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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

Tweede Kamerverkiezing: elke stem telt
Woensdag 17 maart kunt u 
stemmen voor de Tweede 
Kamerverkiezing. De keuze is reuze. 
U kunt stemmen op kandidaten 
van 30 partijen. En u kunt in onze 
gemeente stemmen in maar liefst 
22 stembureaus van 7.30 tot 21.00 
uur. Bent u 70+ dan kunt u vandaag 
nog tot 21.00 uur uw briefstem 
brengen bij een van de briefafgif-
tepunten. Wij zetten nog een keer 
alle belangrijke informatie voor  
17 maart op een rij.

Vooraf
Doe de gezondheidscheck. De 
folder kreeg u bij uw stem(plus)pas. 
Heeft u een van de vragen met JA 
beantwoord? Ga dan niet naar het 
stembureau. Vraag iemand anders 
voor u te stemmen. Dit kunt u nog 
regelen op 17 maart. 

Niet zelf stemmen?
U kunt nog op 17 maart zelf 
iemand anders vragen om voor u te 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in, zet uw handtekening. 

Geef uw stempas én een kopie van 
uw paspoort, rijbewijs of identi-
teitsbewijs aan de persoon die voor 
u gaat stemmen. 

Naar het stembureau
Alle stembureaus zijn toegan-
kelijk met een rolstoel. U vindt de 
stembureaus op www.lochem.nl en 
op www.waarismijnstemlokaal.nl 

Meenemen
• Stempas
• Paspoort, identiteitskaart of 

rijbewijs
• Evt. volmacht of kiezerspas, met 

kopie van de persoon in wiens 
opdracht u stemt

• Een mondkapje

Wat doet u bij drukte?
Is het druk als u gaat stemmen? 
Misschien kunt u op een rustiger 
moment terugkomen. Hou in de rij 
altijd 1,5 meter afstand. 

In het stembureau
We hebben voor u alle maatregelen 
genomen, zodat u coronaveilig kunt 
stemmen.

• Volt de instructies van de 
gastheer/-vrouw in het 
stemlokaal

• Draag een mondkapje en 
desinfecteer uw handen

• Volg de looproutes, hou afstand
• U stemt met een persoonlijk 

stempotlood. Dit mag u 
meenemen naar huis

De avondklok
De avondklok geldt ook op  
17 maart. Bent u op 17 maart na 
21.00 uur nog op straat, omdat u 
zojuist nog ging stemmen mag dat.

De uitslag
Op 17 maart publiceren we de 
voorlopige uitslag op  
www.lochem.nl. U leest dan het 
aantal stemmen per partij. De 
voorlopige uitslag van het aantal 
stemmen per kandidaat volgt 
donderdag 18 maart.

Meer informatie? 
Kijk op www.lochem.nl/verkie-
zingen, op www.elkestemtelt.nl of 
bel, of WhatsApp ons. 

Stemmen is coronaveilig. Breng vandaag, 17 maart, nog uw stem uit!

Onlangs plaatste een groep inwoners in Almen een zwaluwentil, met een 
financiële bijdrage van de gemeente.

Er kan weer meer op gebied van sport 
en bewegen
Sinds dinsdag 16 maart mag er 
weer meer wat sporten betreft. 
Kinderen tot en met 12 jaar mogen 
weer naar zwemles. En ook voor 
volwassenen komen er meer 
mogelijkheden om samen buiten te 
sporten. We hebben de aanpassingen 
en de regelingen voor sportaan-
bieders voor u op een rijtje gezet. 

Samen buiten sporten tot en met 
26 jaar
Mensen tot en met 26 jaar mogen 
buiten sporten in teams of als 
groepsles, zonder 1,5 meter afstand 
te houden. Wel gelden dezelfde 
regels als de afgelopen periode: 
Toeschouwers zijn niet toegestaan 
en kantines en kleedruimen blijven 
gesloten. Ook wedstrijden en 
competitie zijn nog niet mogelijk.

Buiten sporten vanaf 27 jaar
Vanaf 16 maart mogen 
volwassenen van 27 jaar en ouder 
buiten sporten met maximaal 
4 personen. Sporters vanaf 
27 jaar moeten wel 1,5 meter 
afstand houden. Ook de andere 

geldende maatregelen blijven van 
toepassing. 

Zwemles
Kinderen tot en met 12 jaar mogen 
vanaf dinsdag 16 maart weer naar 
zwemles voor het zwemdiploma 
ABC. Voor andere activiteiten 
blijven de zwembaden gesloten. 

Regelingen voor sportclubs en 
accommodaties
De overheid werkt aan een 
landelijke regeling voor 
zwembaden. Deze uitkering kan 
alleen door gemeenten worden 
aangevraagd. Meer informatie 
staat op de website www.dus-i.nl/
subsidies. Sportaanbieders kunnen 
tot 5 april de Tegemoetkoming 
amateursportorganisaties (TASO) 
aanvragen. Tot 3 mei kunnen 
ook verhuurders van sportac-
commodaties een tegemoet-
koming aanvragen via de regeling 
Tegemoetkoming verhuurders 
sportaccommodaties (TVS). 
Aanvragen gaat via de website 
DUSi.nI. 

Gemeente Lochem ondersteunt 
initiatieven biodiversiteit

De gemeente Lochem geeft 
subsidie voor initiatieven die 
de biodiversiteit versterken. Dit 
maakt het voor inwoners en 
organisaties gemakkelijker om de 
verscheidenheid aan planten- en 
dierensoorten te helpen behouden 
en versterken. De subsidie maakt 
deel uit van het uitvoerings-
programma van het biodiver-
siteitsplan. De gemeenteraad 
stemde daar op  
8 maart 2021 mee in.

Wethouder Henk van Zeijts vertelt: 
“Ik merk dat mensen graag een 
steentje willen bijdragen aan 
behoud van de biodiversiteit. Onze 
vleermuiskastenactie, samen met 
Vleermuiswerkgroep VleGel was 
bijvoorbeeld een groot succes. Dit 
soort initiatieven maken wij als 
gemeente graag mogelijk. Want 
variatie in planten en dieren is 
belangrijk voor het evenwicht 
in de natuur. Biodiversiteit zorgt 
ervoor dat wij kunnen leven in een 
gezonde leefomgeving.” 

Kruidenranden en zwaluwtil
Gemeentelijke subsidie voor 
biodiversiteitsinitiatieven is niet 
helemaal nieuw. De gemeente 
droeg bijvoorbeeld eerder al bij aan 
zaadmengsels voor kruidenrijke 
akkerranden. Dat was een initiatief 
van inwoners en boeren. Ook 
plaatste een groep inwoners in 
Almen een zwaluwentil op een 
boerenerf, met een financiële 
bijdrage van de gemeente. 
Francien van Gils, beleidsmede-
werker Groene Leefomgeving: “We 
krijgen steeds meer aanvragen 
binnen. Daar zijn we blij mee! Met 
de subsidie kunnen we op een 
laagdrempelige manier initiatieven 
van inwoners(groepen) en organi-
saties ondersteunen. Voor zover 
ons budget toereikend is.” 

Initiatief aanmelden? 
Ga daarvoor naar www.lochem.nl/
in-en-over-lochem/subsidiewijzer. 
Hier staat ook meer informatie 
over de voorwaarden die gelden 
voor initiatieven. 

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 22 tot en met 26 maart 2021 
loopt u de kans om militairen 
van de Koninklijke Landmacht, 
Opleidings- en trainingsschool 
Manoeuvre, tegen het lijf te lopen. 
Zij oefenen rond Lochem hun basis 
militaire vaardigheden.

Tussen het militaire oefenterrein 
bij Havelte en Lochem verplaatsen 
de militairen zich te voet en per 
voertuig. Dit gebeurt zowel overdag 
als ’s nachts. De eenheid bestaat uit 
19 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.

Helpt u mee aan een verbindingszone 
voor de kamsalamander?
Stichting Natuur in de Graafschap 
(SNG) wil in 2021 tussen Ampsen 
en Verwolde bij Laren een verbin-
dingszone maken voor de kamsala-
mander. Deze zone volgt globaal de 
Dijkmansweg aan de west-, maar 
meest aan de oostkant gelegen. 

Bent u grondeigenaar in dit gebied 
en heeft u belangstelling om 
mee te werken aan de verbin-
dingszone? Dan kunt u zich melden 
via sng-lochem@planet.nl. Het 

aanleggen van de verbindingszone 
gebeurt vanuit het project 
“Lochem Oost Natuur Inclusief”. De 
gemeente geeft hiervoor subsidie.

Uitvoering najaar 2021
De uitvoering van de maatregelen is 
gepland voor het najaar van 2021. 
’t Onderholt en VALA zullen hieraan 
meewerken. Met de dan actuele 
COVID-19 maatregelen houden zij 
rekening. Meer leest u op  
www.lochem.nl/nieuws.
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Waterschap plaatst 100e droogtestuw

Waterschap Rijn en IJssel heeft vorige 
week de 100e droogtestuw geplaatst 
in een watergang in de buurt van 
Lochem. Dat deed het samen met LTO 
Noord en boeren. Jarenlang voerde 
het waterschap het water zo snel 
mogelijk af. Maar in de afgelopen drie 
hete en droge zomers werd duidelijk 
hoe belangrijk het is om water vast te 
houden. Elke druppel telt!

De aanleg van stuwen is het 
natuurlijke vervolg op de succesvolle 
actie van de duikerafsluiters, waar 
ruim 150 boeren aan mee deden. De 
opblaasbare ballen, die duikers in 
sloten afsluiten, zorgen ervoor dat 
boeren regenwater lokaal kunnen 
vasthouden in de kavelsloot. Zo 

is er een pakket aan maatregelen 
waarmee waterschap en agrariërs 
samenwerken aan de aanpak van 
droogte.

Meetbaar positief effect
De eerste resultaten van de stuwen 
zijn al zichtbaar. Boeren merken 
dat het grondwater op perceel-
niveau stijgt. Deelnemende 
boeren hebben de mogelijkheid 
om genomen maatregelen in te 
voeren in het waterdashboard ‘Elke 
druppel de grond in’. Hier zijn, naast 
een overzicht van alle genomen 
maatregelen, ook actuele grondwa-
terstanden in het gebied te vinden. 
Het dashboard is te vinden  
op www.waterdata.wrij.nl.

De plaatsing van de 100e droogtestuw bij een watergang in de buurt van Lochem.

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 21 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.

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 22 maart 2021
Maandag 22 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 

Tafel 1

19.45 - 21.00 uur Beeldvormen: Bestemmingsplan De Kalenberg Barchem *

Tafel 2

19.45 - 20.30 uur Beeldvormen: Memo Aanvullende informatienota N348 Epse-A1 *

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 22 maart 2021 aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 
28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering

Om 21.15 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 maart 2021
4. Ingekomen stukken 3 februari 2021 t/m 2 maart 2021
Debatonderwerpen 
5. Motie vreemd aan de orde: Allemaal1 tv
6. Motie vreemd aan de orde: Sociale huurwoningen De Bloemenkamp Gorssel
7. Motie vreemd aan de orde: Openstelling buitenzwembaden
8. Motie vreemd aan de orde: Participatieproces
Hamer- en stemstukken
9. Bestemmingsplan Scheggertdijk 7 Almen
10. Bestemmingsplan Graaf Ottoweg 18 Lochem
11. Bestemmingsplan Buisweerdweg 10c Laren
12. Bestemmingsplan Lochemseweg 72 Joppe
13. Paraplubestemmingsplan 2019 BAG en uitgebreide omgevingsvergunning
14. Speellokaal Barchschole Barchem
15. Bestrijding Eikenprocessierups 2021
16. Rioleringsplan 2021-2025
17. Toepassen coördinatieregeling voor realisering brandweerkazerne Almen
18. Afscheid vertrekkende wethouder Groot Wesseldijk
19. Sluiting

Aanvragen

Evenementenvergunningen

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel
Vanaf 5 tot en met 11 maart 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Stichting Theatermakers Achterhoek, De 

Heks van Almen, Dorpsstraat 36, 7-8-9-14-
15-16-21-22-23-28-29 en 30 mei 2021 
(onder voorbehoud), 2021-196250

• Stichting Theatermakers Achterhoek, 
De Heks van Almen, Dorpsstraat 36, 
23-24-25-30 en 31 juli 2021, 1-6-7-8-13-14 

en 15 augustus 2021 (onder voorbehoud), 
2021-196256

Barchem
• De Heksenlaak bv, Klootschiettoernooi 

Mina Dina, Barchem, 11 en 25 juli 2021 
(onder voorbehoud), 2021-195800

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 4 t/m 10 maart 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:
Almen
• Hulzerdijk (ter hoogte van huidige 

spoorwegovergang), het aanleggen van 
een onderdoorgang/tunnel inclusief 
toeritten, nr. 2021-196260, 8 maart 2021 

• Hulzerdijk (ter hoogte van huidige 
spoorwegovergang), het bouwen van een 
onderdoorgang/tunnel, nr. 2021-196301,  
8 maart 2021 

Barchem
• Zwiepse Horstweg 5, het kappen van twee 

bomen, nr. 2021-196560, 10 maart 2021 

Eefde
• Bargeweg 1 (nabij), het aanleggen van een 

inrit en het kappen van 19 bomen, 
nr. 2021-196328, 8 maart 2021 

• Kazerneplein 6, het gebruik van een 
portiers-/dienstwoning voor een periode 
van 10 jaar, nr. 2021-196314, 8 maart 2021 

• Rijsseltweg 8, het plaatsen van een 
tuinhuis (bergruimte) en het kappen van 
een berk en twee larixen, nr. 2021-196023, 
4 maart 2021 

• Spijkpad (nabij), het kappen van vijftig 
beuken, nr. 2021-196157, 5 maart 2021 

Laren
• Deventerweg 88a, het verbreden van een 

inrit, nr. 2021-196473, 9 maart 2021 
• Sekmaatsteeg 5 (nabij), het kappen van een 

Amerikaanse eik, nr. 2021-196196, 8 maart 
2021 

Lochem
• Emmastraat 38, het gedeeltelijk 

verbouwen van het pand tot een bed and 
breakfast, nr. 2021-195992, 4 maart 2021 

• Pillinkstraat 24, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-196181, 7 maart 2021 

• Prins Clauslaan 32 (nabij), het kappen van 
een wilg, nr. 2021-196146, 5 maart 2021 

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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• Runmolenlaan 15, het kappen van een 
wilg, nr. 2021-196178, 6 maart 2021 

• Vordenseweg 6 H133, het plaatsen van een 
schuur, nr. 2021-196179, 6 maart 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Epse 
• Vrijlandslaantje 3, het plaatsen van een 

carport/overkapping en het vergroten van 
een woning (verbinding tussen woning en 
bijgebouw), nr. 2020-190232, 8 maart 2021 

Lochem
• Albert Hahnweg 193, het vervangen van 

een garage, nr. 2021-191563, 8 maart 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:
Barchem
• Dollehoedsdijk/Schoneveldsdijk (nabij), het 

kappen van 156 houtopstanden (dunning), 
nr. 2021-191456, 5 maart 2021 

Laren
• Nengersteeg ong., het verplanten van twee 

knotwilgen, nr. 2021-191441, 5 maart 2021 
Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 6, het oprichten van 

een recreatiewoning, nr. 2020-190393,  
8 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 13, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-189967, 
5 maart 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 4 t/m 10 maart 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Barchem
• Eekvenne 19 (nabij), het kandelaberen van 

een haagbeuk (herplant opgelegd),  
nr. 2021-194269, 10 maart 2021 

• Schoneveldsdijk 12, het kappen van een 
beuk en een kastanjeboom (herplant 
opgelegd), nr. 2021-191139, 4 maart 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 28, het kappen van twee 

Robinia’s (herplant opgelegd),  
nr. 2021-191180, 4 maart 2021 

Gorssel
• Flierderweg 5, het plaatsen van een 

pergola/overkapping, nr. 2021-191482,  
4 maart 2021 

• Molenweg 8, het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit voor een periode van 3 jaar (tot 
9 maart 2024), nr. 2021-192411, 8 maart 
2021 

• Noorseweg, Rietdekkerweg, Elfuursweg 
(nabij), het kappen van een berk (herplant 
opgelegd), nr. 2021-191763, 10 maart 2021 

Joppe
• Joppelaan 110, het verbouwen van Huize 

Joppe (rijksmonument), nr. 2021-192113,  
8 maart 2021 

• Joppelaan 110, het tijdelijk plaatsen van 
zeecontainers ten behoeve van restauratie/ 
renovatiewerkzaamheden voor een periode 
tot 31 december 2029, nr. 2021-193808,  
8 maart 2021 

Laren
• Dochterenseweg 6, het kappen van een 

kastanjeboom (van rechtswege),  
nr. 2020-189773, 5 maart 2021 

• Zutphenseweg 13a, het vergroten/
verbouwen van een woning, nr. 
2021-191711, 8 maart 2021 

Lochem
• Dillenburg 110, het kappen van een es en 

drie acacia’s, 2021-191181, 4 maart 2021 
• Hangzolder (nabij Zwiepseweg), het 

kappen van een Hollandse eik (herplant 
opgelegd), nr. 2020-188807, 5 maart 2021 

• Kwinkweerd 17, het plaatsen van een 
tijdelijke (3 jaar) kantoorunit, lichtmasten 
en hekwerk, nr. 2020-187898, 4 maart 2021 

• Marinus Naefflaan 42, het kappen van vijf 
bomen (herplant opgelegd),  
nr. 2021-191367, 10 maart 2021 

• Nieuweweg 1c, het oprichten van een 
woning en het plaatsen van een berging en 
carport, nr. 2021-190851, 9 maart 2021 

• Nieuwstad 3 en 3a, het verbouwen van een 
winkelpand en een bovenwoning,  
nr. 2020-189338, 8 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H37, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-188029,  
5 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H38, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-188033,  
5 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H39, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-188043,  
5 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H40, het oprichten van 
een recreatiewoning, nr. 2020-188073,  
8 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H41 en H42, het oprichten 
van twee recreatiewoningen,  
nr. 2020-189337, 9 maart 2021 

• Prinses Margrietlaan 29, het plaatsen van 
een blokhut, nr. 2021-192207, 9 maart 2021 

• Zutphenseweg 35, het afwijken van het 
bestemmingsplan ten behoeve van detail-
handel/slijterij, nr. 2020-188687, 9 maart 
2021 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (artikel 2.1 en 2.13 
brandveilig gebruiken) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

Contact: dhr. E. Visscher  

We zijn in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens 
vergunning te verlenen voor:
Laren
• Verwoldseweg 16, het brandveilig (mede)

gebruiken van drie ruimten van de sporthal 
ten behoeve van buitenschoolse opvang, 
nr. 2020-189418 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van
18 maart t/m 28 april 2021 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem. 

Zie informatie: vergunningen/zienswijze

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Afgelopen periode is onderstaand intrek-
kingsbesluit bekend gemaakt:
Laren 
• Lindenbergsdijk 10, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een varkensstal en bouwen van een 
strohok (nr. 2011-006070),  
nr. 2020-177844, 10 maart 2021 

Zie informatie: bezwaar

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Eefde 
• Kapperallee (2021 196283):  

Het gedeelte van de Kapperallee, gelegen 
tussen de aansluiting Molendijk en de 
aansluiting van de Kapperallee met de 
Yserenstraat af te sluiten voor alle verkeer 
van maandag 12 april 2021 van te 7.00 uur 
t/m vrijdag 16 april 2021 te 19.00 uur 
 
Mochten door technische of atmosferische 
omstandigheden de bovengenoemde 
werkzaamheden geen doorgang kunnen 
vinden, dan mag deze afsluiting ook plaats 
vinden in week 16 van 19 t/m 23 april 2021

• Kanaalpad  
Van 29 maart 7.00 uur t/m 16 april 19.00 
uur is het Kanaalpad afgesloten voor alle 
verkeer, ook voor fietsers en voetgangers

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem
• Kwinkweerd 22 maart 2021 t/m 19 april 2021 

In verband met het (ver)leggen van kabels 
en leidingen is er in bovengenoemde 
periode slechts één rijstrook beschikbaar 
op een gedeelte van de Kwinkweerd. 
Ter hoogte van de afzetting wordt een 
verkeersregelinstallatie geplaatst.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens 
BRP

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

A. Bongers, geb. 06-09-1997

Zie informatie: Bezwaar

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.

B.R. Ceder, geb. 24-10-1970.

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 
z.s.m. aangifte van verhuizing te doen.

 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 


