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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

Inwoners geven duidelĳ k signaal: 
geef overgang naar schone energie meer tĳ d
Inwoners hebben in de afgelopen 
maanden een duidelij k signaal 
afgegeven aan de gemeente 
Lochem. De opwek van duurzame 
energie is belangrij k, maar een 
deel van hen zet vraagtekens bij  
het tempo voor het opwekken van 
energie met zon en wind. Ook moet 
er meer aandacht zij n voor zon op 
dak. De gemeente neemt dit signaal 
ter harte.  

De gemeente heeft de afgelopen 
maanden gebruikt om inwoners 
naar hun mening te vragen over 
de overgang naar schone energie. 
Velen gaven gehoor aan de oproep 
om mee te denken. 1250 mensen 
deden mee aan een fl itspeiling 
en 265 mensen namen deel aan 
de digitale inwoneravonden. 115 
deden vorige week mee aan de 
digitale terugkomavond. 

Tempo bij stellen
De rode lij n is dat de gemeente 
meer tij d moet nemen om samen 
met de inwoners goede afspraken 
te maken over de overgang naar 
schone energie. Ook moet de 
gemeente niet voorop willen lopen 
en te hoge ambities hebben. Goed is 
goed genoeg. Ook vinden inwoners 
dat er nu niet voldoende aandacht 
is voor zonnepanelen op daken. 

Vier hoofdpunten
De gemeente heeft de opmerkingen 
en meningen van bewoners 
vertaald in vier hoofdpunten:
1. We verlagen ons tempo
2. We zetten meer in op zon op dak

3. Er komt een voorstel aan 
de gemeenteraad voor één 
beleidskader grootschalige 
energieopwek 

4. We gaan een voorstel doen voor 
een denktank met inwoners of 
een burgerberaad 

Vervolgproces
Deze voorstellen legt het college 
voor aan de raad, die dit op 26 april 
zal bespreken. 

De verslagen en uitkomsten van alle 
peilingen en digitale bij eenkomsten 
vindt u op www.lochem.nl/
windenergie

Inwoners van onze gemeente vinden dat er meer aandacht moet komen voor zon op 
het dak. 

Is uw dak geschikt voor zonnepanelen? 
Doe de check met de Lochemse zonatlas 
Op de interactieve zonatlas van 
Lochem ziet u in één oogopslag 
of uw dak geschikt is voor het 
plaatsen van zonnepanelen. De 
rekenmodule rekent snel voor u 
uit, hoeveel een investering in 
zonnepanelen u kan opleveren. 
Bekij k de Lochemse zonatlas op 
www.zonatlas.nl/lochem.

De Lochemse zonatlas brengt in 
kaart hoeveel zonne-energie we 
op de Lochemse daken kunnen 
opwekken. Op de kaart kunt u 
ook zien welke daken in uw buurt 
geschikt zij n. Hierdoor weet u 
met welke buurtbewoners u 
wellicht samen zonnepanelen 
kunt inkopen om zo een aantrek-
kelij ke inkoopkorting te bedingen. 
Verder vindt u op website van de 
Lochemse Zonatlas behulpzame 
links naar sites over dit soort 
onderwerpen.

Advies nodig?
Bent u geïnteresseerd in het 
plaatsen van zonnepanelen? 
Neemt u dan contact op 
met de energiecoaches van 
LochemEnergie. Zij  geven gratis, 
onafh ankelij k advies over energie-
besparing en duurzame energie. 
Kij k op www.energieloketlochem.
nl en maak een afspraak.  

Geen geschikt dak?
Heeft u geen geschikt dak of 
heeft u een huurwoning? En wilt 
u toch zelf energie opwekken? 
De energiecoaches helpen u 
graag verder. U kunt bij voorbeeld 
deelnemen aan een collectief 
zonnepark LochemEnergie. Ga ook 
hiervoor naar www.energieloket-
lochem.nl.

Maatregelen corona blĳ ven gelden
De besmettingen met het 
coronavirus nemen toe. Het 
aantal coronapatiënten op de 
intensive care (ic) stij gt. Daarom 
worden alle maatregelen 
verlengd. Eén maatregel wordt 
iets aangepast: vanaf 31 maart 
gaat de avondklok een uur later 
in; om 22.00 uur. Daarnaast kij kt 
het kabinet naar het gebruik 

van zelftesten in het onderwij s. 
Voor het hoger onderwij s is het 
de bedoeling, als dan kan, dat 
studenten straks weer 1 dag 
per week les op school kunnen 
volgen. Dit kan op zij n vroegst 
26 april. 
U vindt alle maatregelen overzich-
telij k op een rij  verderop in deze 
Berkelbode.

Gemeentehuis gesloten op Goede 
Vrĳ dag en tweede paasdag 
Op 2 april (Goede Vrij dag) en 5 april (tweede paasdag) is het gemeentehuis 
gesloten. Wij  werken dan dus ook niet op afspraak.

Dinie Rouwenhorst Lid in de Orde van 
Oranje Nassau

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte afgelopen donderdag een 
Koninklij ke onderscheiding uit aan mevrouw Dinie Rouwenhorst-van de 
Put. Dit gebeurde tij dens een digitale bij eenkomst van Muziekvereniging 
Juliana Almen. Dinie is ruim 50 jaar muzikant bij  deze vereniging. 
Ook neemt zij  afscheid als voorzitter. Dinie werd al jong lid van 
Muziekvereniging Juliana. Dinie zet zich in als vrij willigster bij  alle 
evenementen, repetities, concerten en verschillende acties om donateurs 
te werven. In 2007 was Dinie mede-initiator van Stichting Muziekgolf, 
een samenwerkingsverband van 7 muziekverenigingen binnen de 
gemeente Lochem. En was ze actief betrokken bij  het project 'Meer muziek 
in de klas'. Dinie leeft niet alleen voor de muziek maar ook voor haar 
medemens. Genoeg redenen om haar te benoemen tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Sirenetest op 5 april
Maandag 5 april testen we 
onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrij k dat u weet wat u moet 
doen: ga direct naar binnen, sluit 

ramen en deuren en stem de radio 
of tv af op Omroep Gelderland. Via 
deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden.

NL-Alert
Op de meeste mobiele telefoons 
staat NL-Alert automatisch 
ingesteld. Dit is een alarmmiddel 
van de overheid om u in een noodsi-
tuatie via uw mobiele telefoon 
met een actueel tekstbericht te 
informeren. Heeft u dit er niet op 
staan? Stel het dan zelf in! Lees 
meer op www.nl-alert.nl.

Ondernemers Aalsvoort 
gaan samenwerken
Ondernemers op bedrij ven-
terrein Aalsvoort in Lochem, willen 
samenwerken om het bedrij ven-
terrein te verbeteren. Dat betekent 
dat de ondernemers zich organi-
seren, om samen te werken aan 
een duurzame toekomst van 
het bedrij venterrein. Een initia-
tiefgroep van ondernemers en 
wethouder Economie Eric-Jan de 
Haan, tekenden een intentie-
overeenkomst. 

In de initiatiefgroep zitten zes 
ondernemers en een bewoner van 
Aalsvoort. Een aantal ondernemers 
is actief binnen de Industriële 
Kring Lochem (IKL). De groep wil 

gezamenlij k aan de slag als proef 
omdat dit kan zorgen voor een 
sterker vestigingsklimaat, een 
betere concurrentiepositie en een 
eff ectievere belangenbehartiging 
van het bedrij venterrein. De initia-
tiefgroep gaat alle ondernemers 
betrekken. 

Wensen in kaart
In april krij gen alle ondernemers 
op Aalsvoort de uitnodiging om 
een korte peiling in te vullen. Dit 
verloopt via het Lochemse Zaken 
Panel, het digitale ondernemer-
spanel van de gemeente Lochem. 
Lees meer over deze proef op 
www.lochem.nl/nieuws.



 Gemeente Nieuws
31 maart 2021 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Inzameling BEST-tas in april voor het laatst
In april worden de BEST-tassen 
voor de laatste keer opgehaald. 
De inzameling van boeken, kleine 
elektrische apparaten, speelgoed 
en textiel met de groene tas stopt 
op uiterlij k 1 mei 2021.  

Op de digitale kalender op 
www.circulus-berkel.nl en de 
app van Circulus-Berkel vindt u 
de laatste inzameldatum van de 
BEST-tas voor uw adres. Doet u 
mee aan de laatste inzamelronde? 
Vul dan uw BEST-tas(sen), maak 
deze goed dicht en zet deze op de 
inzameldag om 7.30 uur aan de 
weg. Hartelij k dank hiervoor.

2Switch
De BEST-tas stopt, maar gelukkig 
zij n er goede alternatieven om de 
spullen die u kwij t wilt een goede 
bestemming te geven. Zo kunt 
u herbruikbare spullen kwij t bij  
Kringloopwinkel 2Switch. 2Switch 
haalt de spullen gratis bij  u op! 
Wegbrengen naar de winkel in 
Zutphen of het 2Switch-brengpunt 
op het Recycleplein in Zutphen 
kan ook. Ook alle elektrische 
apparaten (kapot of werkend) zij n 
welkom bij  2Switch in Zutphen en 
de Recyclepleinen in Lochem en 
Zutphen.

Milieuparkjes 
Boeken mogen bij  het oud papier 
in uw eigen blauwe container of 
in de ondergrondse papiercon-
tainers op de milieuparkjes. Kleding, 
schoenen en ander textiel kunt u 
wegbrengen naar de ondergrondse 

textielcontainers op de milieu-
parkjes. Wist u dat ook versleten 
textiel welkom is in de containers? 
Alleen vervuild of nat textiel mag 
er niet in. Doe uw textiel in een 
zak en sluit deze goed af. Kij k voor 

meer informatie op www.2switch.
nl en www.circulus-berkel.nl. Heeft 
u (na april) nog een ongebruikte 
BEST-tas? U kunt de tas (leeg!) bij  
het PMD doen. De plastic tas wordt 
dan gerecycled.

Nieuw beleidsplan
De gemeenteraad stelde eind vorig jaar het nieuwe afval- en grondstof-
fenbeleid vast. Goede afvalscheiding en het verminderen van het 
milieubelastende restafval blij ven speerpunten. Maar ook op de kosten 
wordt scherp gelet. Daarom werd besloten tot het stopzetten van de 
BEST-tas. Andere maatregelen zij n onder meer:

• Inzameling van restafval in het buitengebied (inzamelen op maat) 
naar een keer per 4 weken per 1 mei 2021

• Inzameling van gft in de winterperiode (december t/m maart)  naar 
een keer per 4 weken per 1 december 2021 

• Vervanging van de chemokar (voor klein chemisch afval) door een 
innamepunt op het Recycleplein Lochem (adres: Aalsvoort 117 in 
Lochem) in de loop van 2021

Via gemeentenieuws en de andere media van gemeente Lochem en 
Circulus-Berkel houden wij  u op de hoogte van de veranderingen. 

In april is de laatste inzamelronde van de BEST-tassen.

Tweede ronde Lochemse corona-ondersteuning 
maatschappelĳ ke (vrĳ willigers)organisaties
Verschillende maatschappelij ke 
organisaties lij den door de corona 
maatregelen fi nanciële schade. Het 
Rij k, de Provincie en de gemeente 
steunen deze organisaties. In de 
zomer van 2020 was een eerste 
ronde in Lochem. Deze was alleen 
voor dorpshuizen, sportzalen en 
zwembaden. Nu komt er vanuit 
de gemeente Lochem een tweede 
ondersteuningsronde voor het jaar 
2020. 

De gemeente gebruikt een indeling 
in drie groepen:
-  Organisaties die fi nanciële steun 

krij gen via specifi eke regelingen 
van het Rij k en/of de Provincie. 

-  Organisaties die alleen werken 
met vrij willigers. En die niet 
in aanmerking komen voor 
ondersteuning via specifi eke 
regelingen van het Rij k en/of de 
Provincie. 

-  Organisaties die één of meer 
betaalde krachten in dienst 
hebben en/of een eigen gebouw 
hebben. 

De gemeente bepaalt aan de hand 
van de binnen gekomen aanvragen 
in welke groep een organisatie 

thuishoort en voor welke regeling 
de organisatie in aanmerking komt. 

Samengevat 
-  Bent u een niet commerciële 

organisatie op het gebied van 
kunst, cultuur, sport, recreatie en 
toerisme? 

-  Staat u ingeschreven bij  de 
Kamer van Koophandel? 

-  Heeft u fi nanciële schade door de 
beperkingen van de coronatij d? 
Ga dan naar www.lochem.nl 
(laatste nieuws coronavirus) en 
doe een aanvraag voor fi nanciële 
steun.

Steun het zonnebloemlint

Heeft u vorig jaar tij dens uw fi ets- of wandeltocht ook zo genoten van het 
prachtige zonnebloemlint? De zonnebloemen langs maispercelen kunnen 
dit jaar onze gemeente weer opfl euren. Maar dan hebben de organisatoren 
wel uw steun nodig! Via www.zonnebloemlint.nl doneert u zonnebloem-
meters. Dat kan al vanaf 5 meter voor € 6,-. Doneren kan nog tot 15 april 
2021. Met elkaar maken we hierdoor de maisteelt biodiverser. Want er 
komen veel insecten af op de zonnebloemenranden. Foto Peter Geritz.

Gratis cursus Politiek Actief 
voor de gemeente Lochem
Op dinsdag 11 mei start in Lochem 
de cursus Politiek Actief voor de 
gemeente. De cursus is bedoeld 
voor iedereen die meer wil weten 
over de gemeente. Ook is de 
cursus zeer geschikt voor iedereen 
die misschien interesse heeft om 
politiek actief te worden, maar 
nog niet precies weet wat de 
mogelij kheden zij n. Meedoen is 
gratis en kan via www.lochem.nl/
politiekactief. De cursus wordt 
volledig digitaal aangeboden.

Wat doet de gemeente? Welke 
plek heeft de gemeente in het 
bestuur van Nederland? Hoe werkt 
de besluitvorming binnen de 
gemeente? Wat doet een raadslid?

Op deze vragen – en meer! – 
krij gen deelnemers aan de cursus 
antwoord. Ook is er een training 
debatteren en zij n er ontmoetingen 
met politici en bestuurders uit de 
gemeente. Zo krij gen deelnemers 
ervaring uit de praktij k mee en 
trainen ze nuttige vaardigheden. Tot 
slot zij n de deelnemers aanwezig 
bij  een vergadering van de 
gemeenteraad.

De cursus bestaat uit 5 bij een-
komsten die starten om 19:30 uur:

Bij eenkomst 1: introductie en 
kennismaking (dinsdag 11 mei)
• Hoe wordt Nederland bestuurd 

en wat is daarin de plaats van de 
gemeente?

• Verkiezingen / politieke partij en

Bij eenkomst 2: de gemeente 
(dinsdag 18 mei)
• Hoe werkt de gemeente?
• De besluitvorming binnen de 

gemeente
• Beïnvloeden van de 

besluitvorming

Bij eenkomst 3: de gemeenteraad 
(dinsdag 1 juni)
• Taken en rollen van de 

gemeenteraad
• De instrumenten van een 

raadslid
• Speeddaten met 

gemeenteraadsleden

Bij eenkomst 4: debatteren 
(dinsdag 8 juni)
• Training overtuigend debatteren

Bij eenkomst 5: Gemeentefi nanciën 
en Politieke Avond (dinsdag 15 juni)
• Basiskennis gemeentefi nanciën
• Terugblikken op een Politieke 

Avond van Lochem

Meer informatie
Deze cursus van ProDemos wordt 
georganiseerd door Prodemos en 
de griffi  e van de gemeente Lochem. 
Voor meer informatie kunt u mailen 
of bellen met de griffi  e via politiek-
actief@lochem.nl of (0573) 28 92 
22. Aanmelden voor de cursus kan 
tot uiterlij k 18 april via 
www.lochem.nl/politiekactief.

Digitale boodschap voor Bert Groot Wesseldĳ k
We werken aan een digitale 
afscheidsboodschap voor onze 
vertrekkende wethouder Bert Groot 
Wesseldij k. Hij  gaat per 1 april aan 
de slag als directeur a.i. van Tribuut. 
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

Digitale afscheidsreceptie
De boodschap wordt Bert Groot 
Wesseldij k aangeboden tij dens de 
digitale afscheidsreceptie op 16 
april en verschij nt dan ook online.

Afscheidsinterview
Heeft u het afscheidsinterview 
vorige week gemist in het gemeente-
nieuws? Lees het dan op 
www.lochem.nl/nieuws.
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Aanvragen

Drank- en Horeca vergunning

Contact: mw. C. Groenendijk

De volgende aanvraag voor een drank- en 
horecavergunning is ontvangen en een 
ontwerpbesluit opgesteld:

Lochem
• Vereniging Het Stadshuus, Markt 3

Aan deze ontwerpvergunning voor een 
paracommerciële instelling, zijn op grond 
van artikel 4 van de Drank- en Horecaweten 
afdeling 8A van hoofdstuk 2 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening voorschriften 
en beperkingen verbonden die oneerlijke 
mededinging met de lokale horecabedrijven 
moeten voorkomen. 

Ter inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage vanaf 31 maart tot en met 12 mei 
2021. Het inzien van de stukken kan alleen op 
afspraak. Voor het maken van een afspraak 
kunt u contact opnemen met mevrouw C. 
Groenendijk. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw C. Groenendijk 
van de afdeling Publiekscontacten, telefoon 
(0573) 28 92 22.

Zie informatie: zienswijze

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Ruurloseweg 2, het verbouwen van een 

hotel/restaurant en het vervangen van 
kozijnen, nr. 2021-197270, 17 maart 2021 

• Vordenseweg 1, het plaatsen van een 
paardenstal, nr. 2021-197780, 23 maart 
2021 

• Eefde
• Bargeweg 22, het verbouwen/vergroten 

van een woning, nr. 2021-197618,  
22 maart 2021 

• Zutphenseweg 74, het kappen van een 
notenboom, nr. 2021-197600, 22 maart 
2021 

Epse
• Bosweg 1a, het kappen van een beuk,  

nr. 2021-197770, 23 maart 2021 
• Bosweg 10, het kappen van een fijnspar,  

nr. 2021-197672, 22 maart 2021 
Gorssel
• Nijenbeeksepad 2, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-197285, 18 maart 2021 

• Parallelweg 6, het vervangen van een 
garage, nr. 2021-197538, 21 maart 2021 

• Vennebos 4, het kappen van een eik,  
nr. 2021-197763, 23 maart 2021 

Harfsen 
• Harfsense Steeg (nabij), het kappen van 

een bomenrij en een houtsingel,  
nr. 2021-197291, 18 maart 2021 

Laren
• Deventerweg 1, het plaatsen van een 

overkapping ten behoeve van de entree en 
het plaatsen van een liftschacht,  
nr. 2021-197513, 19 maart 2021 

• Deventerweg 67, het oprichten van een 
kantoorgebouw, nr. 2021-197644,  
22 maart 2021 

• Holterweg 112, het kappen van een eik,  
nr. 2021-197320, 18 maart 2021 

Lochem
• Berkeloevers kavel 3, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-197533, 19 maart 2021 
• Markt 2 (nabij kerk), het plaatsen van een 

stadsreliëf/maquette met bord,  
nr. 2021-197577, 22 maart 2021 

• Zutphenseweg 110a, het plaatsen van een 
sport-/speelplaats, nr. 2021-197715,  
23 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:

Epse
• Oude Larenseweg 8, het vervangen van een 

woning, nr. 2020-190625, 19 maart 2021 
Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 4, het oprichten van 

een recreatiewoning, nr. 2020-189973,  
19 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 11, het oprichten 
van een recreatiewoning, nr. 2020-189623, 
18 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:

Barchem
• Vordenseweg 1, het plaatsen van een 

paardenstal, nr. 2021-191208, 22 maart 
2021 

• Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 18 t/m 24 maart 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Dorpsstraat 12, het oprichten van een 

bedrijfswoning, nr. 2020-190585, 18 maart 
2021 

• Wagenvoortsdijk 2, het vervangen van een 
schuur, nr. 2021-194874, 19 maart 2021 

Eefde 
• Almenseweg 6, het kappen van een beuk 

(herplant opgelegd), nr. 2021-193344,  
19 maart 2021 

• Kokstraat 1, het kappen van een berk en 
een linde, nr. 2021-193018, 19 maart 2021 

• Meijerinkstraat 10, het kappen van een eik 
(herplant opgelegd), nr. 2021-193959,  
24 maart 2021 

• Rijsseltweg 8 MZ, het plaatsen van een 
tuinhuis (bergruimte) en het kappen 
van een berk en twee larixen (herplant 
opgelegd), nr. 2021-196023, 18 maart 2021 

Epse
• Deventerweg 73, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-192404, 23 maart 2021 
• Deventerweg 83, het verbreden van een 

inrit, nr. 2021-193351, 19 maart 2021 
• Lochemseweg 43, het kappen van zeven 

bomen (herplant opgelegd), nr.2021-
192656, 18 maart 2021 

• Oude Larenseweg 49, het kappen van twee 
larixen, nr. 2021-192721, 18 maart 2021 

Gorssel
• Dommerholtsweg 3, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-192073, 23 maart 
2021 

• Gorsselse Enkweg 15 en 17, het oprichten 
van een twee-onder-een kap woning,  
nr. 2020-190624, 18 maart 2021 

• Larixweg 36, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-194354, 19 maart 2021 

• Pikeursbaan 21, het kappen van een berk, 
nr. 2021-193504, 19 maart 2021 

Harfsen
• Het Hazenveld 64, het oprichten van een 

woning en bijgebouw,  
nr. 2020-190584, 22 maart 2021 

Joppe
• Dortherdijk 8, het vervangen van een 

recreatiewoning, nr. 2020-189812,  
18 maart 2021 

Kring van Dorth
• Looweg 1, het vervangen van een rieten 

kap en het plaatsen van drie dakvensters 
bij een gemeentelijk monument,  
nr. 2021-193170, 24 maart 2021 

Laren 
• Bouwhuisweg 5, het kappen van een singel 

en knotbomenrij (herplant opgelegd) en 
het aanleggen van een uitrit,  
nr. 2020-188264, 18 maart 2021 

• Nengersteeg ong., het verplaatsen van 
twee knotwilgen (herplant opgelegd).  
nr. 2021-191441, 24 maart 2021 

• Rossweg 27, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening in verband met 
wijziging bestemming van zoutopslag naar 
hoveniersbedrijf, nr. 2021-194504,  
19 maart 2021 

Lochem
• Daslook 20d, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-194463, 19 maart 2021 
• Endepol 16, het kappen van een berk,  

nr. 2021-192621, 18 maart 2021 
• Hammarskjöldweg 31 (nabij speeltuin), het 

kappen van een berk (herplant opgelegd) , 
nr. 2021-192696, 19 maart 2021 

• Koedijk 22, het vervangen van een 
dakkapel, nr. 2021-194868, 19 maart 2021 

• Laan van Reudink 2 t/m 12, het oprichten 
van zes twee-onder-een kap woningen,  
nr. 2020-189970, 23 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 8, het plaatsen van 
een speelhuisje, nr. 2021-191932, 22 maart 
2021 

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

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 22 maart 2021 zijn de volgende bestem-
mingsplannen ongewijzigd vastgesteld:
 
• Het bestemmingsplan Buisweerdweg 10c 

Laren (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buBuisweerdwg10cLa-BP41). Maakt de 
realisatie van een bijgebouw van 50m2 op 
het perceel Buisweerdweg 10C in Laren 
mogelijk.

• Het bestemmingsplan Graaf Ottoweg 18 
Lochem (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
loGraafottoweg18-BP41).Voegt binnen de 
bestemming ‘Gemengd’ de aanduiding 
‘wonen’ toe aan het perceel Graaf Ottoweg 
18 Lochem. Waarmee de woonfunctie ook 
op de begane grond wordt toegestaan. Bij 
het vastgestelde bestemmingsplan wordt 
tevens een besluit hogere grenswaarden 
ter inzage gelegd.

• Het bestemmingsplan Lochemseweg 72 
Joppe (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buLochemseweg72Jo-BP41). Wijzigt de 
bestemming ‘Horeca’ in de bestemming 
‘Wonen’.

Op 22 maart 2021 is het volgende bestem-
mingsplan gewijzigd vastgesteld:

• Het bestemmingsplan Parapluherziening 
2019 – BAG en uitgebreide omgevings-
vergunningen (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buParapluBAGenRO-BP41). 
Het bestemmingsplan beoogt voor 
negentig locaties de planologische regeling 
uit de verschillende geldende bestem-
mingsplannen in overeenstemming te 
brengen met de vergunde situatie zoals 
die is vastgelegd in de Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen (BAG). Daarnaast 
beoogt het plan voor zeventien locaties, 
waarvoor een uitgebreide omgevings-
vergunning is verleend, een actueel 
planologisch toetsingskader te bieden. Bij 
het vastgestelde bestemmingsplan wordt 
tevens een besluit hogere grenswaarde ter 
inzage gelegd met betrekking tot de locatie 
Hanzeweg 27a in Lochem.

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 1 april 2021 voor de duur 
van zes weken tot en met 12 mei 2021 ter 
inzage. De bestemmingsplannen kunnen 
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 een bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 

Openbare bekendmakingen

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.
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 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 

Openbare bekendmakingen
terinzagelegging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen dat bestemmingsplan 
bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen dat bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen;

• iedereen tegen de wijzigingen die de 
gemeenteraad bij vaststelling van het 
bestemmingsplan heeft ingediend. 

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.

Milieu 

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig en 
moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Almen
• Kapelweg 7, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het veranderen 
van een bedrijf, nr. 2021-192020, 18 januari 
2021 

Gorssel
• Ravensweerdsweg 32, Besluit bodeme-

nergiesysteem buiten inrichtingen milieu-
beheer, de aanleg van een gesloten 
bodemenergiesysteem, nr. 2021-194583, 
17 februari 2021 

• Ravensweerdsweg 36, Besluit bodeme-
nergiesysteem buiten inrichtingen milieu-
beheer, de aanleg van een gesloten 
bodemenergiesysteem, nr. 2021-194575, 
17 februari 2021 

Harfsen
• Jufferdijk 4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het in gebruik 
nemen van een natuurbad, evenals het 
hoofdgebouw van de camping,  
nr. 2020-187298, 19 november 2020 

Laren
• Sportparkweg 3, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
realiseren van een mestbassin,  
nr. 2020-189994, 21 december 2020 

Lochem
• Aalsvoort 117, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het uitbreiden 
van een reeds bestaande gemeentelijke 
milieustraat met een opslagdepot voor 
kca/kga, nr. 2020-189871, 17 december 
2020 

• Kwinkweerd 15, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
aanleggen van een verhard parkeerterrein, 
nr. 2021-193306, 3 februari 2021 

• Nettelhorsterweg 8, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
realiseren van twee kuilplaten,  
nr. 2021-192078, 19 januari 2021 

• Nijkampsweg 9, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
wijzigen van veebezetting in bestaande 
gebouwen en het oprichten van een 
jongveestalling en machineberging,  
nr. 2021-191825, 15 januari 2021 

• Paasberg 4, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het verplaatsen 
van een waterwinput en het lozen van 

grondwater, nr. 2021-195792, 2 maart 
2021 

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.

J. van den Berg, geb. 31-08-2004

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.



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

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

Algemene maatregelen

Ga tijdens de avondklok tussen 
21.00 uur en 4.30 uur niet naar 
buiten. Per 31 maart gaat de 
avondklok om 22.00 uur in. 

 
Draag een mondkapje waar het 
verplicht is. 

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.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet naar 
het buitenland t/m 15 mei.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

Werk

Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.

Geen ruimte voor versoepeling lockdown 
 

De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom blijven we tot en met zeker 20 april in lockdown. Door ons aan  
de basisregels te houden, worden minder mensen besmet met het coronavirus. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

23 maart 2021

Sport

Buiten: voor iedereen t/m 17 jaar 
toegestaan. Vanaf 18 jaar beperkt 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 

Klachten?  
Blijf thuis. 
 
Laat je direct testen.

TestenHoud 1,5 meter afstand. 
 
Vermijd drukke  
plekken.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/23/maatregelen-tegen-corona-blijven-gelden

