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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

Wethouder Bert Groot Wesseldijk neemt afscheid

“Mijn tijd in Lochem was geweldig en interessant”
Wethouder Bert Groot Wesseldijk 
neemt afscheid van onze gemeente. 
Per 1 april gaat hij aan de slag als 
directeur a.i. van Tribuut. Zeven jaar 
lang was Groot Wesseldijk onze 
wethouder. Hierdoor kwam hij in 
contact met veel dorpsraden, vereni-
gingen, organisaties en inwoners. 
Tijd voor een afscheidsinterview. 

“Ik heb mijn tijd bij de gemeente 
Lochem ervaren als geweldig en 
interessant. Geen dag ben ik met 
tegenzin naar mijn werk gegaan,” 
vertelt Groot Wesseldijk. “Hiermee 
wil ik niet zeggen dat alles makkelijk 
was. Zeker niet. Bij sommige grote 
besluiten realiseerde ik mij maar al 
te goed dat niet iedereen hier blij 
mee was. Soms viel het bij mij ook 
slecht en dan pieker je wel eens.” 

Mooie momenten
De mooiste momenten waren 
volgens de vertrekkende wethouder 
de momenten dat de raad unaniem 

akkoord ging met een voorstel. 
En dat dit tevreden inwoners 
opleverde. “En ook werd ik altijd 
blij van initiatieven die inwoners 
zelf aandroegen. Als je dan ziet 
dat iets slaagt doordat iedereen 
de schouders er onder zet, dan is 
dat extra mooi.” Daarnaast heeft 
Groot Wesseldijk altijd met heel 
veel plezier samengewerkt met de 
collega’s binnen het gemeentehuis. 
“Iedereen werkt hier heel hard. Er is 
een grote loyaliteit naar elkaar en 
naar de inwoners toe.”

Hoogtepunt
Als hoogtepunt noemt Groot 
Wesseldijk de aanleg van glasvezel 
in het buitengebied. “Door de 
markt op een bijzondere manier in 
beweging te zetten kregen we het 
snel en goed voor elkaar. Samen 
met veel ambassadeurs uit het 
buitengebied. Daar ben ik bovenge-
middeld trots op.” Echt diepte-
punten kan Groot Wesseldijk zo 
niet noemen. “Wel vond ik het in 
begin lastig om te moeten beslissen 
over grote financiële zaken. Zonder 
politieke ervaring stond ik in 2014 
voor de taak om 2,7 miljoen te 
bezuinigen. Dat was wel heel 
spannend en niet altijd makkelijk.”

Steun van thuisfront
De afgelopen zeven jaar had Groot 
Wesseldijk grote steun vanuit het 
thuisfront. “Als mijn vrouw dit werk 
mij niet gegund had, dan had ik het 
niet op zo’n manier kunnen doen. 
En ook niet met zo veel plezier. In 
de weekenden gingen we vaak 
samen op pad voor mijn werk. Dit 
heeft ons allebei warme contacten 
opgeleverd.” Die contacten gaat 
Groot Wesseldijk ook het meeste 
missen. “In gesprek gaan met 
dorpsraden, verenigingen en 

inwoners. Samen er iets goeds van 
maken. Dat was echt het mooiste.”

Aanpassen aan tijdsgeest
Groot Wesseldijk heeft nog een 
boodschap voor de politiek en onze 
inwoners. “Lochem is een prachtige 
gemeente. We hebben veel moois 
te bieden. Maar dat hoeft niet te 
betekenen dat alles hetzelfde moet 
blijven. Blijf je aanpassen aan de 
tijdsgeest. En ga altijd op zoek gaan 
naar verbetering. Hiervoor moet je 
met elkaar in gesprek blijven. Ook 
al ben je het niet altijd met elkaar 
eens. Zo komen we tot een nog 
mooiere gemeente.”

Digitale boodschap voor  
Bert Groot Wesseldijk

We werken aan een digitale 
afscheidsboodschap voor onze 
wethouder Bert Groot Wesseldijk. 
Aan u de vraag of u als dorpsraad, 
organisatie, vereniging, politieke 
partij of juist als inwoner een 
videoboodschap wilt opnemen. 

Zo werkt het
• Houd uw smartphone in een 

liggende positie (geen staand 
beeld)

• Check of het geluid goed aan staat
• Boodschap liever niet langer dan 

15 seconden
• Stuur het direct naar  

info@punkmedia.nl
• WhatsApp/sms: 06 3456 3684
• Voor 10 april 2021 inleveren

De boodschap wordt Bert Groot 
Wesseldijk aangeboden tijdens de 
digitale afscheidsreceptie op  
16 april en verschijnt dan ook 
online.

Bert Groot Wesseldijk: “Het mooiste vond ik de gesprekken met dorpsraden, vereni-
gingen en inwoners. Samen er iets goeds van maken.”

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

de Jonge spraken toen over de 
coronamaatregelen. 

Kijk voor het laatste nieuws op  
www.rijksoverheid.nl/corona of 
op www.lochem.nl/corona.

Vervoer naar de GGD-vaccinatielocatie: 
hoe werkt het?
Als u in aanmerking komt voor 
een coronavaccinatie, dan krijgt 
u hierover een brief van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM). In de brief staat 
op welke locatie u de inenting kunt 
krijgen. Kunt u niet met de eigen 
auto of het openbaar vervoer bij de 
vaccinatielocatie komen? Hieronder 
leest u wat de mogelijkheden zijn. 

Stap 1: Naar de vaccinatielocatie
Heeft u de brief ontvangen? Bedenk 
dan eerst hoe u naar de vaccinatie- 
locatie gaat. Denk hierbij aan de 
volgende mogelijkheden:
• Vervoer via familie, vrienden of 

buren 
• Lukt dit niet dan kan Stichting 

Welzijn Lochem (SWL) eventueel 
helpen met het regelen van 
vervoer. SWL is bereikbaar via 
telefoon 0573 297000.

• Bent u inwoner van Almen of 
Harfsen dan kunt u contact 
opnemen met de welzijns- 
of zorgcoördinator. Zij 
bekijken samen met u wat de 
mogelijkheden zijn. 

• Anwb Automaatje: voor inwoners 
van Eefde die minder mobiel 
zijn en waarvoor vervoer naar de 
vaccinatielocatie een probleem 
is. Ritaanvragen maandag t/m 
vrijdag tussen 10.00 en 14.00 uur 
tel. (0575) 234020 (0,30 ct. per 
kilometer). 

• Vervoer via een taxibedrijf.
• Een reis via PlusOV. Meer 

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

• Vervoer met een Wmo indicatie 
– via PlusOV. Let op: u kunt 
alleen gebruik maken van 
dit vervoer als u een Wmo 

vervoersindicatie heeft. Met een 
Wmo vervoersindicatie reist u 
op afroep met PlusOV van en 
naar de GGD-vaccinatielocatie. 
U betaalt dan geen eigen 
bijdrage voor het reizen naar 
GGD-vaccinatielocaties. Voor het 
reserveren van een rit belt u met 
088 758 76 54. Houd er bij het 
plannen van de GGD-afspraak 
rekening mee, dat PlusOV ook 
minimaal 3 dagen nodig heeft 
voor het inplannen van de rit.

• Vervoer via Valys. Let op: u kunt 
alleen gebruik maken van dit 
vervoer als u een mobiliteits-
beperking heeft én beschikt 
over een Valys pas. Dit vervoer 
geldt alleen voor ritten vanaf 25 
kilometer enkele reis. Voor het 
reserveren van een rit belt u met 
0900 9630 of boekt u de reis via 
www.valys.nl/een-reis-boeken.

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

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

na het maken van de vaccinatie-
afspraak het vervoer. U bent klaar 
met dit stappenplan.

• Heeft u geen vervoer? Tijdens 
het telefoongesprek met de GGD 
kunt u aangeven dat u vervoer 
nodig heeft. De GGD zal u dan 
doorverwijzen naar het publieks-
informatienummer coronavirus 
van de Rijksoverheid, 0800 1351.

Meer informatie over de verkiezingsuitslag in onze gemeente leest u op de 
volgende pagina.
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Uitslag Tweede Kamerverkiezing 2021
De voorlopige uitslag van de 
Tweede Kamerverkiezing in de 
gemeente Lochem is bekend. 
Vrijdag 19 maart is deze ingeleverd 
bij het hoofdstembureau van 
Kieskring Arnhem. De Kiesraad 
stelt de officiële uitslag vast in een 
openbare zitting op 26 maart om 
12.00 uur. De zitting kunt u volgen 
via een livestream.

Voor deze verkiezing mochten 
27.569 inwoners stemmen. De 
opkomst 85,37%. Bij de vorige 
Tweede Kamerverkiezing in 2017 
was de opkomst 86,69%. 

Wat valt op in Lochem?
De VVD, D66 en CDA kregen de 
meeste stemmen:

• VVD kreeg net als in veel andere 
gemeenten, de meeste stemmen: 
5966 (TK 2017: 6.413)

• Ook hier won D66 en kreeg 4107 
stemmen (TK 2017: 3.464)

• Het CDA daalde en kreeg 2748 
stemmen (TK 2017: 3.651)

• PvdA bleef nagenoeg gelijk en 
haalde 1678 stemmen (1.644 TK 
2017)

• Nieuwkomer Boer Burger 
Beweging kreeg 1414 stemmen 
en werd deze verkiezing de 5e 
partij in Lochem

• GroenLinks daalde en kreeg 1109 
stemmen (2.160 TK 2017)

• Kijk voor meer uitslagen op  
www.lochem.nl/verkiezingen

Lochemse kandidaten
Aan de verkiezing deden twee 
Lochemse kandidaten mee. De 
raadsleden Erik Haverkort (plek 40 
op lijst VVD) en Marleen van der 
Meulen (plek 38 op lijst  D66). Het 
is nog spannend of zij een zetel 
krijgen.

Reactie burgemeester
We kijken terug op bijzondere 
verkiezingen, vanwege corona. 
Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve: “Ik ben enorm trots op 
deze verkiezing. Ondanks alle 

corona-beperkingen heeft iedereen 
zijn stem op een verantwoorde 
manier kunnen uitbrengen. Het 
heeft veel gevraagd in de voorbe-
reidingen en natuurlijk op de 
verkiezingsdagen. Ik ben alle 
stembureauleden dankbaar voor 
het uitstekende werk dat zij hebben 
gedaan, zonder hen had dit niet 
gekund.”

Meer informatie
Meer weten over de Tweede 
Kamerverkiezingen en de uitslagen? 
Kijk op www.kiesraad.nl.

Partij Stemmen TK 2021 in % Stemmen TK 2017 in % Winst (+) of verlies (-)

VVD 25,41 27,72 -2,31

D66 17,49 14,97 + 2,52

CDA 11,70 15,78 -4,08

PvdA 7,15 7,11 +0,04

BBB 6,02 - +6,02

PVV 5,46 6,7 -1,24

SP 5,01 7,62 -2,61

GroenLinks 4,72 9,34 -4,62

Partij voor de Dieren 3,93 2,84 +1,09

Forum voor Democratie 3,66 1,31 +2,35

De opkomst van de stemmers in onze gemeente was 85,37%. Foto Jorrit van de Kolk.

Gemeentebelasting betalen 
In februari heeft u de 
WOZ-beschikking en het aanslag-
biljet gemeentebelastingen 
ontvangen van Tribuut. Heeft u geen 
automatische incasso, dan heeft u 
tot en met 31 maart 2021 om het 
bedrag over te maken aan Tribuut. 

Op www.tribuut.nl kunt u in uw 
persoonlijke MijnTribuut ook snel 
en gemakkelijk via iDEAL betalen 
of overstappen op automatische 
incasso. Is uw belastingaanslag 
lager dan € 50,- of hoger dan  
€ 10.000,-? Deze betaalt u, 
eventueel automatisch, in één 
keer. Andere bedragen kunt u in 
maximaal tien termijnen betalen. 

Betaalt u niet op tijd? 
Als u vooraf geen uitstel van 
betaling heeft gekregen en u 
betaalt niet op tijd, dan krijgt u een 
aanmaning. Hieraan zijn kosten 
verbonden. Betaalt u ook hierna 
niet (volledig), dan ontvangt u een 
dwangbevel. Ook hieraan zijn extra 
kosten verbonden. Hoe hoger het 
te betalen bedrag, des te hoger 
de extra kosten. Zijn er (tijdelijke) 
financiële problemen? Bespreek uw 
situatie met Tribuut. 

Mogelijke kwijtschelding 
U kunt misschien in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen als 

u een bijstandsuitkering of ander 
minimuminkomen en weinig 
tot geen spaartegoeden heeft. 
In dat geval hoeft u een aantal 
belastingen niet te betalen. 

Meer informatie 
Meer informatie over betalen, 
kwijtschelding en bezwaar 
maken vindt u op www.tribuut.nl. 
Telefonisch is Tribuut bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
08.30-17.00 uur en op vrijdag van 
08.30-12.30 uur via (055) 580 22 22.

Is uw tuin klaar voor de lente?
De lente is in aantocht. Voor veel 
mensen hét moment om hun tuin 
klaar te maken voor een mooi voorjaar 
en een fijne zomer. Bovendien is 
het De Week van de Groene Tuin! 
Meer informatie en tips voor een 
watervriendelijke, mooi en prettige 
tuin vindt u op de speciale pagina 
verderop in deze Berkelbode.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 22 maart 2021
Op 22 maart 2021  vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Motie vreemd aan de orde: Allemaal1 tv (gewijzigd)
• Motie vreemd aan de orde: Sociale huurwoningen De Bloemenkamp 

Gorssel (gewijzigd)
• Bestemmingsplan Scheggertdijk 7 Almen
• Bestemmingsplan Graaf Ottoweg 18 Lochem
• Bestemmingsplan Buisweerdweg 10c Laren
• Bestemmingsplan Lochemseweg 72 Joppe
• Paraplubestemmingsplan 2019 BAG en uitgebreide 

omgevingsvergunning
• Speellokaal Barchschole Barchem
• Bestrijding Eikenprocessierups 2021
• Rioleringsplan 2021-2025
• Toepassen coördinatieregeling voor realisering brandweerkazerne 

Almen

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

Nieuws 
van de gemeenteraad

Extra raadsvergaderingen dinsdag 30 maart 2021
Dinsdag 30 maart 2021 zijn er twee extra digitale Raadsvergaderingen. De 
extra vergaderingen staan in het teken van de benoeming van de nieuwe 
wethouder dhr. R. Bosch. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de 
agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsverga-
deringen live volgen. Het ontvangen van publiek bij de vergaderingen is 
helaas niet mogelijk.

Raadsvergadering

Om 19.00 uur begint de eerste raadsvergadering. 

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Voordracht kandidaat-wethouder
4. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Staringcollege
5. Sluiting

Pauze
Tussen 19.30 en 20.30 uur komen de raadsleden naar het gemeentehuis. 
Via een stemstraat kunnen zij hun stem uitbrengen over de kandidaat- 
wethouder en herbenoeming lid Raad van Toezicht Staringcollege.

Raadsvergadering

Om 20.30 uur begint de tweede raadsvergadering. 

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Benoeming nieuwe wethouder
4. Herbenoeming lid Raad van Toezicht Staring College
5. Sluiting

Deze 10 partijen kregen de meeste stemmen
Hoe stemde gemeente Lochem? Kijk voor de totaaluitslag op www.lochem.nl/verkiezingen.  
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Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
Almen
• Almenseweg 67, het vervangen van 

schuren en het kappen van een den,  
nr. 2021-196584, 10 maart 2021 

Eefde
• Kapperallee 60, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-197139,  16 maart 2021 
Gorssel
• Pikeursbaan 18, het kappen van een berk, 

nr. 2021-197075, ingekomen 16 maart 
2021 

• Ravensweerdsweg 22, het kappen van een 
beuk, nr. 2021-196623,  10 maart 2021 

Harfsen
• Broekstraat 19b, het kappen van twee 

lindes, nr. 2021-197153, ingekomen  
16 maart 2021 

Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7, het aanleggen van een 

vijver, wegen en het kappen van 17 bomen, 
nr. 2021-196761, 12 maart 2021 

Laren
• Broersdijk 1, het tijdelijk bewonen van een 

schuur/schöppe tijdens de renovatie van 
een boerderij, nr. 2021-196848, 14 maart 
2021 

• Horstweg 5a, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van een bed and breakfast,  
nr. 2021-196834, ingekomen 12 maart 
2021 

• Nengersteeg (nabij spoorwegovergang), 
het kappen van een eik, nr. 2021-197213, 
ingekomen 15 maart 2021 

Lochem
• Boekhorstlaan 4, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2021-196765, 11 maart 
2021 

• François Ballochilaan 26, het veranderen 
van een voorgevel, nr. 2021-196628,  
10 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H37, het kappen van drie 
grove dennen, nr. 2021-196941, 15 maart 
2021 

• Paul Krugerstraat 8-10, het verbouwen van 
de Witte Kerk, nr. 2021-196851, 12 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:

Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 (nabij kavel 4 t/m 13), 

het aanleggen van infrastructuur en het 
kappen van 73 bomen, nr. 2021-192320,  
12 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)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Nieuweweg 5 (nabij), het plaatsen van een 

zorgwoning met logiesfunctie,  
nr. 2020-187791, 12 maart 2021 

• Nieuweweg 5 (nabij), het plaatsen van een 
tijdelijke zorgwoning met logiesfunctie,  
nr. 2021-192413, 12 maart 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 11 t/m 17 maart 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Boedelhofweg 40a, het oprichten van een 

woning, nr. 2020-190442, 11 maart 2021 
Gorssel 
• Hazeloop 2, het kappen van een eik 

(herplant opgelegd), nr. 2021-192405,  
11 maart 2021 

• Sparrenlaan 9, het kappen van een berk 
(herplant opgelegd), nr. 2021-192677,  
17 maart 2021 

Laren
• Braninkkamp 20, het vergroten van een 

woning/plaatsen dakopbouw,  
nr. 2021-191365, 12 maart 2021 

• Postelstraat (nabij), het kappen van negen 
haagbeuken (herplant opgelegd),  
nr. 2021-191791, 17 maart 2021 

Lochem
• Aalsvoort 101, het verbouwen van een 

bedrijfspand, nr. 2021-193487, 15 maart 
2021 

• Nieuweweg 25, het kappen van een beuk 
(herplant opgelegd), nr. 2021-192064,  
17 maart 2021 

• Zutphenseweg 30, het vergroten van een 
woning, nr. 2020-186666, 16 maart 2021

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder liggen ter inzage:

Het bestemmingsplan Dortherdijk 2 Joppe 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buDorther-
dijk2Jo-BP31 ), zaaknummer 2020-187011. 
Wijzigt de maatvoering maximum aantal 
wooneenheden: 1 naar 2 voor het perceel 
Dortherdijk 2 Joppe. Hierbij worden de 
bestaande boerderij en bijgebouwen 
gerenoveerd, wordt de ligboxenstal gesloopt 
en wordt het erf landschappelijk ingepast. 

Het bestemmingsplan Zutphenseweg 73 
Eefde (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buZutphenseweg73Ee-BP31), zaaknummer 
2020-177719. Wijzigt de bedrijfsbestemming 
op het perceel Zutphenseweg 73 Eefde. 
En het wijzigt de bestemming ‘Bedrijf’ in 
de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel 
Zutphenseweg 73a Eefde.

Het bestemmingsplan Exelseweg 23 Laren 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buExelse-
weg23La-BP31), zaaknummer 2020-167903. 
Wijzigt de bestemming ‘Wonen’ in een 
FAB-recreatie bestemming ten behoeve van 
een groepsaccommodatie gericht op retraites 
en cursussen. Door gebruik te maken van het 
‘Beleidskader Functieverandering Agrarische 
Bebouwing Lochem’ worden de bestaande 

bebouwing en omliggende gronden gebruikt 
voor de nieuwe bedrijvigheid. Het erf wordt 
aan de hand van een landschapsplan ingepast 
in de omgeving

Het bestemmingsplan Parapluplan 
Parkeernormen (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.xxParapluParkee-BP31), 
zaaknummer 2021-196064.
Het Parapluplan Parkeernormen heeft 
betrekking op het verankeren van de regels 
omtrent het parkeren. Het betreft een 
vertaling van de Nota Parkeernormen 2020 
welke is vastgesteld op 3 december 2020. 
Het plan parapluplan heeft betrekking op het 
gehele gemeentelijke grondgebied en zal als 
toetsingskader dienen voor ontwikkelingen

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
besluiten liggen met ingang van 25 maart 
2021 voor de duur van zes weken tot en met 
6 mei 2021 ter inzage. De ontwerp bestem-
mingsplannen kunnen gedurende de hiervoor 
genoemde termijn worden ingezien 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 het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten
Op 8 maart 2021 is het bestemmingsplan 
‘Zutphenseweg 91a Lochem’ ongewijzigd 
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Zutphenseweg 91a Lochem’ (planid-nummer 

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.

Voorkom witwassen van geld: speel Hackshield!
Een veel voorkomende vorm van 
criminaliteit is dat de bankrekening 
van het slachtoffer wordt gebruikt 
om geld wit te wassen. Kinderen 
tussen 8 en 12 jaar kunnen leren 
over deze gevaren, door HackShield 
mee te spelen. Ga naar op  
www.joinhackshield.nl/gemeente/
lochem. Kijk voor meer info en 
activiteiten in de week van het geld 
op www.weekvanhetgeld.nl.

TONK: Tijdelijke ondersteuning 
woonlasten voor huishoudens in nood
Zijn uw inkomen door de corona-
crisis een stuk lager geworden en 
kunt u daardoor uw noodzakelijke 
woonlasten niet meer betalen? Dan 
komt u misschien in aanmerking 
voor Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK). 

TONK is een tijdelijke bijdrage van 
de gemeente in de woonlasten van 

1 januari 2021 tot 30 juni 2021. De 
vergoeding geldt voor woonlasten 
zoals huur, aflossing hypotheek, 
hypotheekrente en kosten voor gas, 
water en licht.

Meer informatie
U leest er meer over op 
 www.bakenlochem.nl, onder het 
kopje nieuws.
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NL.IMRO.0262.loZutphensewg91aLo-BP41) 
beoogt de bestemming ‘Maatschappelijk’ 
om te zetten naar ‘Wonen’ met deels de 
bestemming ‘Tuin’.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 25 maart 2021 voor de duur van 
zes weken tot en met 6 mei 2021 ter inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.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 het bestemmingsplan 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). 
Beroep
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen het ontwerp bestem-
mingsplan bij de gemeenteraad naar voren 
heeft gebracht of

• een belanghebbende die aantoont dat 
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest 

zijn zienswijze tegen het ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad naar voren 
te brengen

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, 
lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening 
treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan in werking daags na 
afloop van de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt, totdat op 
het verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen. 

Verkeer 

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Laren
• Dorpsstraat (2021-197246): In verband 

met dodenherdenking 2021 (kranslegging 
in klein comité) is de Dorpsstraat te Laren, 
het gedeelte gelegen tussen de aansluiting 
met de Zutphenseweg en de aansluiting 
met de Huenderstraat afgesloten voor alle 
bestuurders op 4 mei 2021 tussen 19.30 
uur en 20.15 uur.

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem
• Stationsweg 30 maart 2012  

I.v.m. aanbrengen van openbare verlichting is 
30 maart 2021 tussen 09.00 en 15.00 uur ter 
hoogte van de brug over het Twentekanaal 
slechts één rijstrook beschikbaar. Ter plaatse 
worden verkeersregelaars ingezet.

Zie informatie: Bezwaar

Beleidsregels

Beleidsregels TONK vastgesteld

Contact: dhr. J. Meerwijk

Bekendmaking vaststelling Beleidsregels 
TONK.
In de vergadering van 16 maart 2021 
heeft het college van B&W de tijdelijke 
Beleidsregels TONK (Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten) vastgesteld. 

Deze Beleidsregel geeft regels over de 
uitvoering van de tijdelijke TONK regeling.

Inwerkingtreding
De beleidsregel wordt bekend gemaakt in 
het digitale Gemeenteblad op overheid.nl. De 
beleidsregel treedt met terugwerkende kracht 
in per 1 januari 2021 en loopt tot en met 30 
juni 2021.

Inzage
De beleidsregel ligt voor iedereen ter inzage. 
Dit is met ingang van 24 maart 2021 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem.

 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
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Is jouw tuin klaar
voor de lente?

Omdat het klimaat verandert, zullen extremen zoals droogte, 
hitte en wateroverlast steeds meer voorkomen. Gelukkig 
zijn er veel manieren om water in de tuin de ruimte te 
geven of vast te houden. Niet alleen fijn voor jezelf, maar je 
draagt ook een steentje bij aan een klimaatbestendige en 
natuurvriendelijke wereld. Wist je dat je zelfs gelukkiger wordt 
van een groene tuin?

KIES VOOR EEN GROENE TUIN
Heb je afgelopen zomer gemerkt hoe fijn het is om onder 
een boom te zitten? Dan is nu hét moment om een boom 
in je tuin te planten! Ook een begroeide pergola geeft je 
natuurlijke schaduw en kun je nu plaatsen. Een groen dak 
draagt ook bij aan een lagere omgevingstemperatuur en is 
dus altijd een goed idee! 

De lente is in aantocht. Voor veel mensen hét sein om hun tuin 

klaar te maken voor een mooi voorjaar en een fijne zomer. 

Bovendien is het De Week van de Groene Tuin! Volg onze social 

media kanalen voor leuke tuintips!

Meer weten? 

www.weetvanwater.nl

blijf op de hoogte!
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• Maak je tuin geschikt voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Hoe? Zorg voor 
veel variatie in beplanting. Denk bijvoorbeeld aan ijzerhard, herfstasters, 
sierdistels en diverse grassen. Wist je dat vlinders dol zijn op lavendel?

• Tegels eruit, groen erin! Minder tegels in je tuin heeft veel voordelen. Je 
hebt minder wateroverlast, minder last van hitte en de bodem is veel 
gezonder.

• Onderzoek of je regenwater kunt afkoppelen van het riool en in de 
tuin kunt opvangen of een regenton kunt plaatsen. Je kunt ook 
hoogteverschillen maken in de tuin. Zo kun je het water tijdelijk kunt 
opslaan. En dat ziet er ook nog een heel leuk uit!

• Wil je niet al te veel tijd besteden aan het onderhoud van je tuin? 
Plant dan veel bodembedekkers. Zo krijgt onkruid weinig kans en 
heb je ook geen bestrijdingsmiddelen nodig. 

• Is je stoep erg groen geworden en wil je deze aanslag verwijderen? 
Het beste is om de stoep met een harde bezem te vegen,  
eventueel met wat extra zand, dat schuurt. Schrob je stoep  
daarna met warm water. 

TIPS VOOR EEN WATERVRIENDELIJKE,
MOOIE EN PRETTIGE TUIN

Hiermee kun je nú aan de slag

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Lochem.blijf op de hoogte!

w
ee
tv
an

w
at
er
.n
l

bl
ijf

 o
p 

de
 h

oo
gt

e!


