles over hoe u dit jaar uw stem 
uit kan brengen en waar. Naast 
vijf pagina’s over stemmen in 
onze eigen gemeente leest u in 
deze krant ook de bijdrage van 
ProDemos. Zij brachten verkie-
zingspagina’s uit in gewone taal. 

Raad besluit later over benoeming
Robert Bosch uit Twello voorgedragen 
als nieuwe wethouder

Gemeentebelangen Lochem draagt Robert Bosch (28) uit Twello voor als 
nieuwe wethouder van de gemeente Lochem. Hij volgt Bert Groot Wesseldijk 
op per 1 april 2021. Robert Bosch zal in ieder geval het jaar tot aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022 overbruggen. Hij is nu drie jaar fractie-
voorzitter van Gemeentebelangen in de gemeente Voorst. Hij trad daar in 
2014 aan als raadslid. Zijn partij werd bij de laatste verkiezingen van 2018 
de grootste politieke partij in de gemeente Voorst. Naar verwachting wordt 
Robert Bosch in een raadsvergadering van eind maart of begin april 2021 
geïnstalleerd als wethouder als de raad besluit over zijn benoeming. Meer 
informatie leest u op www.lochem.nl/nieuws. Foto Arjen Dieperink.

Nieuwe stap in veiligheid op en rond het spoor

Vijf onbeveiligde spoorwegovergangen 
opgeheven
Nog eens vijf onbeveiligde 
spoorwegovergangen in onze 
gemeente zijn opgeheven. Een 
stap die we nemen om de verkeers-
veiligheid op en rond het spoor 
te vergroten. VolkerRail zorgde 
gisteren in opdracht van ProRail met 
bouwhekken voor een afzetting. De 
komende periode voert VolkerRail 
grondwerk uit rond de overweg. Zo 
sluiten we de spoorwegovergang 
definitief en netjes af. 

Deze vijf overgangen zitten vanaf  
2 maart dicht:
- 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.

Ondertunneling en beveiliging
Aan twee spoorwegovergangen, 

die ook aan de Hulzerdijk en 
Wagenvoortsdijk grenzen, werkt 
ProRail in het derde kwartaal van 
2021. 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.

Aalsvoort-West / Rossweg
Momenteel loopt nog het verkeers- 
en ontrekkingsbesluit van de 
overgang Aalsvoort-West / Rossweg. 
De bedoeling is dat deze wordt 
opgeheven. 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. Het is de bedoeling dat de 
alternatieve calamiteitenroute gaat 
lopen via de Nengersteeg. 

Verwijderen kerststukken 
begraafplaats
Op de begraafplaatsen in de gemeente Lochem liggen nog kersttakken. 
Ook kerstbakjes staan er nog. De gemeente vraagt de bezoekers van de 
begraafplaats deze takken en bakjes te verwijderen voor  
14 maart 2021. Na deze datum zal de gemeente de niet-verwijderde 
kerststukken zelf opruimen.
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  Nieuws van de gemeenteraad
Politieke Avond maandag 8 maart 2021
Maandag 8 maart 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 

19.00 – 19.30 uur: Besloten, beeldvormende tafel over Bestemmingsplan Scheggertdijk 7 Almen

Ronde 1 Tafel 1

19.45 - 20.30 uur Beeldvormen: Rioleringsplan 2021-2025 *

Ronde 2 Tafel 4

20.45 - 21.30 uur Beeldvormen: Memo Toelichting evaluatie Woonagenda Cleantech Regio *

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 8 maart 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 8 februari 2021
4. Ingekomen stukken 20 januari 2021 t/m 2 februari 2021
Debatonderwerpen 
5. Biodiversiteitsplan
6. Memo Kadernota VNOG 2022-2025
Hamer- en stemstukken
7. Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG
8. Bestemmingsplan Jodendijk 51 -51a Eefde
9. Bestemmingsplan Zutphenseweg 91a Lochem
10. Aanvraag Suppletie CE 2020
11. Aanvraag suppletie CE Typhoon
12. Verlenging contract accountant
13. Samenstelling Auditcommissie
14. Samenstelling raadswerkgroep Omgevingswet
15. Sluiting

Werkzaamheden natuurherstel 
Stelkampsveld door provincie
In maart starten Provincie 
Gelderland, Waterschap Rijn en 
IJssel, Natuurmonumenten en 
Staatsbosbeheer met het vervolg 
van de werkzaamheden voor 
natuurherstel en herinrichting 
van het beschermde natuurgebied 
Stelkampsveld, tussen Barchem 
en Borculo. Stelkampsveld maakt 
deel uit van Natura 2000, een 
Europees netwerk van beschermde 
natuurgebieden. 

Deze parel van de Achterhoek 
herbergt zeer karakteristieke 
zeldzame planten- en diersoorten. 
Helaas gaat het niet goed met de 
natuur in Stelkampsveld. Daarom 
is het nodig om het leefgebied van 
de zeldzame planten en dieren 
te versterken. Dat gebeurt door 
het vergroten van de oppervlakte 
natuur, het natter en minder 
voedselrijk te maken. 

Werkzaamheden
Vanaf maart wordt de voedselrijke 
bovengrond van een aantal percelen 
afgegraven, vennen hersteld, 
greppels en sloten gedempt of 

ondieper gemaakt. Wandelpaden 
dwars door de kwetsbare natuur 
worden verlegd. Er komt een 
plankenpad en een uitkijkpunt 
op palen. De parkeerplaats op 
de kruising van de Borculoseweg 
en de Muldersweg vervalt. Op 
de hoek van de Lebbebruggedijk 
en Galgenveldsdijk wordt de 
parkeerplaats uitgebreid en aan 
de Enteldijk komt een nieuwe. Zo 
wordt de drukte verspreid en kan 
iedereen van de mooie natuur in 
Stelkampsveld blijven genieten. 
Nadat de werkzaamheden zijn 

afgerond, wordt het grondwa-
terpeil verhoogd. Het resultaat 
is weerbaarder natuur. De 
werkzaamheden duren tot eind van 
het jaar of tot begin 2022. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaam- 
heden, neem dan contact op met 
Provincie Gelderland via (026) 359 99 
99 of stelkampsveld@gelderland.nl. 
Alle informatie over het project vindt 
u op gelderland.nl/stelkampsveld.

In maart start het vervolg van de werkzaamheden voor natuurherstel en 
herinrichting van het Stelkampsveld, tussen Barchem en Borculo.

Zwiep krijgt definitieve 
wegversmallingen
De wegversmallingen in Zwiep krijgen een definitieve status. De huidige 
wegversmallingen verwijdert aannemer Lansink voor ons. Daarna 
komen op zes locaties permanente versmallingen. De veranderingen 
aan de weg zijn in nauw overleg met Belangenvereniging Zwiep tot 
stand gekomen. De werkzaamheden starten de tweede week van april. 
In deze periode zetten we steeds een halve rijbaan af. Bewoners krijgen 
nog een brief waarin de exacte data staan.

Digitale vergadering Adviesraad Sociaal 
Domein op 11 maart
Op 11 maart vindt er een digitale 
vergadering plaats van de 
Adviesraad Sociaal Domein. De 
vergadering is via Teams van 15.30 
uur tot 17.00 uur.

In de gemeente Lochem kan 
iedereen meepraten over het sociaal 
maatschappelijk beleid van de 
gemeente. Daarvoor kent Lochem 
een zogeheten Adviesraad Sociaal 
Beleid. Heb je onderwerpen of 
vragen voor de adviesraad, laat het 
ons weten! Op onze website vind je 
de notulen en adviezen. 

Wie is de adviesraad?
De leden van de adviesraad geven 
gevraagd en ongevraagd advies 
aan het College over het beleid-
sterrein Sociaal Domein. Hieronder 
vallen de wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO), partici-
patiewet, jeugdzorg, passend 
onderwijs, werk en inkomen, 

armoedebeleid en andere 
vormen van ondersteuning. De 
adviesraad heeft zijn voelsprieten 
in de samenleving. Zij vraagt 
inwoners(groepen) en (in)formele 
zorg- en welzijnsorganisaties 
om advies uit de praktijk. Deze 
informatie helpt de Adviesraad 
om de gemeente te adviseren bij 
de in- en uitvoering van de diverse 
wetten en regelingen in het sociaal 
domein. De adviesraad is daardoor 
een belangrijke schakel tussen de 
inwoners en hun gemeente.

Voor vragen of informatie
Benieuwd hoe u digitaal kunt 
deelnemen? Neem contact op met 
onze secretaris, Majella Schreurs, 
(0573) 28 93 49. 

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 7 
maart. 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.

Gemeente Lochem ondersteunt 
winkeliers met shoprooster.nl
Vanaf woensdag 3 maart mogen 
consumenten weer een bezoek 
brengen aan de niet-essentiële 
winkels. Mits er aan een aantal 
voorwaarden wordt voldaan. Eén van 
deze voorwaarden is het maken van 
een shop-afspraak bij de betreffende 
winkel. Gemeente Lochem kiest 
ervoor om shoprooster.nl beschikbaar 
te stellen voor haar winkeliers: een 
eenvoudige online tool van het 
Lochemse bedrijf Home of Happy 
Brands, die winkelen op afspraak 
gemakkelijk maakt. 

De Achterhoekse bedrijven Home of 
Happy Brands en MMProjects hebben 
de handen ineen geslagen op zoek 
naar een geschikte oplossing voor 
(kleine) winkeliers en het winkel-
bezoek op afspraak.  Shoprooster.nl is 

een eenvoudige online tool waarmee 
consumenten een winkelblok of een 
tijdslot kunnen reserveren bij een 
winkel naar keuze. 

Maak een shop-afspraak
De gemeente besloot om de 
aansluiting op shoprooster.nl 
kosteloos beschikbaar te stellen 
voor alle winkeliers in haar 
gemeente. Wethouder Economie, 
Eric-Jan de Haan: “Op deze manier 
kunnen de ondernemers, die het 
al zwaar genoeg hebben zich 
direct focussen op de klanten in de 
winkel”. Een shop-afspraak bij één 
van de winkels in onze gemeente 
maakt u via gemeentelochem.
shoprooster.nl. Winkeliers die 
nog niet zijn aangesloten kunnen 
mailen naar info@shoprooster.nl.
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Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 18 t/m 24 februari 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Wagenvoortsdijk 2, het vervangen van een 

schuur, nr. 2021-194874, 21 februari 2021 
Barchem
• Ruurloseweg 43, het verbouwen/vergroten 

van een woonboerderij, nr. 2021-194595, 
17 februari 2021 

• Soerinkweg 3, het verbouwen van een 
woning, nr. 2021-195115, 24 februari 2021 

Harfsen
• Bremweg 13, het kappen van tien fijnsparren, 

nr. 2021-195099, 24 februari 2021 
Joppe
• Joppelaan 81, het vergroten van een 

werktuigenberging, nr. 2021-194764,  
18 februari 2021 

Laren
• Ooldselaan 17, het kappen van 51 beuken 

en het plaatsen van beschoeiing in een 
vijver, nr. 2021-194842, 19 februari 2021 

Lochem
• Berkeloevers kavel 8, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-194947, 22 februari 2021 
• Goorseweg 34, het vergroten van een 

ligboxenstal (omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets) en handelingen 
met gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2021-194685, 18 februari 2021 

• Grote Drijfweg 11, het kappen van een eik, 
nr. 2021-194767, 18 februari 2021 

• Holmersweg kavel 11, 14, 15, 16, 18, 19, 
20 en 24, het vergroten van woningen/
plaatsen dakopbouwen, nr. 2021-194875, 
22 februari 2021 

• Koedijk 22, het vervangen van een 
dakkapel, nr. 2021-194868, 20 februari 
2021 

• Nieuweweg 15, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-194637, 18 februari 
2021 

• Ploegdijk 2 H380, het plaatsen van een 
tuinhuisje/veranda, nr. 2021-195112,  
23 februari 2021 

• Stijgoord 5 (nabij), het aanleggen van een 
parkeervoorziening, nr. 2021-194580,  
17 februari 2021 

• Stijgoord 5, het renoveren van pand Huize 
Stijgoord (gemeentelijk monument),  
nr. 2021-194731, 18 februari 2021 

• Tusseler 47, het verbouwen/vergroten van 
een woning, nr. 2021-194864, 19 februari 
2021 

• Velhorst, het vervangen van een oprijlaan, 
nr. 2021-195118, 24 februari 2021 

• Vordenseweg 6, het gebruik van camper-
plaatsen en het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening,  
nr. 2021-194647, 18 februari 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Epse
• Lochemseweg / Weerdsweg (nabij), het 

kappen van drie eiken, nr. 2020-187190,  
19 februari 2021 

Lochem
• Tramstraat 11 en 11a, het plaatsen van een 

erfafscheiding en toegangspoort,  
nr. 2020-189067, 19 februari 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:

Almen
• Dorpsstraat 12 (nabij), het oprichten van 

een bedrijfswoning, nr. 2020-190585,  
nr. 2020-190585, 24 februari 2021 

Eefde
• Boedelhofweg ong., het oprichten van een 

woning, nr. 2020-190442, 19 februari 2021 
Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 7, het oprichten van 

een recreatiewoning, nr. 2020-190389,  
19 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 10, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-189635, 
24 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 14, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188029, 
19 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 15, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188033, 
19 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 16, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188043, 
19 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 17, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-188073, 
19 februari 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 18 en 19, het 
oprichten van twee recreatiewoningen,  
nr. 2020-189337, 19 februari 2021 

• Zutphenseweg 15, het vergroten van 
een opslagruimte van een bedrijfspand/
bakkerij, nr. 2021-191265, 23 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 18 t/m 24 februari 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Barchvenne 15, het plaatsen van een 

veranda/afdak, nr. 2021-192409,  
22 februari 2021 

Eefde 
• Gymnastieklaan 29, het verbouwen 

van een woning en het plaatsen van 
dakkapellen, nr. 2021-191646, 19 februari 
2021 

• Reeverdijk 1, het plaatsen van een 
bijgebouw en een overdekt zwembad,  
nr. 2020-190567, 18 februari 2021 

Gorssel
• Deventerweg 3, het plaatsen van een 

carport met zonnepanelen en heatpipes 
ten behoeve van energievoorziening,  
nr. 2021-190743, 19 februari 2021 

• Elfuursweg 2a, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-190188, 18 februari 2021 

• Grooterkamp 51, het oprichten van een 
woning, nr. 2020-189825, 24 februari 2021 

• Larixweg 38, het vergroten van een 
woning/plaatsen van een dakopbouw,  
nr. 2020-190436, 22 februari 2021 

Lochem
• Burgemeester Leenstraat 39, het handelen 

in strijd met regels ruimtelijke ordening 
ten behoeve van een kapsalon, nr. 
2021-193538, 22 februari 2021 

• Lange Voren 3, het veranderen van een 
vijver naar een zwemvijver, 
nr. 2020-188999, 18 februari 2021 

• Marinus Naefflaan (nabij), het verwijderen 
van beschoeiing en herstel van de oevers 
vijver Berkeloord, nr. 2021-192632,  
22 februari 2021 

• Sweder van Kervenheimlaan 6, het kappen 
van een beuk (herplant opgelegd),  
nr. 2021-191481, 18 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

Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaand intrek-
kingsbesluit bekend gemaakt:

Epse
• Hassinklaan 3, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten/
veranderen van een sportcomplex (nr. 
2014-022811), nr. 2020-178196,  
22 februari 2021 

• Vrijlandslaantje 5, het intrekken van een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een bijgebouw (nr. 2014-005631),  
nr. 2018-131723, 22 februari 2021 

Zie informatie: bezwaar

Definitief besluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

Bolksbeekweg 4 Lochem (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buBolksbeekweg4Lo-OV41), 
zaaknummer 2020-173131. Het uitbreiden 
van een schoolgebouw aan Bolksbeekweg 4 
Lochem. Dit besluit is bekend gemaakt op 23 
februari 2021.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn met ingang van 4 maart 2021 tot 
en met 14 april 2021 voor een ieder in te zien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken 
plannen”, waarna u de mogelijkheid heeft de 
informatie op te roepen via het invullen van 
de locatie, de naam van de omgevingsver-
gunning of het planid-nummer. U kunt tevens 
op afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel 
de stukken inzien (digitaal of op verzoek op 
papier). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend 
bij de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. Voor het digitaal indienen 
van het beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 

De mogelijkheid tot het indienen van een 
beroepschrift staat open voor belangheb-
benden die: 
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht bij 
het college of

• kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun zienswijze bij het 
college naar voren te brengen

Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroeps-
schrift schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 
een beslissing is genomen. 

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend 
en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (motivering) 
van het beroep. 

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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 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 

Openbare bekendmakingen
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, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

A. Krämer, geb. 16-12-1974

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

Verkiezing Tweede Kamer 2021: vooropening en stemopneming briefstemburau 

Contact: bureau Verkiezingen
 
De burgemeester van Lochem maakt bekend dat voor de aanstaande verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 
maart 2021 er gelegenheid is voor kiezers om de vooropening en de telling van een briefstembureau waar te nemen.
 
Hieronder wordt weergegeven op welke dagen en tijdstippen de briefstembureaus de vooropeningen en tellingen uitvoeren.

Verkiezing Tweede Kamer 2021: vervroegd 
stemmen stembureaus 

Contact: bureau Verkiezingen
 
De burgemeester van Lochem maakt bekend, 
dat voor de verkiezing van de leden van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal in 
maart 2021 gebruik zal worden gemaakt van 
stembureaus voor vervroegd stemmen. 

Deze stembureaus zijn voor alle kiezers 
toegankelijk, maar vooral bedoeld voor 
kiezers die als gevolg van het coronavirus tot 
de risicogroepen behoren. De stembureaus 

zijn geopend van 07:30 uur tot 21:00 
uur. In onderstaand overzicht vindt u de 
stembureaus voor vervroegd stemmen.

De openbare stemopneming van deze 
vervroegd stemmen stembureaus zal plaats-
vinden op woensdag 17 maart 2021 vanaf 
09.00 uur in het gemeentehuis, Hanzeweg 8, 
7241 CR, LOCHEM.
 
Als u gaat stemmen moet u naast uw 
stempas ook een geldig identiteitsbewijs 
overleggen. Als u zich niet kunt identificeren 
mag u niet stemmen.

Briefstembureau Vooropening/Telling Datum Tijdstip

Briefstembureau 1
Adres: Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Vooropening Maandag 15 maart vanaf 09:00 uur

Briefstembureau 1
Adres: Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Vooropening Dinsdag 16 maart vanaf 09:00 uur

Briefstembureau 1
Adres: Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Vooropening Woensdag 17 maart vanaf 09:00 uur

Briefstembureau 1
Adres: Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Telling Woensdag 17 maart vanaf 09:00 uur

Briefstembureau 1
Adres: Hanzeweg 8
7241 CR Lochem

Vooropening/Telling Woensdag 17 maart vanaf 09:00 uur

Nr Naam Open op Adres

23 Gemeentehuis Lochem 
Maandag

15 maart 2021 Hanzeweg 8 Lochem

24 Cultureel Centrum ‘t Trefpunt 
Maandag

15 maart 2021 Molenweg 53 Gorssel

25 Ontmoetingskerk  
Maandag

15 maart 2021 Schurinklaan 1 Eefde

26 Gemeentehuis Lochem 
Dinsdag

16 maart 2021 Hanzeweg 8 Lochem

27 Cultureel Centrum ‘t Trefpunt 
Dinsdag

16 maart 2021 Molenweg 53 Gorssel

28 Ontmoetingskerk 
Dinsdag

16 maart 2021 Schurinklaan 1 Eefde

NATUUR IN 
NEDERLAND



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Voorzichtige verruiming lockdown 
 

De coronamaatregelen vragen veel van iedereen. Het kabinet wil besmettingen voorkomen maar ook  
perspectief bieden. Onder voorwaarden gelden vanaf 3 maart een aantal voorzichtige verruimingen.

23 februari 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en bibliotheken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo per  
1 maart gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo en 
wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden.

Sport

Buiten: bij sportaccommodaties 
voor iedereen t/m 26 jaar 
toegestaan. Vanaf 27 jaar met 
max. 2 personen op 1,5 meter 
afstand. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

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.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en maak en  
boek geen reis naar het buitenland 
in de periode t/m 31 maart.

 .
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15 & 16 MAART VERVROEGD STEMMEN

15-16-17



Colofon
Deze uitgave kwam tot stand onder redactie van 
gemeente Lochem (pagina 1 t/m 5). 
De Verkiezingskrant in gewone taal op de pagina’s die 
volgen, is een uitgave van ProDemos. ProDemos gaf 
toestemming voor verspreiding in de gemeente Lochem.

Informatie en vragen over de Tweede Kamerverkiezing:
Gemeente Lochem 
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem 
Telefoon: (0573) 28 92 22, vraag naar team Verkiezingen

E-mail: verkiezingen@lochem.nl  
Internet: www.lochem.nl/verkiezingen en 
www.elkestemtelt.nl 

WhatsApp: 06-10 27 01 39
Telefonisch bereikbaar: 
Ma t/m do 8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur

Twitter: @gemlochem
Facebook: GemeenteLochem
Instagram: gemlochem

www.lochem.nl/verkiezingen

STEMMEN IN DE GEMEENTE LOCHEM

Beste  kiezer, 

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Ga stemmen! In deze krant 
leest u hoe dit werkt. Vier pagina’s gaan over stemmen in de gemeente Lochem. 
Dan volgt de Verkiezingskrant in gewone taal. Met uitleg hoe stemmen werkt. 

Verkiezingen zijn altijd bijzonder. Want we mogen dan gebruik maken van ons 
recht om te kiezen. Door het coronavirus zijn er dit jaar extra mogelijkheden 
om te stemmen:

• Vooral voor risicogroepen zijn er 3 stemlokalen open op 15 en 16 maart.
• Op 17 maart heeft u keuze uit maar liefst 22 stembureaus. 
• Kiezers van 70+ kunnen ook per brief stemmen. De briefstem kunt u dan 
   via de post sturen. Of inleveren bij één van de 5 afgiftepunten. 
• Kunt u zelf niet komen stemmen in het stemlokaal, door coronaklachten? 
   Dan kunt u een bekende vragen om voor u te stemmen. Dat kan nog op 
   de verkiezingsdag. 
• De stembureaus zijn coronaproof. U krijgt een rood potlood en dat mag u 
   mee naar huis nemen.
• Elke stem telt. Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het veilig kan. 

   Daarom hoop ik dat u gaat stemmen!

   Sebastiaan van ’t Erve
   Burgemeester

   Daarom hoop ik dat u gaat stemmen!

   Sebastiaan van ’t Erve
   Burgemeester

Foto: Jelle Schaap
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WAAR VINDT U ONZE STEMBUREAUS ?

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u van 07.30 uur tot 21.00 uur 
stemmen in 3 stembureaus. Zo spreiden we mogelijke drukte. 
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u in onze gemeente stemmen van 
07.30 uur tot 21.00 uur in één van de onderstaande 22 stembureaus. 

Gezondheidscheck voor alle kiezers 
en stembureauleden
Gaat u in een stembureau stemmen, dan moet u van 
tevoren een gezondheidscheck doen. Ook medewerkers 
van het stembureau doen dit. De gezondheidscheck 
bestaat uit een paar vragen over het coronavirus. 
U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. 
Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Moet u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoorden? 
Ga dan niet stemmen in een stembureau. U kunt dan via 
uw stempas iemand toestemming geven om voor u te 
stemmen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe 
u dat doet. Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met 
‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stembureau.

Maatregelen in het stemlokaal

In het stemlokaal kunt u coronaveilig stemmen:
• Elk stembureau heeft een aparte in- en uitgang
• Draag een mondkapje in het stembureau
• Geef elkaar de ruimte. Houd 1,5 meter afstand 
• Volg de aanwijzingen in het stembureau
• Desinfecteer uw handen
• Stemhokjes maken we elk half uur schoon
• De stembureauleden dragen wegwerphandschoenen
• U krijgt een eigen stempotlood. Dat mag u mee naar 
   huis nemen
• Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u 
   als kiezer staat een kuchscherm
• U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm 
   laten zien

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u van 07.30 uur tot 21.00 uur stemmen in 
stembureaus in Eefde, Gorssel en Lochem. Zo spreiden we mogelijke drukte. 
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u in onze gemeente stemmen van 07.30 uur tot 21.00 uur 
in één van de 22 stembureaus in het kader aan de rechterzijde van deze pagina.

Inleveren briefstemmen
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen 
stemmen per brief via de post. Maar 
zij kunnen hun briefstem ook afgeven 
bij een afgiftepunt. Deze zijn van 
woensdag 10 tot en met dinsdag 16 maart op werkdagen 
open van 09.00 uur tot 17.00 uur. 
Op woensdag 17 maart zijn ze open van 07.30 uur tot 
21.00 uur.

Dit zijn de 5 afgiftepunten:
1. De Hoge Weide, Zwiepseweg 107 in Lochem
2. Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 in Lochem
3. De Borkel, Hoofdstraat 61a in Gorssel
4. ’t Spijk, Zutphenseweg 202 in Eefde
5. Kulturhus, Verwoldseweg 1 in Laren

Woensdag 17 maart

Almen
• Ons Huis, Dorpsstraat 37  

Barchem
• ’t Onderschoer, Beukenlaan 1 

Eefde
• Het Hart I, Jolinkweg 2
• Het Hart II, Jolinkweg 2 
• Ontmoetingskerk Eefde, Schurinklaan 1 

Epse
• Wansinkhof, Het Wansink 45 
• Kantine SV Epse, Hassinklaan 3 

Exel
• Restaurant Lu-Lin, Oude Lochemseweg 4

Gorssel
• Protestantse kerk Gorssel, Hoofdstraat 27
•’t Trefpunt Gorssel, Molenweg 53-55

Harfsen
• Ons Gebouw, Sporkehout 4-6
• Dorpshuus Hoefl o, Hulstweg 6

Laren
• Brandweerkazerne Laren, Zutphenseweg 22
• Sporthal Branink, Verwoldseweg 16 

Lochem
• Schouwburg Lochem, Oosterwal 22
• Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 
• Jan Wissinkhal, Runmolenlaan 17
• Clubhuis ’t Overschotje, De Elzelaan 3
• Sporthal de Beemd, Zutphenseweg 110
• RK Kerk Hoofdingang, Nieuweweg 18
• Hotel Hof van Gelre, Nieuweweg 38
• Zalencentrum Bousema, Zutphenseweg 35

CORONAVEILIG STEMMEN
Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk
te maken, hebben we maatregelen genomen.

Maandag 15 en dinsdag 16 maart
Vervroegd stemmen vooral voor risicogroepen

Eefde: Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1

Gorssel:   ’t Trefpunt, Molenweg 53-55 

Lochem: Gemeentehuis, Hanzeweg 8 

Interactieve kaart

Op www.waarismijnstemlokaal.nl
staat een interactieve kaart. 
Hier ziet u per gemeente alle 
stembureaus en afgiftepunten.

Kijk voor uw bezoek aan een 
stembureau op www.lochem.nl 
voor de laatste info
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STEMMEN PER BRIEF

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u van 07.30 uur tot 21.00 uur 
stemmen in 3 stembureaus. Zo spreiden we mogelijke drukte. 
Op woensdag 17 maart 2021 kunt u in onze gemeente stemmen van 
07.30 uur tot 21.00 uur in één van de onderstaande 22 stembureaus. 

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij de Tweede Kamerverkiezing 2021 ook per brief stemmen. 
In deze uitleg leest u hoe u dat kunt doen.

Gaat u stemmen? 
Ja, dat doen we altijd. Eigenlijk vanaf het moment 
dat ik mocht stemmen heb ik gestemd. Dat kregen 
we van vroeger uit mee. Je hebt het stemrecht en 
ik vind dat je daar ook iets mee moet doen. Dan 
heb je ook recht van spreken als je het ergens niet 
mee eens bent.

Hoe brengt u uw stem uit?
Normaal gesproken ga ik altijd samen met mijn 
man naar de Braninkschool om te stemmen. Maar 
dit jaar stem ik per brief. Ik denk dat ik de stem-
brief in de bus doe bij het Kulturhus, dat is dichter-
bij dan de brievenbus. Zo volg ik toch het advies op 
en probeer de drukte te vermijden. 

Voelt het stemmen veilig genoeg voor u?
Ja, op deze manier zeker. Ik let altijd wel op. Ook 
met boodschappen doen. Maar door deze andere 
manier van stemmen lopen we met zijn allen nog 
minder risico. 

Welke rol speelt politiek in uw leven?
Het is niet dat ik het altijd op de voet volg. Maar de 
belangrijkste zaken lees ik in de krant en zie ik op 
het journaal. 

Marietje Oosterveld 
uit Laren (74 jaar)

VERVROEGD STEMMEN
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u in 3 stembureaus 
vervroegd stemmen. Deze mogelijkheid om eerder te stemmen is 
vooral bedoeld voor risicogroepen zoals mensen met een zwakke
gezondheid.  De volgende 3 stembureaus zijn op 15 en 16 maart 2021
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. 

             Gemeentehuis Lochem  |  Hanzeweg 8  |  Lochem

             ’t Trefpunt  |  Molenweg 53-55  |  Gorssel

             Ontmoetingskerk  |  Schurinklaan 1  |  Eefde

DE KEUZE IS REUZE
Er doen in totaal 37 partijen mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. Er valt dus heel wat te 
kiezen. Deze partijen hebben een geldige kandidatenlijst ingeleverd bij de Kiesraad die de de 
verkiezingen organiseert. Het aantal van 37 is het hoogste in bijna honderd jaar. Niet op alle 
partijen kan overal in Nederland gestemd worden. Nederland is verdeeld in 20 kieskringen. 
In elke kieskring moet een partij dertig ondersteuningsverklaringen inleveren. Inwoners 
kunnen alleen stemmen op partijen die in hun kieskring meedoen. In onze gemeente gaat 
het om 30 partijen. U krijgt een kandidatenlijst in de brievenbus. Hierop leest u op 
welke partijen en op welke personen u allemaal kunt stemmen. U vindt de lijst ook op 
www.lochem.nl/verkiezingen.nl.

Kiest u voor versturen per post? Verstuur uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Uiterlijk woensdag 3 maart ontvangt u uw stempas
Met deze stempas kunt u naar het stembureau, iemand 
machtigen, of uw stem per brief uitbrengen. Bewaar uw 
stempas goed. 

Let op: heeft u uw stempas op woensdag 3 maart nog niet 
ontvangen? Neem contact op met de gemeente en vraag 
naar team Verkiezingen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u de documenten 
waarmee u uw stem per brief kunt uitbrengen:
• het briefstembiljet;
• een envelop met de tekst ‘briefstembiljet’;
• de retourenvelop;
• deze uitleg.

Let op: heeft u op donderdag 11 maart nog niet alles 
ontvangen? Neem contact op met de gemeente en vraag 
naar team Verkiezingen.

Maak op het briefstembiljet uw keuze
• Dit mag met elke kleur.
• Doe alléén het briefstembiljet in de envelop met de   
   tekst ‘briefstembiljet’.
• Plak de envelop dicht.

Pak uw eerder ontvangen stempas erbij
• Zet uw handtekening op de stempas.

Stop in de retourenvelop:
• De dichtgeplakte envelop met uw briefstembiljet;
• én de stempas waarop u uw handtekening heeft gezet.
• Plak de retourenvelop dicht. Een postzegel is niet nodig.

Zorg dat uw briefstem voor woensdag 17 maart 
21.00 uur aankomt:
• doe uw briefstem uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur 
   op de post óf
• lever deze in bij een afgiftepunt. De afgiftepunten 
   en de openingstijden staan op pagina 2.



www.lochem.nl/verkiezingen

VOOR HET EERST STEMMEN? 

Politiek aan het woord
In de gemeenteraad zitten momenteel drie lokale partijen. Gemeentebelangen, 
Meedenken met Lochem en Lochem Groen! Deze partijen mogen uitleggen wat de 
voor- en nadelen zijn van zelfstandigheid en het niet hebben van directe ingangen 
in Den Haag.

Lochem heeft momenteel twee kandidaten die namens hun partij op de kieslijst 
voor de Tweede Kamer staan. Marleen van der Meulen (D66) en Erik Haverkort (VVD) 
krijgen een minuut de tijd om uit te leggen waarom een stem op een lokale kandi-
daat een verstandige keuze is.

Jongeren over hun stemgedrag
Verder komen jongeren aan het woord die voor het eerst mogen stemmen en is er 
muziek van een heuse band rond de ‘huiszangeres’ van Allemaal1.tv, Marin Krabbenborg. 
En ook de Muzehofband doet mee via een live optreden en een vlog. Uitzending: 4 maart vanaf 18.30 uur 

daarna op elk moment te bekijken via Allemaal1.tv op YouTube

VERKIEZINGS SPECIAL OP ‘ALLEMAAL1.TV’
De verkiezingen komen eraan en dat is voor Allemaal1.tv aanleiding 
om hier een speciale uitzending aan te wijden. Deze is vanaf donderdag 
4 maart om 18.30 uur te bekijken via het YouTube-kanaal Allemaal1.tv. 
Hoewel er veel lokale politici aan bod komen wordt geprobeerd om 
waar het kan de link te leggen tussen ‘Haags’ beleid en de gevolgen 
hiervan voor het lokale bestuur en de inwoners van de gemeente.

Casper Maat 
uit Lochem (19 jaar)

Ga je stemmen?
Ja, ik ga zeker stemmen. Ik vind dat de jeugd ook 
zijn/haar stem moet laten horen.

Heb je je keuze al gemaakt?
Ja, ik heb mijn keuze al gemaakt. Aan de hand van 
de stemwijzer, internet en tv.

Volg je de politiek?
Ik volg de politiek via social media.

Welke onderwerpen spreken jou aan?
Op dit moment de beperkingen van coronaregels 
voor de jeugd. Ik snap het, maar ik vind het ook 
moeilijk. Omdat ik graag wat wil doen. Verder ben 
ik geïnteresseerd in een leefbaar klimaat voor 
iedereen. Ook vind ik de toekomst van mijzelf 
( jeugd) belangrijk. Net als wonen, werken en 
vrijetijd/uitgaansleven.

Voor wie dit jaar voor het eerst mag stemmen is het natuurlijk best spannend. Ga ik stemmen? 
En hoe gaat het dan in zijn werk? Op wie kan en ga ik stemmen? Casper Maat uit Lochem 
vertelt hierover. 

Foto: Jorrit van de Kolk

STEMHULPEN
De Tweede Kamerverkiezingen zijn over twee weken. 
De keuze voor een partij en kandidaat komt dichterbij. 
Voor wie nog twijfelt zijn er online stemhulpen. Uit 
onderzoek blijkt dat 40% van de kiezers hier gebruik 
van gemaakt. 

Online stemhulpen
www.stemwijzer.nl
www.kieskompas.nl
www.kieswijzer.nl
www.studentikeus.nl
www.jongerenkieswijzer.nl

Weet je als jongere niet op wie je moet stemmen? 
Ga dan naar YoungVoice! Dé stemhulp voor jongeren. 
Jongeren gaan minder vaak stemmen dan gemiddeld. 
Eén van de redenen hiervoor is dat ze niet goed 
weten waar de verkiezingen over gaan. Uit welke 
partijen ze kunnen kiezen en waar die partijen voor 
staan. Om ze hier meer inzicht in te geven, heeft 
ProDemos de stemhulp YoungVoice ontwikkeld. 
Hierboven vind je ook nog andere 
interessante stemhulpen voor jongeren.



VERKIEZINGEN
TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 

Op woensdag 17 maart 2021 zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. 

WAAROM 
STEMMEN?

JOUW STEM IS BELANGRIJK 
In Nederland bepaal ook jij wie beslist. 

Met jouw stem kies je wie er
in de Tweede Kamer komt. Ben je offi cieel 

Nederlands?
Ben je 18 jaar 

of ouder?
Dan mag je stemmen bij 

de Tweede Kamerverkiezingen. 

Ga je stemmen?
Nee.

Waarom ga je niet stemmen?
Ik heb geen Nederlands paspoort.

Ik kom uit de Europese Unie. Maar ook bij 
de Europese verkiezingen heb ik niet gestemd. 
Ik weet niet of mijn stem gehoord wordt. 
Politici praten veel, maar het lijkt erop of 
ze het vooral doen om die stem te winnen.

Waar vind jij dat de politiek meer 
aandacht aan mag geven?
Aan communiceren. Als dat goed gaat 
in een land, dan gaan alle onderwer-
pen goed. Alle activiteiten die je doet, 
al het werk gaat zo beter.

Er mag wel een Ministerie 
van Communicatie komen!

Ga je stemmen?
Ik ga altijd stemmen. 

Waarom ga je stemmen?
Door te stemmen kun je meepraten. 
Van: “Hé regering, luister even! 
Je gaat de goede of verkeerde kant op.”

Praat je met je familie over politiek?
We hebben het er zeker over. Het is nogal eentonig. 
We hebben vaak dezelfde gevoelens. Toch stemmen 
mijn ouders anders en ze snappen niet dat ik hun 
keuze niet volg. Tja... ik heb een eigen mening.

Heb je tips voor mensen die twijfelen?
Je moet je eigen gevoel en verstand laten 
spreken. 
Voor iedereen is het verschillend waar 
hij of zij zich het beste in kan vinden. 
Dat is jouw mening. 
Je mag je eigen keuze maken 
bij de verkiezingen.

Ga je stemmen?
Altijd. Ik heb het meegekregen van mijn ouders. 
En mijn eigen kinderen gaan ook altijd stemmen.

Waarom ga je stemmen?
Je hebt er recht op. 
Als je niet gaat, dan gaat je stem verloren. 
Dat is jammer.

Praat je met anderen over politiek?
In het gezin hebben we het er wel eens over. 
Maar ik bespreek niet de politieke partij: 
dat vertel ik aan niemand.

Vind je de verkiezingen bijzonder?
Ja, als je naar sommige andere landen kijkt, 
dan zijn daar geen verkiezingen. 
Daar gaat het anders. 
Verkiezingen maken een mooie dag.

Ik wil de uitslag ook zo snel mogelijk weten. 
En ik kijk dan zeker de dag erna 
in de krant.

Ga je stemmen?
Ja, ik stem wel.

Waarom ga je stemmen?
Ik vind het belangrijk dát we in ons land mogen stemmen. 
Dat hier meerdere partijen zijn.
En voor mezelf vind ik het ook belangrijk: het ene jaar vind 
je dit, het andere jaar vind je wat anders. 
Ik vind het fijn dat ik 4 jaar later anders mag denken. 
Dingen veranderen, mijn stem verandert mee…

Vind je het bijzonder om te stemmen?
Ik vind het een belangrijke dag. Ik leef er wel naartoe. 

Als laaggeletterde voel je je op zo’n dag ook trots. 
“Ik sta hier maar mooi”, denk ik dan. 
“Ik heb het nu zelf beslist en zelf gedaan.”

Heb je tips voor mensen die twijfelen?
Ja. Je kan niet zeuren over de Tweede 
Kamer en dan niet stemmen. 
Doe het gewoon maar, het is fijn dat je je 
kan uiten.En over 4 jaar kan je het weer 
doen, als je mening verandert.

Paméla
Dick

Maryam Yvonne
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WAT DOET DE 
TWEEDE KAMER?

In de Tweede kamer zitten 150 mensen. Dat zijn de Tweede Kamerleden.  
Elke 4 jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen kiezen we 150 leden. 
Zij beslissen de komende 4 jaar over de regels in Nederland. 
En zij beslissen waar de Nederlandse regering geld aan uitgeeft.

WAAR BESLIST DE TWEEDE KAMER OVER? 

De Tweede Kamer beslist bijvoorbeeld over:

GEZONDHEID
Mensen willen lang en gezond leven. 
Hoe zorgen ziekenhuizen daarvoor? Welke 
maatregelen helpen tegen het coronavirus? 
En hoeveel krijgen medewerkers in de zorg 
betaald? De Tweede Kamer beslist hierover.   

HET LEGER
Het leger verdedigt Nederland. En het helpt bij 
bijvoorbeeld overstroming. Het Nederlandse leger 
wordt ook in het buitenland ingezet. De Tweede 
Kamer beslist hoe groot het Nederlandse leger is 
en hoeveel wapens en vliegtuigen nodig zijn.

KLIMAAT EN NATUUR
Nederland is een klein land met veel mensen. 
We hebben ook gebieden met natuur. 
De Tweede Kamer beslist over de natuur 
in Nederland en de regels voor het klimaat.  

VEILIGHEID
De politie deelt boetes uit en arresteert mensen 
die de regels overtreden. Deze mensen kunnen 
ook gevangenisstraf krijgen. 
De Tweede Kamer maakt regels en beslist 
over politie en gevangenissen.

WERK
Werkende mensen hebben meestal genoeg geld 
om van te leven. Zij betalen belasting en hebben 
vaak geen uitkering van de overheid nodig. 
De Tweede Kamer beslist hoe we zorgen dat er 
voor iedereen werk is. 

ARMOEDE
In Nederland zijn mensen die niet genoeg geld 
hebben om van te leven. Zij verdienen te weinig 
met hun werk of ze hebben geen werk. 
De Tweede Kamer beslist hoe we deze mensen 
in Nederland steunen. 

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG
Ouders willen dat kinderen goed les krijgen 
op school. Veel kinderen gaan na school 
naar de opvang. 
De Tweede Kamer beslist over onderwijs 
en kinderopvang in Nederland. 
Hoeveel kinderen zitten in een klas? 
En hoeveel krijgen leraren betaald?

BELASTING
De regering heeft veel geld nodig. 
Dat geld komt er niet vanzelf. 
Daarom betalen we belasting. 
Bijvoorbeeld inkomstenbelasting. 
De Tweede Kamer bepaalt welke 
belasting we moeten betalen en hoeveel.  

Yvonne:
”Er speelt wel meer dan alleen corona. 
Zoals de armoede in Nederland. 
Daar mag meer aandacht voor zijn. 
Het wordt door corona nog erger.”

Dick:
“Er mag meer geld en tijd naar 
laaggeletterdheid. 
Ik vind het erg dat ook jongeren 
niet goed kunnen lezen en schrijven. 
De klassen zijn te groot in ons onderwijs. 
Jongeren van 15 gaan weg. 
Ze krijgen niet genoeg aandacht.”

Paméla:
“Met een baan heb je het gevoel 
dat je zelfstandig bent. 
Er moeten meer banen komen 
voor mensen die geen diploma 
hebben kunnen halen. 
Daar zitten ook harde werkers bij!”
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WIE BESTUURT NEDERLAND? 

TAKEN VAN DE 
TWEEDE KAMER

Beslissen over plannen 
en regels in Nederland

Een plan of regel gaat door 
als meer dan de helft van 
de Tweede Kamerleden voor 
het plan of de regel stemt. 

Controleren of de regering 
plannen goed uitvoert

In de regering zitten de ministers. 
Ministers en ambtenaren voeren 
de goedgekeurde plannen uit.

De Tweede Kamer controleert 
of de regering de plannen goed 
uitvoert. 

De Tweede Kamerleden stellen 
vragen aan de ministers. 

De Tweede Kamer kan 
een minister wegsturen als 
de minister het niet goed doet.

1

2

Er is een probleem 
Bijvoorbeeld: er gebeuren veel 
ongelukken in het verkeer.

1

De minister bedenkt een plan
Bijvoorbeeld: de maximumsnelheid op de snelweg 
wordt verlaagd naar 100 kilometer per uur.

2

De Tweede Kamer vergadert 

De Tweede Kamer bespreekt het plan. 
Is dit een goed plan? 
Zijn er echt minder ongelukken 
als mensen minder hard rijden?

Dan stemt de Tweede Kamer over 
het plan van de minister. 
Als meer dan de helft van de Tweede 
Kamerleden voor het plan stemt, 

gaat het naar de Eerste Kamer.

3

Dan stemt de Eerste Kamer over het plan. 
Als meer dan de helft van de Eerste 
Kamerleden voor het plan stemt, 
gaat het plan door.

De Eerste Kamer vergadert 

De Eerste Kamer bespreekt het plan. 
Past het goed bij andere plannen 
en regels?

4

Het plan is goedgekeurd 
De Eerste en Tweede Kamer hebben 
het plan goedgekeurd. 

De nieuwe regel: je mag op de snelweg 
maximaal 100 kilometer per uur rijden.

5

De minister en de ambtenaren voeren het plan uit 

De koning zet zijn handtekening 
onder de nieuwe regel.

De minister en de ambtenaren 
gaan aan het werk.

6
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OP WIE GA IK STEMMEN?

KIES DE PARTIJ DIE HET BEST BIJ JOUW IDEEËN PAST
Maar hoe weet je dat? Een paar tips:

Je kunt ook stemmen op iemand 
anders van de lijst. 
Bijvoorbeeld speciaal omdat 
het een vrouw of een jongere is. 
Of omdat het iemand is 
die je kent. 

De meeste mensen stemmen op 
de nummer 1 van een partij. 
Dat is de lijsttrekker.

OP WELKE 
PERSOON STEM JE?

Praat met andere mensen: 
je familie, vrienden of buren

Vraag welke politieke partij zij kiezen. 
En welke partij niet. 
En waarom. 

En bedenk dan wat jij daar 
zelf van vindt. 
Je mag helemaal zelf kiezen 
op welke partij je stemt.  

Gebruik een stemhulp

Bijvoorbeeld de StemWijzer. 
Kijk op www.stemwijzer.nl. 

Hier geef je jouw mening over 30 onderwerpen. 

Daarna zie je welke politieke partijen het vaak 

met jou eens zijn.

Wat willen politieke partijen? 
Ga op zoek!

Bekijk plannen van politieke partijen op 
hun website of bijvoorbeeld op hun pagina 
op Facebook of account op Instagram. 

Stel vragen aan politieke partijen. 
Stuur een mail of bel. 
Het mailadres en het telefoonnummer 
staan op hun website.

Leden van politieke partijen delen folders uit op straat. 
Of ze komen langs de deur. 
Je kunt ze alles vragen. 

Soms zijn er verkiezingsbijeenkomsten 
in de buurt. Daar kun je gratis naartoe.  

Kijk tv of luister naar de radio, 
bijvoorbeeld naar een verkiezingsdebat. 
Daar vertellen politieke partijen welke 
plannen ze hebben.

Dick:
“Als de verkiezingen komen, ben ik wat alerter: 
dan kijk ik wat mij het beste lijkt. 
Dat is voor iedereen anders. 
Ik kijk vooral op internet, bij nu.nl, en bij het journaal.” 

Yvonne:
“Ik kijk naar NPO Politiek. 
En ik praat met vrienden over 
dingen die ik belangrijk vind. 
Of de partijen daar genoeg 
aan doen, bijvoorbeeld.”

Paméla:
“Met één familielid praat ik 
er nooit over. Die zit al jaren 
bij dezelfde partij en verandert 
nooit van mening. 
Maar soms luister je naar 
een collega of een vriend, 
en denk je: Oh, die hee  
ook wel een punt.”

Yvonne:
“Je krijgt een groot vel 
papier dat je helemaal 
moet uitvouwen met 
zoveel namen… 
Dan vraag je je af: 
op wie stem ik nou?”
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Doe deze check:

1.

2.

3.

4.

?

?

?

?

JE KRIJGT EEN STEMBILJET
Op het stembiljet staan de politieke 
partijen die meedoen aan 
de verkiezingen. 

De mensen op wie je kunt stemmen 
staan op het stembiljet, bij hun 
politieke partij. 

JE KRIJGT EEN STEMPAS THUIS
De gemeente stuurt je een stempas
en een kandidatenlijst. 
Ook krijg je een gezondheids-check. 
Dat is een lijst met vragen over 
je gezondheid. 

KLEUR 1 VAKJE ROOD 
Ga een stemhokje in met het stembiljet. 
Dat doe je alleen. 
Niemand mag meekijken als je stemt. 

In het stemhokje ligt een rood potlood. 
Zoek op het stembiljet de naam van 
de persoon op wie jij wilt stemmen. 
Kleur het vakje rood dat voor 
deze naam staat.  

KIES EEN POLITIEKE PARTIJ
Je ziet op de kandidatenlijst welke 
partijen meedoen aan de verkiezingen.  

JE HEBT GESTEMD!

Na 21:00 uur worden alle stemmen 
geteld. De uitslag wordt daarna 
bekend gemaakt. 

Je vindt de uitslag op internet, 
bijvoorbeeld op www.nos.nl. 
Of in het nieuws, op de radio, tv 
of in de krant.

LEVER JE STEMPAS IN
Geef je stempas aan de mensen 
van het stembureau. 

Laat ook je paspoort of rijbewijs of 
identiteitskaart zien. 
De mensen van het stembureau 
controleren je stempas en wie je bent. 

DOE JE STEMBILJET 
IN DE STEMBUS

Vouw het stembiljet weer dicht 
en stop het in de stembus. 

GA NAAR HET STEMBUREAU
Ga op woensdag 17 maart 2021 met 
je stempas naar het stembureau. 
Neem ook je paspoort of rijbewijs of 
identiteitskaart mee. Je kunt hiermee 
stemmen als het geldig is. 
Je mag er ook nog mee stemmen als 
het maximaal 5 jaar verlopen is. 

STEMMEN: HOE DOE JE DAT? 

Ben je 70 jaar of ouder? 

Dan kun je per brief stemmen. 
Je krijgteen speciale stempas: 
een stem-pluspas. 
Op de stem-pluspas staat hoe je 
per brief stemt.

Zit je in een risicogroep 
vanwege corona? 

Dan kun je ook op maandag 15 
of dinsdag 16 maart stemmen. 
Op de website van je gemeente staat 
welke stembureaus dan open zijn. 
Het stemmen gaat hetzelfde als 
op woensdag 17 maart. 

1

4

7

3

6

2

5

8

7:30
uur

21:00 
uur
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STEMMEN: WAT MAG WEL EN WAT MAG NIET?

STEMPAS KWIJT?

Je kunt een nieuwe stempas aanvragen 
bij de afdeling Burgerzaken van jouw 
gemeente. 

Dat kan tot vrijdag 12 maart 2021 
17:00 uur.

ALLEEN 
Stemmen doe je alleen. Je mag niet samen 

in een stemhokje staan. Ben je blind of 

heb je 2 armen in het gips? Dan mag 

iemand van het stembureau helpen. 

Of iemand die jij zelf kiest.

BLANCO
Je mag blanco stemmen. 

Dan maak je geen hokje rood 

op het stembiljet. Je stem telt dan 

niet mee voor de uitslag. Wel voor 

hoeveel mensen gestemd hebben.

KLEUR 1 VAKJE ROOD
Je stem is geldig als je 1 hokje rood 

maakt op het stembiljet. Niet meer. 

Je mag niets schrijven of tekenen 

op het stembiljet. 

Foutje? Vraag een nieuw 

stembiljet aan de mensen 

van het stembureau. 

Dat mag 1 keer.

GEHEIM
Je kiest helemaal zelf 

op welke partij en welke 

persoon je stemt. Je hoeft 

aan niemand te vertellen 

op wie je hebt gestemd.

NIET ZELF STEMMEN?

Je mag iemand anders vragen voor jou te stemmen. 
Dat heet machtigen. 

Doe dan 3 dingen:

Vul de achterkant van de stempas in. 

Zet je handtekening op de achterkant van de stempas. 
Hiermee geef je iemand anders toestemming 
om voor jou te stemmen. 

Geef je stempas én een kopie van je paspoort
of rijbewijs of identiteitsbewijs aan 
de persoon die voor jou 
gaat stemmen.  

Doe deze check:

1.

2.

3.

4.

?

?

?

?

GEZONDHEIDS-CHECK
Heb je 1 van de vragen van de gezondheids-check met beantwoord? Ga dan niet naar het stembureau. 

Vraag iemand anders voor jou te stemmen. Hieronder staat hoe dat werkt.
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Waar is het stembureau?

STICHTING LEZEN EN SCHRIJVEN
Wil je beter leren lezen, schrijven of 
rekenen? Of omgaan met de computer? 
Bel dan 0800 – 023 44 44 of kijk op 
www.ikwilleren.nl.

Wil je anderen hiermee helpen
of meer weten? Kijk dan op 
www.lezenenschrijven.nl.

KLAAR OM TE STEMMEN? 

PRODEMOS
ProDemos is het ‘Huis voor democratie 
en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat 
de spelregels zijn van de democratie 
en de rechtsstaat en laat zien wat je 
zelf kunt doen om invloed uit te oefenen 
– in de gemeente, het waterschap,
de provincie, het land en Europa.

ProDemos maakt ook de StemWijzer. 
Kijk op www.stemwijzer.nl. 

Op welke partij ga ik stemmen?
1

Op welke persoon ga ik stemmen?

3

2

Gezondheids-check
4

Stempas bij me Mondkapje bij me 
5

Op welke partij ga ik stemmen?

Op welke persoon ga ik stemmen?

Doe deze check:

1.

2.

3.

4.

?

?

?

?

Paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs bij me 
6

7:30
uur

21:00 
uur
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