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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

Hulp voor ondernemers bij heroriëntatie   
Het coronavirus en de maatregelen 
zorgen voor een andere situatie 
voor veel ondernemers. 
Ondernemers kunnen nu gratis 
advies krijgen bij het maken van 
keuzes voor de toekomst. Keuzes 
die passen bij de ondernemer en 
het bedrijf. 

Wethouder Economie, Eric-Jan 
de Haan: “Juist in deze onzekere 
tijd willen we ondernemers 
steunen, ook bij nadenken over 
de toekomst. We werken samen 
met ROZ (Regionale Organisatie 
Zelfstandigen) om deze dienst-
verlening aan te bieden”. 
Ondernemersadviseurs van ROZ 
brengen samen met de ondernemer 
de vraag in beeld. Om daarna 
samen oplossingsrichtingen te 
onderzoeken.  

Waarmee kan ROZ u helpen?
De heroriëntatie is geen ‘vast 
pakket’ of online aanbod, maar 
maatwerk. Heroriëntatie is er voor:

• Ondernemers die een andere 
weg in willen of moeten slaan 
met hun bedrijf. 

• Ondernemers die financiële 
vragen of schulden hebben 

• Ondernemers die er over 
nadenken te stoppen met 
het bedrijf. En die zich willen 
oriënteren op scholing of een 
baan in loondienst.  

Elke ondernemer kan meedoen
Elke ondernemer in de gemeente 

Lochem kan zich aanmelden, ook 
zzp’ers. ROZ zoekt zelf contact met 
de Lochemse ondernemers die al 
gebruik maken van de Tozo-regeling 
die ROZ uitvoert.

Meer weten of aanmelden? 
Spreekt u dit aan? Neem dan 
contact op met ROZ, via  
info@rozgroep.nl of bel (074) 241 
51 00. Meer informatie over het 
aanbod vindt u  ook op de website  
www.rozgroep.nl/herorientatie. 

De gemeente Lochem helpt ondernemers graag bij het maken van een keuze voor de 
toekomst. 

Maatregelen corona nog niet versoepeld
Nog steeds raken te veel mensen 
besmet met het coronavirus. Ook 
de druk op ziekenhuizen is nog te 
hoog. Daarom gaat het kabinet 
nu niet verder versoepelen. Wel 
past het kabinet een aantal 
maatregelen aan. 

Vanaf 31 maart is er mogelijk 
meer ruimte voor versoepeling. 
Alleen als de cijfers het toelaten, 
kunnen bijvoorbeeld de terrassen 
en winkels open onder strenge 
voorwaarden. Op 23 maart is een 
volgende persconferentie. Daarin 

horen we wat er na 30 maart 
mogelijk is.

Avondklok verlengd 
Dit betekent dat iedereen tussen 
21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s 
ochtends binnen blijft. Tijdens de 
verkiezingen gelden er een paar 
uitzonderingen. 

Maatregelen op een rij 
Alle maatregelen vindt u verderop 
in deze Berkelbode op een aparte 
pagina. Meer informatie vindt u 
ook op www.rijksoverheid.nl.

Digitale informatiebijeenkomsten over 
provinciale wegen N312 en N821
Provincie Gelderland voert in 2022 
groot onderhoud uit aan de N312 
tussen Ruurlo en Lochem en aan de 
N821 tussen Barchem en Borculo. 
Naast asfaltonderhoud voert de 
provincie enkele maatregelen 
uit om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Het gaat onder andere 
om het verlagen van de maximum 
snelheid buiten de bebouwde kom 
naar 60 km/u. De provincie past de 
weginrichting hierop aan. Provincie 
Gelderland houdt op 18 en 22 
maart digitale informatiebijeen-
komsten waar belangstellenden 
vragen kunnen stellen. 

Meer informatie is te vinden op 
www.gelderland.nl/N312-Ruurlo-
Lochem. Daar staan ook de 
ontwerptekeningen en een reactie-
formulier. De provincie vraagt 
belanghebbenden hun eventuele 
reactie via dit formulier in te 
dienen.

Online aanmelden
De provincie vindt het belangrijk dat 
iedereen aan het woord kan komen. 
Speciaal daarvoor zijn er twee 
digitale informatiebijeenkomsten 

van 19.00 tot 21.00 uur. 
Belangstellenden kunnen zich 
vóór 14 maart aanmelden via 
de projectwebsite. Voor digitaal 
minder vaardige mensen is het 
ook mogelijk telefonisch contact 
op te nemen via (026) 359 93 65. 
Via dit nummer is het mogelijk 
een afspraak te maken voor het 
beantwoorden van vragen.

Bebouwde kom Barchem later
De bebouwde kom van Barchem 
wordt door bewoners als onveilig 
ervaren. Provincie Gelderland 
onderzoekt samen met de 
gemeente Lochem en politie hoe 
de veiligheid verbeterd kan worden. 
Dit onderzoek vraagt meer tijd dan 
vooraf gepland. Naar verwachting 
zijn de uitkomsten eind 2021 
bekend. Dat betekent dat eventuele 
aanpassingen aan de bebouwde 
kom van Barchem geen onderdeel 
uitmaken van de werkzaamheden 
aan de N312 en N821 in 2022. 
Zodra de uitkomsten van het 
onderzoek bekend zijn informeert 
de provincie belangstellenden 
onder andere via bovengenoemde 
projectwebsite.

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 15 tot en met 18 maart 2021 
loopt u de kans om militairen 
van de Koninklijke Landmacht, 
11 luchtmobiele brigade, tegen 
het lijf te lopen. Zij oefenen op de 
openbare weg rond Lochem hun 
basis militaire vaardigheden.

De oefening speelt zich af in het 
gebied tussen Deventer, Raalte, 
Nijverdal, Lochem en Zutphen. 
De militairen zullen zich te voet 
en per voertuig verplaatsen. Dit 
gebeurt zowel overdag als in de 
avond. De eenheid bestaat uit 80 
personen. Als ze van privéterrein 
gebruikmaken, wordt dit vooraf met 

de eigenaar overlegd. Dit gebeurt 
ook als de route op privéterrein over 
onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelijk 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, 
soort schade. U kunt de schade 
melden bij het Ministerie van 
Defensie, Sectie claims Ministerie 
van Defensie, Postbus 90004, 3509 
AB Utrecht. Het telefoonnummer is 
(030) 218 04 20.

Goedkeuring voor Beweegimpuls 
Lochemse basisschoolleerlingen 

Er is een nieuwe Lochemse methode 
om kinderen fitter te maken en 
beter te laten bewegen. Stichting 
Welzijn Lochem (SWL) bedacht 
de Beweegimpuls. De methode 
kreeg goedkeuring van het 
Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Daarmee is de Beweegimpuls nu te 
gebruiken voor basisscholen in het 
hele land. Een groot succes, waar 
SWL en de betrokken basisscholen 

uit de gemeente Lochem trots op 
zijn. De Beweegimpuls wordt nu al 
ingezet op 4 basisscholen in onze 
gemeente. Scholen die geïnte-
resseerd zijn, kunnen contact 
opnemen met Kees Damhuis 
van Stichting Welzijn Lochem via 
k.damhuis@welzijnlochem.nl. De 
Beweegimpuls vindt u op  
www.kenniscentrumsporten-
bewegen.nl > interventies > 
beweegimpuls. 

De nieuwe Lochemse methode Beweegimpuls zet kinderen in beweging.

Uw ideeën over de toekomst van Lochem

Afgelopen najaar vroegen wij inwoners, ondernemers, jongeren, 
belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties wat zij 
belangrijk vinden voor de toekomst van onze gemeente. De resultaten 
van het onderzoek leest u verderop in deze Berkelbode op twee speciale 
pagina’s.



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

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2021

Meer informatie op www.lochem.nl/verkiezingen en www.elkestemtelt.nl

Vervroegd stemmen op  
15 en 16 maart
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kunt u in 3 stembureaus, 
vervroegd stemmen. Dit is vooral voor mensen met een kwetsbare 
gezondheid. Zo spreiden we mogelijke drukte. Alle 3 stembureaus zijn 
op 15 en 16 maart 2021 geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur.

• Stembureau 23 Gemeentehuis Lochem, Hanzeweg 8 Lochem
• Stembureau 24 ’t Trefpunt, Molenweg 53-55 Gorssel
• Stembureau 25 Ontmoetingskerk, Schurinklaan 1 Eefde

Vraag uiterlijk 12 maart uw 
stem- of kiezerspas aan
Op 17 maart is de Tweede 
Kamerverkiezing. Daarvoor krijgt 
u uw stem(plus)pas thuisgestuurd. 
Nog geen stem(plus)pas ontvangen, 
is deze beschadigd of bent u uw 
stem(plus)pas kwijt?  Vraag dan 
vóór vrijdag 12 maart, 17.00 uur 
een nieuwe bij ons aan. 

Zo vraagt u het aan
• Op www.lochem.nl/verkiezingen. 

Ga naar ‘Iets aanvragen’. Houd 
uw DigiD bij de hand.

• Bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis of door te bellen: 
(0573) 28 92 21

• Via e-mail:  
verkiezingen@lochem.nl 

Kiezerspas
Wilt u in een andere gemeente in 
Nederland stemmen dan in uw 
eigen gemeente? Vraag dan een 
kiezerspas bij ons aan. 

Zo vraagt u een kiezerspas aan:
• Schriftelijk door tot uiterlijk 

vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 
uur een aanvraagformulier in 
te dienen bij uw gemeente. 
Dit formulier staat op www.
lochem.nl/verkiezingen. Zie ‘Iets 
aanvragen’. Als u al een stempas 
in huis heeft, dan moet u die bij 
het verzoek meesturen.

• Mondeling tot uiterlijk vrijdag 
12 maart 2021 om 17.00 uur. 
Hiervoor meldt u zich persoonlijk 
met uw stempas bij onze 
publieksbalie. Kijk voor openings-
tijden op www.lochem.nl 

Heeft u een kiezerspas, dan kunt 
u alleen met deze kiezerspas 
stemmen. Let op: als u de kiezerspas 
kwijtraakt, krijgt u geen nieuwe pas 
en kunt u dus niet stemmen. 

Tweede Kamerverkiezing 2021
Hoe kunt u stemmen?

Voordat u naar het stemlokaal gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat 
u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.  

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand.  .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

17/3

Ik ga naar het stemlokaal Ik ga niet naar het stemlokaal

Afgiftepunten briefstemmen 
geopend
Kiezers van 70 jaar en ouder kunnen 
stemmen per brief via de post. Zij  
kunnen van 10 tot en met  
17 maart hun briefstem ook 
afgeven bij een van onze afgifte-
punten voor briefstemmen. Lees 
goed de uitleg door die u kreeg 
thuis gestuurd.

Openingstijden
De 5 afgiftepunten zijn van 
woensdag 10 tot en met dinsdag  
16 maart 2021 op werkdagen open 

van 9.00 uur tot 17.00 uur. 
Op woensdag 17 maart zijn ze open 
van 7.30 uur tot 21.00 uur

Dit zijn de afgiftepunten:
• De Hoge Weide, Zwiepseweg 107 

Lochem
• Gemeentehuis Lochem, 

Hanzeweg 8 Lochem
• De Borkel, Hoofdstraat 61a 

Gorssel
• ’t Spijk, Zutphenseweg 202 Eefde
• Kulturhus, Verwoldseweg 1 Laren

Marietje Oosterveld uit Laren (74 jaar)
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 stembrief in 
de bus doe bij het Kulturhus, dat is dichterbij 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. 
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Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 26 februari tot en met 4 maart 2021 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Harfsen
• Mc Hamac Harfsen, UMX McHarfsen, 

Deventerdijk 7, 29 mei 2021 (onder 
voorbehoud), 2021-195444

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 25 februari t/m 3 maart 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Dortherdijk 51, het plaatsen van een 

composttoilet, houtopslag, kippenhok, 
gereedschap- en opslagschuurtje, 
schuilstal, blokhut en het aanleggen van 
een aarden wal met ijskelder en poelen,  
nr. 2021-195412, 27 februari 2021 

• Meijerinkstraat 18, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-195414, 27 februari 2021 

• Scheuterdijk 13d, het kappen van drie 
berken en een eik, nr. 2021-195398,  
26 februari 2021 

Epse
• Bosweg 18, het plaatsen van een zwembad, 

nr. 2021-195664, 2 maart 2021 
• Lochemseweg 50 (nabij), het kappen van 

een beuk, nr. 2021-195920, 3 maart 2021 

• Merelweg 7, het kappen van drie douglas-
sparren, nr. 2021-195418, 28 februari 2021 

Lochem
• Kwinkweerd 3, het verlengen van het 

gebruik van een tijdelijke tent voor opslag 
van materialen voor een periode tot en met 
30 september 2021, nr. 2021-195906,  
3 maart 2021

• Ossenbeltdijk 1 (nabij kavel 4 t/m 13), 
het kappen van tachtig bomen, nr. 
2021-195571, 1 maart 2021 

• Rosmolenstraat 31, het vergroten van een 
woning/plaatsen van een dakopbouw,  
nr. 2021-195410, 26 februari 2021 

• Zutphenseweg 65, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
vergroten van een woning,  
nr. 2021-195456, 1 maart 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 
• Gorsselse Enkweg 15 en 17, het oprichten 

van een twee-onder-een kap woning,  
nr. 2020-190624, 1 maart 2021 

Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 12, het oprichten 

van een recreatiewoning, nr. 2020-189971, 
26 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 25 februari t/m 3 maart 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Lochemseweg 7, het plaatsen van een 

carport/schuur, nr. 2021-192708, 2 maart 
2021 

Eefde
• Scheuterdijk 7, het plaatsen van een 

schuurtje met veranda, nr. 2021-191546,  
2 maart 2021 

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

boerderij en het plaatsen van een dakkapel, 
nr. 2020-187059, 1 maart 2021 

Laren
• Zutphenseweg 27d, het oprichten van een 

woning met berging, nr. 2020-189849,  
3 maart 2021 

Lochem
• Molenbelt 16, het verbouwen van een 

woning, nr. 2021-192216, 1 maart 2021 
• Nieuweweg 5, het plaatsen van een 

liftschacht, nr. 2020-189071, 1 maart 2021 
• Ossenbeltsdijk 1 (nabij kavel 14 t/m 19), 

het aanleggen van een toegangsweg ten 
behoeve van bouwverkeer,  
nr. 2021-191645, 3 maart 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:

Harfsen 
• Harfsense Steeg 25a, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het oprichten 
van een woning (nr. 2016-018387),  
nr. 2020-178270, 1 maart 2021 

Zie informatie: bezwaar

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.

E. de Baaij, geb. op 28-05-2004

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.

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.

ENERGIELOKETLOCHEM.NL

Ik wil ook graag mijn   
energienota omlaag, maar 

pfff... waar moet je  
beginnen?

Een energiecoach van  
LochemEnergie kwam bij me 
thuis en heeft mij prima tips 
gegeven. En nog gratis ook!

Dat is handig!
Ga ik ook doen!

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 8 maart 2021
Op 8 maart 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Benoemen dhr. H.A. (Herbert) Langeler uit Lochem als raadslid namens 

Gemeentebelangen
• Biodiversiteitsplan
• Motie bij Memo Kadernota VNOG 2022-2025: Voorkomen dubbele reserves
• Bestemmingsplan Jodendijk 51 -51a Eefde (gewijzigd)
• Wijziging Gemeenschappelijke regeling VNOG
• Bestemmingsplan Zutphenseweg 91a Lochem
• Aanvraag Suppletie CE 2020
• Aanvraag suppletie CE Typhoon
• Verlenging contract accountant
• Samenstelling Auditcommissie
• Samenstelling raadswerkgroep Omgevingswet

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



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Geen verdere verruiming lockdown 
 

Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.  
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
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.  

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: onder voorwaarden voor 
iedereen t/m 26 jaar in 
teamverband toegestaan. 
 
Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4 
personen en op 1,5 meter afstand 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 
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 reis niet  
naar het buitenland in de periode 
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

 .
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Hoe woon en leef jij in 2030?

Inwoners geven de gemeente een 7,9
Inwoners en ondernemers konden online een vragenlijst invullen net zoals het 
inwonerspanel Lochem Spreekt! In totaal hebben 1383 inwoners de vragen-
lijst ingevuld. Daaruit blijkt dat inwoners het wonen en werken in de gemeente 
Lochem waarderen met gemiddeld een 7,9. Inwoners waarderen de rust, de natuur 
en de omgeving in zijn algemeen. Meer aandacht moet uitgaan naar betaalbare 
woningen, verbetering van de infrastructuur en het onderhoud van groen. Kijk 
voor een samenvatting van de resultaten in de afbeelding hiernaast.

Ook jongeren dachten mee 
Voor de basisschoolleerlingen organiseerden we een tekenwedstrijd en wethouder 
Bert Groot Wesseldijk ging in gesprek met ‘Enjoy Lochem’, de jongerenraad in 
oprichting. Naast het invullen van een vragenlijst gingen zij in gesprek met de 
wethouder over de thema’s die bij hen spelen. 

Reageren op de houtskoolschets
Van de omgevingsvisie is een eerste schets gemaakt. De zogenaamde houtskool-
schets. Belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties vroegen we om 
een reactie op de houtskoolschets van de omgevingsvisie. Ruim 30 stakeholders 
hebben daarop gereageerd. De belangrijkste resultaten van de vragen en beant-
woording van de stakeholders vindt u in de inspraaknota houtskoolschets op 
www.lochem.nl/omgevingswet. 

Zonneparken en windmolens in de gemeente Lochem
Eén van de onderwerpen in de omgevingsvisie is het opwekken van energie met 
zon en wind. Wat vinden inwoners belangrijk als het gaat om energieopwekking 
via zonnepanelen en windmolens? Mensen konden hiervoor een vragenlijst invullen.
De resultaten ziet u in de afbeelding hiernaast. Ook zijn er inwoneravonden 
geweest waar 265 inwoners aan hebben deelgenomen. Op 24 maart laten we tijdens 
een terugkomavond zien wat we met de inbreng van de inwoners hebben gedaan. 
Zij krijgen dan de gelegenheid om te reageren. De verslagen, video’s van de avonden 
en antwoorden op de vragen die zijn gesteld vindt u terug op www.lochem.nl/
windenzon. 

Hoe nu verder? 
De uitkomsten zijn voor ons heel belangrijk om een begin te maken met de omge-
vingsvisie. Dit najaar gaan we in de verschillende kernen met u in gesprek over wat 
deze thema’s voor uw gebied betekenen. Hoe we dat gaan doen hangt af van de 
coronamaatregelen. We houden u op de hoogte!

Meer weten? 
Meer weten over wat we hebben gedaan om input op te halen voor de omgevings-
visie? Kijk op www.lochem.nl/omgevingswet onder het kopje denk mee. Voor 
informatie over het beleid voor zon en wind kijk op www.lochem.nl/windenzon 
of stuur een mail naar windenzon@lochem.nl.

In november en december 2020 vroegen we inwoners, onder-
nemers, jongeren, belangenorganisaties en maatschappelijke 
organisaties wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van 
Lochem. Hoe willen zij wonen en leven in onze gemeente en 
welke kansen, ideeën en ontwikkelingen zien zij? De resultaten 
worden meegenomen in de omgevingsvisie. Daarnaast is het 
belangrijke informatie om beleid te maken voor het opwekken 
van energie met zon en wind. 

Uw ideeën over de 
toekomst van Lochem

Tekening van Isabelle Makking van 8 jaar. Zij vindt het belangrijk dat kinderen vaker kunnen werken op de 
boerderij. En zo kunnen leren over dieren en over de natuur.  
Tekening van Isabelle Makking van 8 jaar. Zij vindt het belangrijk dat kinderen vaker kunnen werken op de 
boerderij. En zo kunnen leren over dieren en over de natuur.  



Wilt u dat er duur-
zame energie in de 
gemeente Lochem 
wordt opgewekt uit 
wind en/of zon?

Hoe wilt u dat er 
duurzame energie 
wordt opgewekt
in de gemeente 
Lochem?

Stel, er komt een zonnepark in de buurt van uw woning. 
Wat vindt u dan belangrijk? (top 3)

Dat het zonnepark niet zichtbaar is: 24%

Dat er geen overlast van het zonnepark is: 13%

Dat het landschap verbeterd wordt door buiten het zonnepark 
bomen en houtwallen aan te leggen: 18%

Stel er komen windmolens in de buurt van uw woning. 
Waarover maakt u zich dan de meeste zorgen? (top 3)

Dat ik last krijg van geluid van de molens: 23%

Dat ik last krijg van slagschaduw in mijn huis: 13% 

Dat het landschap wordt aangetast: 17% 

19%

56%

9%

15%

1%

Ja

Ja, onder voorwaarden 

Misschien

Nee

Weet niet/geen mening

Overwegend zonneparken

Overwegend windmolens

Zowel zon als wind

Weet niet/geen mening

36%

11%

36%

17%

1

1

2

2

3

3

Wat vindt u 
belangrijk in de 
financiering 
van een zonnepark 
of windmolen? 

Dat - zoveel mogelijk - alleen inwoners en
bedrijven uit Lochem investeren

30%

Dat een deel van de winst naar het
gebied gaat (omgevingsfonds)

Dat een deel van de winst naar de 
direct aanwonenden gaat

Dat ook omwonenden die niet 
investeren zeggenschap hebben

Anders

45%

44%

42%

38%

13%

Dat inwoners ook mede-eigenaar zijn 
en zeggenschap hebben

investeren zeggenschap hebben
Anders 13%
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Uw ideeën over de 
toekomst van Lochem De Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe 

Omgevingswet in werking. Met de 

Omgevingswet wil de overheid de

regels voor ruimtelijke ontwikke-

ling vereenvoudigen en samen-

voegen. Zodat het straks bijvoor-

beeld makkelijker is om bouw-

projecten te starten. Nu zijn er 

nog aparte wetten voor bodem, 

bouwen, geluid, infrastructuur, 

mijnbouw, milieu, monumenten-

zorg, natuur, ruimtelijke ordening 

en waterbeheer. Daar komt met de 

Omgevingswet verandering in. 

Iedere gemeente maakt een 

omgevingsvisie waarin de doelen

voor de fysieke leefomgeving 

worden vastgelegd. De omgevings-

visie heeft betrekking op alle 

terreinen van de leefomgeving. 

Een omgevingsvisie gaat in op de 

samenhang tussen ruimte, water, 

milieu, natuur, landschap, verkeer 

en vervoer, infrastructuur en 

cultureel erfgoed.  Welke kansen, 

ideeën en ontwikkelingen ziet 

u voor de gemeente Lochem? 

Wat moet een plek krijgen in de 

omgevingsvisie van Lochem, waar 

moeten we rekening mee houden? 

Kortom: Hoe woon en leef jij in 

2030? Daar gaat het om. 

Met energie uit wind en/of zon?


