
 Gemeente Nieuws
7 april 2021 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

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

Nieuwe fase voor Rondweg Lochem

Start aanbesteding Schakel Achterhoek-A1
Provincie Gelderland startte 29 maart 
2021 met de aanbesteding voor de 
N346 Schakel Achterhoek-A1. In de 
volksmond ook wel Rondweg Lochem 
genoemd. Deze nieuwe provinciale 
weg met een nieuwe brug over het 
Twentekanaal is een belangrijke 
schakel tussen de Achterhoek, de 
A1 en de Stedendriehoek (Deventer-
Zutphen-Apeldoorn). Gemeente 
Lochem en provincie Gelderland 
leggen deze aan om de veiligheid en 
doorstroming van het doorgaand 
verkeer te verbeteren. Ook 
verbetert hiermee de veiligheid 
voor fietsers en voetgangers. 

Met de start van deze aanbesteding 
komt het project Rondweg Lochem 
in een nieuwe fase. Het doel van 
deze fase is een contract sluiten 
met een aannemer die de nieuwe 
weg, de nieuwe stationsomgeving 
en de brug ontwerpt en aanlegt.  

Aanbestedingsfase 
De aanbestedingsprocedure die de 
provincie volgt is een zogenaamde 
concurrentiegerichte dialoog. Dit 
is een aanbestedingsprocedure 
waarbij de provincie met een 
aantal geselecteerde aannemers 
het gesprek aan kan en mag gaan 
over het contract en de door de 
aannemers voorgestelde (ontwerp)
oplossingen. U leest meer over de 
aanbestedingsfase op www.lochem.
nl/nieuws.

Planning
Het project N346 Schakel 
Achterhoek-A1 is groot en complex. 

Vanwege de omvang van dit werk 
zitten er dan ook strikte regels aan 
de procedure van de aanbesteding 
en aan de doorlooptijden. Het kost 
dan ook ongeveer een heel jaar 
om tot de keuze van de aannemer 
te komen. Dat betekent dat 
halverwege 2022 opdracht wordt 
gegeven aan een aannemer om te 
starten met het werk. 

Meer informatie
Meer informatie over de N346 
Schakel Achterhoek–A1 (rondweg 
Lochem) vindt u op  
www.n346-lochem.gelderland.nl.

Over het kanaal komt een nieuwe brug te liggen. De Rondweg Lochem zorgt hierdoor 
voor een snelle verbinding tussen de A1 en de Achterhoek.

Robert Bosch is vanaf 1 april onze nieuwe wethouder. 

Liander verwijdert 
gasaansluitingen gratis
Netbeheerder Liander brengt 
tijdelijk geen kosten in rekening 
voor het verwijderen van een 
gasaansluiting. Zonder gasaan-
sluiting hoeft de bewoner van 
het huis geen netwerkkosten te 
betalen. 

Steeds meer mensen stappen 
over op duurzame energie om 
hun huis te verwarmen en te 
koken. Liander krijgt daardoor 
meer aanvragen voor het 
verwijderen van gasaansluitingen.
Wilt u permanent van het gas af? 

Dan haalt Liander de gasmeter én 
de aansluitleidingen compleet uit 
de woning. Ook de leiding vanuit 
uw woning naar de hoofdleiding 
wordt verwijderd. Dat is niet 
alleen veilig maar ook beter voor 
het milieu. Het gratis verwijderen 
van een gasaansluiting kunt u bij 
Liander regelen. De verwachting 
is dat deze regeling geldt tot 
midden 2023. 

Meer informatie vindt u op  
www.liander.nl > consument > 
energietransitie > gasaansluiting.

Vergadering Adviesraad Sociaal Domein 
op 14 april
Op 14 april vergadert de Adviesraad 
Sociaal Domein digitaal via Teams. 
U kunt zich aanmelden om deze 
openbare vergadering te volgen. 

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

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

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

Aanmelden of informatie
Voor aanmelden en meer 
informatie zie www.adviesraad-
lochem.nl. Of neem contact op met 
onze secretaris, Majella Schreurs, 
(0573) 28 93 49. 

Robert Bosch geïnstalleerd als 
nieuwe wethouder

Tijdens een speciale raadsver-
gadering op 30 maart is Robert 
Bosch benoemd en geïnstalleerd 
als onze nieuwe wethouder. Hij 
volgt Bert Groot Wesseldijk vanaf 
1 april op. 

Robert Bosch was hiervoor 
drie jaar fractievoorzitter van 
Gemeentebelangen in de 
gemeente Voorst. Hij trad daar 
in 2014 aan als raadslid. Robert 
Bosch: “De gemeente Lochem is 

een prachtige gemeente. Ze lijkt 
erg op de voor mij vertrouwde 
gemeente Voorst. De afgelopen 
maand heb ik Lochem al verkend. 
Verschillende keren heb ik al een 
kijkje genomen in de gemeente 
en mensen ontmoet. Binnenkort 
wil ik zeker meer inwoners gaan 
ontmoeten en horen wat hen 
bezighoudt!” 

Op www.lochem.nl/nieuws leest 
u meer over Robert Bosch.

Burgemeester neemt eerste 
zwemwijzer in ontvangst

De eerste zwemwijzer van het zwemseizoen 2021 is overhandigd aan 
burgemeester Van ’t Erve. De zwemwijzer is  het traditionele startsein voor 
de verkoop van de zwemabonnementen voor de buitenbaden in Almen 
en Gorssel. Een zwemseizoen waar iedereen reikhalzend naar uitkijkt. 
Wordt het net weer zo’n warme zomer als de afgelopen jaren? De buiten-
zwembaden De Boskoele in Gorssel en De Berkel in Almen bieden de 
gewenste verkoeling. De nieuwe zwemwijzer wordt bij alle abonnement- 
houders van afgelopen seizoen bezorgd. Er staat informatie in over wat 
er allemaal te doen is bij De Boskoele en De Berkel. De voorverkoop van 
de zwembadabonnementen is inmiddels van start gegaan. De abonne-
menten bestelt u online of via de papieren zwemwijzer.  
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Informatiebijeenkomst herinrichting Berkel 
Lochem-Almen op 20 april
Het Waterschap Rijn en IJssel heeft 
een voorlopig schetsontwerp 
gemaakt voor de herinrichting 
van de Berkel tussen Lochem en 
Almen. Geïnspireerd door boeren 
die bij de kavelruil betrokken 
zijn. Maar ook door wensen van 
Natuurmonumenten voor landgoed 
Velhorst en de mogelijkheden 
van Rijkswaterstaat. Dit schets-
ontwerp licht het waterschap graag 
toe op dinsdag 20 april. Door het 
coronavirus gebeurt dat digitaal.

De digitale informatiebijeenkomst 
is van 19.30 tot 20.30 uur. Het 
waterschap presenteert het plan. 
Daarna is het mogelijk om vragen te 
stellen via de telefoon, mail of chat. 
Het waterschap kijkt of en hoe uw 
ideeën en wensen een plek in het 
plan krijgen.

Bijwonen
U woont de digitale bijeenkomst bij 
via: www.wrij.nl > thema > actuele 
projecten > berkel-lochem-almen. 
Ook na de uitzending kunt u 
natuurlijk nog op het plan reageren.

Waarom op de schop?
De Berkel is een ecologische verbin-
dingszone voor onder andere vissen 
die van stroming houden. Het 
traject tussen Almen en Lochem 
voldoet nu niet aan de eisen van 
zo’n zone. Daarom maakt het 
waterschap de stuw Hogeweide 
passeerbaar voor vissen. Zo trekken 
vissen stroomopwaarts. Ook stuw 
Velhorst past het waterschap in op 
landgoed Velhorst. Verder krijgt de 

oever van de Berkel over een lengte 
van 6 kilometer een natuurvrien-
delijke inrichting.

Landschappelijke inpassing
Naast het realiseren van 
ecologische doelen is de landschap-
pelijke inpassing van de Berkel en 
het gebruik eromheen van groot 
belang. In het schetsontwerp 
houdt het waterschap daarom 
rekening met oude (cultuur-)
historische structuren. Waaronder 
de oude loop van de Berkel. Om 
van de Berkel te kunnen genieten, 
blijft de rivier  toegankelijk voor 

wandelaars, vissers en per kano. Wel 
is een voorwaarde dat de natuur 
voldoende rust en ruimte houdt om 
zich te ontwikkelen.

Planning
Het project neemt meerdere 
jaren in beslag. De kavelruil heeft 
enkele jaren geduurd en rondt 
het watschap nu af. Dit jaar wil 
het waterschap in samenspraak 
met belanghebbenden komen tot 
een definitief ontwerp. Als alles 
volgens planning loopt, hoopt het 
Waterschap de uitvoering medio 
2022 te starten.

Deze plattegrond en schetsen geven u een beeld waar de Berkel onder handen 
wordt genomen. En hoe het inrichtingsmodel eruit ziet (situatie voor en na).

VVV opent Inspiratiepunt in Lochem

Op 31 maart opende de VVV Lochem het nieuwe Inspiratiepunt in het 
Oude Stadshuis aan de Markt. Hiermee gaat de één na oudste VVV van 
Nederland met de tijd mee. Het Inspiratiepunt geeft een verrassend beeld 
van alle schatten en bijzondere belevenissen die Lochem rijk is op recreatief 
en toeristisch gebied. Met veel beelden, verhalen en interactieve elementen 
worden bezoekers verleid om er op uit te gaan in de omgeving. De opening 
viert de VVV helaas niet groots door de geldende corona maatregelen. Een 
klein gezelschap opende het inspiratiepunt. Dat bestond uit burgemeester 
Sebastiaan van ‘t Erve, de bestuursvoorzitter van Achterhoek Toerisme 
en tevens wethouder economische zaken Eric-Jan de Haan en de 
VVV-voorzitter Ramón Bakhuizen. Er is een openingsvideo gemaakt. Deze is 
te zien op www.vvvlochem.nl.

Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland 
op 15 april
Bent u 65 jaar of ouder en wilt u 
als ervaren verkeersdeelnemer 
graag een opfriscursus volgen 
over de nieuwste verkeers-
regels? Meld u dan aan bij Veilig 
Verkeer Nederland (VVN). De 
online cursus voert VVN uit 
mede op verzoek van onze 
gemeente en in opdracht van ROV 
Oost-Nederland. De cursus vindt 
plaats op donderdag 15 april 2021 
van 14.00 tot 16.00 uur.

De bijeenkomst heeft een 
informatief karakter en het is dus 
geen examen. Deelname aan de 
theoriecursus is gratis. Er is plaats 

voor 15 deelnemers. Wees er dus 
snel bij. De bijeenkomst vindt 
online plaats via MS Teams. 

Aanmelden 
Aanmelden kan tot uiterlijk 7 april 
2021 via www.vvn.nl/opfriscur-
sussen of door een mail te sturen 
naar steunpuntoost@vvn.nl onder 
vermelding van VVN Opfriscursus 
Voorst-Lochem-Zutphen. Vermeld 
in de e-mail uw naam, adresge-
gevens, geboortejaar en telefoon-
nummer. Bent u benieuwd hoe 
het met uw verkeerskennis 
gesteld is? Doe dan nu al vast de 
test via opfriscursus.vvn.nl.

Ria Leliveld deed cursus Politiek Actief en 
zit nu in de gemeenteraad

Op 11 mei start in Lochem de 
cursus Politiek Actief. Twee jaar 
geleden nam Ria Leliveld uit Eefde 
ook deel aan de cursus. Ze werd zo 
enthousiast dat ze nu lid is van de 
gemeenteraad. We vroegen aan Ria 
waarom zij meedeed met cursus en 
wat dat haar heeft gebracht.

In 2017 heb je meegedaan aan 
de cursus Politiek Actief van de 
gemeente Lochem. Waarom?
Om twee redenen: ik was voor 
mijn verhuizing naar Eefde actief 
in verschillende groepen. Zoals 
de vereniging van huiseigenaren 
van de wijk, op de basisschool van 
mijn kinderen en in verschillende 
beroepsorganisaties. Altijd vanuit 
de wens en zin om een bijdrage 

te leveren aan mijn omgeving en 
om samen met anderen iets te 
bereiken. Ik wilde verkennen of 
een politieke activiteit bij mij zou 
kunnen passen, omdat ik dat nog 
niet eerder had gedaan.
Een tweede reden was dat de 
cursus mij een kans bood om mijn 
eigen netwerk in de gemeente te 
vergroten omdat ik nog niet zo lang 
in Eefde woonde. 

Wat was de ‘trigger’ om mee te 
doen?
Het kwam op het juiste moment. 
Vanuit mijn achtergrond zag ik 
allerlei ontwikkelingen in zorg 
en welzijn. Daar had ik ook eigen 
ideeën bij. Ik was nieuwsgierig hoe 
politiek werkt op gemeentelijk 
niveau en welke invloed je kunt 
hebben, anders dan alleen vanuit je 
eigen deskundigheid. 

“Met elkaar komen we 
verder om onze gemeente 

nog mooier te maken”

Wat heeft de cursus jou gebracht? 
Kennis over hoe de democratie in 
het algemeen en in de gemeente 
werkt. Door de gastsprekers en de 
praktijksituaties heb ik ervaren dat 
het belangrijk is om alle meningen 
te horen. Deze op waarde te 
schatten, om toegankelijk te zijn, 

te kunnen samenwerken en ook 
plezier te hebben in wat je doet. 
De instrumenten die je hiervoor in 
de cursus krijgt aangereikt, helpen 
daarbij. Met als doel om bij te 
dragen aan de kwaliteit van leven, 
wonen, zorgen en werken voor alle 
inwoners, inclusief jezelf. Daarnaast 
was het contact met de andere 
deelnemers erg plezierig. Je leert 
van en met elkaar omdat iedereen 
vanuit een ander perspectief kijkt. 

Heb je nog een boodschap voor 
degenen die nog twijfelen?
Gewoon doen, zou ik zeggen. 
In de cursus krijg je voldoende 
kennis en praktijk aangeboden om 
voor jezelf te beslissen of en hoe 
je politiek actief wilt zijn. Als je 
ideeën hebt over je directe leefom-
geving of over maatschappelijke 
thema’s als bijvoorbeeld participatie 
van inwoners of energietransitie, 
aarzel dan niet om te onderzoeken 
of politiek actief zijn bij jou past. 
Mijn ervaring in de raad is dat ieder 
raadslid op eigen wijze zijn of haar 
eigen bijdrage heeft in het geheel. En 
met elkaar komen we verder om onze 
gemeente nog mooier te maken.

Aanmelden 
Aanmelden voor de cursus Politiek 
Actief kan t/m 18 april via  
www.lochem.nl/politiekactief.
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  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 12 april 2021
Maandag 12 april 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 

Ronde 1 Tafel 1 Tafel 2

19.45 - 20.30 uur Meningvormen:
Bestemmingsplan De Kalenberg 
Barchem

Beeldvormen:
Bevindingen verbeterplan ’t Baken *

Ronde 2 Tafel 3

20.45 - 21.30 uur Beeldvormen:
Woonvisie Almen *

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

Raadsvergadering

Om 21.45 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 22 maart 2021 en 30 maart 2021 en verslag tafelgesprekken 

van 22 maart 2021
4. Ingekomen stukken 3 maart 2021 t/m 16 maart 2021
Debatonderwerpen 
5. Motie vreemd aan de orde: Bomenambitie
Hamer- en stemstukken
6. Bestemmingsplan Eester Loo, Gorssel
7. Bestemmingsplan Langelersdijk 6 Laren
8. Sluiting

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 26 maart tot en met 1 april 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• SVBV Barchem, Barchkamp, Maandagsdijk 

1, 26 juni 2021 (onder voorbehoud), 
2021-198232

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 25 t/m 30 maart 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Ehzerallee 14a, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-198480, ingekomen 30 
maart 2021 

• Kapelweg 7, het vergroten van een bedrijfs-
gebouw, nr. 2021-198435, ingekomen  
29 maart 2021 

Barchem
• Borculoseweg 44, het aanleggen van een 

poel, nr. 2021-198266, ingekomen  
26 maart 2021 

Eefde
• Kapperallee 81 (nabij), het oprichten 

van een woning en bijgebouw, nr. 
2021-198444, ingekomen 29 maart 2021 

Gorssel
• Warande 1, het kappen van twee eiken, nr. 

2021-198571, ingekomen 30 maart 2021 
Harfsen
• Callunahof 1, het kappen van een 

apenboom, nr. 2021-198276, ingekomen 
28 maart 2021 

• Reeverweg West kavel 24, het oprichten 
van een woning, nr. 2021-198110, 
ingekomen 25 maart 2021 

Joppe
• Bathmenseweg 1 en 3 (nabij), het plaatsen 

van wandelkappen (verplaatsbare 
foliekassen), nr. 2021-198494, ingekomen 
30 maart 2021 

Laren
• Langelersdijk 1, het aanleggen van een 

vijver, nr. 2021-198437, ingekomen 29 
maart 2021 

• Verwoldseweg 45, het plaatsen van 
dakkapellen, nr. 2021-198101, ingekomen 
25 maart 2021 

Lochem
• Aalsvoort West ong., het oprichten van een 

bedrijfspand, nr. 2021-198257, ingekomen 
26 maart 2021 

• Ampsenseweg 21, het plaatsen van 
een zonnepanelen, nr. 2021-197919, 
ingekomen 24 maart 2021 

• Dillenburg (nabij), het kandelaberen van 
zeven wilgen, nr. 2021-198415, ingekomen 
29 maart 2021 

• Goorseweg 27, het tijdelijk plaatsen van 
drie tenten in verband met de verkoop 
kerst voor een periode van 4 maanden, nr. 
2021-197974, ingekomen 25 maart 2021 

• Lageweg 12 (nabij), het oprichten van een 
woning, nr. 2021-198269, ingekomen 26 
maart 2021 

• Louise de Colignylaan 38, het vergroten 
van een woning (verhogen dak), nr. 
2021-198107, ingekomen 25 maart 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 kavel 13, het kappen 
van tachtig fijnsparren, nr. 2021-197853, 
ingekomen 24 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 van maximaal 6 weken:

Barchem
• Oude Ruurloseweg 1, het veranderen van 

een inrit en het kappen van een eik, nr. 
2021-193014, 26 maart 2021 

Joppe
• Lochemseweg 101, het verplaatsen van een 

inrit, nr. 2021-193029, 26 maart 2021 
Lochem
• Berkeloevers kavel 2, het renoveren van 

een molenromp en het oprichten van een 
woning, nr. 2020-190065, 29 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)

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.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 30 maart 2021

Op 30 maart 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Tussentijds benoeming wethouder de heer R.R.S. (Robert) Bosch uit 

Twello
• Herbenoeming Lid Raad van Toezicht Staring College

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

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 11 april. 
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.
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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
Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Almenseweg 61, het vervangen van een 

recreatiewoning, het kappen van twee 
acacia’s en het aanleggen van een inrit, nr. 
2021-191813, 30 maart 2021 

Epse 
• Deventerweg 81, het plaatsen van een 

garage, nr. 2021-193670, 26 maart 2021 
• Deventerweg 81, het plaatsen van een 

schuur, nr. 2021-193677, 26 maart 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 25 t/m 30 maart 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Dr.v.d.Hoevenlaan 2, het veranderen van 

gevels, nr. 2021-193272, 25 maart 2021 
Epse
• Het Wansink 32 en 33, het plaatsen van 

een dakopbouw, nr. 2021-194112, 29 
maart 2021 

• Oude Larenseweg 66, het vervangen van 
een woning, nr. 2020-187906, 29 maart 
2021 

Gorssel
• Elfuursweg 24, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2021-193615, 30 maart 
2021 

Lochem
• Daslook 33, het vervangen van een carport, 

nr. 2021-194150, 26 maart 2021 
• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 

van twee eiken (herplant opgelegd), nr. 
2020-189862, 25 maart 2021 

• Deedingsweerdweg 1 (nabij), het kappen 
van drie eiken (herplant opgelegd), nr. 
2020-189864, 25 maart 2021 

• Hessenweg 10, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-193722, 29 maart 2021 

• Mauritsweg 16, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-192074, 26 maart 2021 

• Zutphenseweg 15, het vergroten van 
een opslagruimte van een bedrijfspand/
bakkerij, nr. 2021-191265, 30 maart 2021 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplannen 

Op 22 maart 2021 is het bestemmingsplan 
‘Scheggertdijk 7 Almen’ ongewijzigd 
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
‘Scheggertdijk 7 Almen’ (planid-
nummer NL.IMRO.0262.buScheggert-
dijk7Al-BP41) beoogt de bestemming 
‘Bedrijf’ om te zetten naar ‘Wonen’ en deels 
‘Groen-Landschappelijke inpassing’. Daarmee 
wordt de bouw van 7 woningen mogelijk 
gemaakt.

Behalve het bestemmingsplan is ook het 
beeldkwaliteitsplan ‘Uitwerking verkavelings-
voorstel Scheggertdijk 7 Almen’ vastgesteld. 
Het beeldkwaliteitsplan bevat uitgangs-
punten voor de toekomstige beeldkwaliteit 
van de woningen en openbare ruimte in het 
gebied.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan en 
beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 
8 april 2021 voor de duur van zes weken tot 

en met 19 mei 2021 ter inzage. Het vastge-
stelde bestemmingsplan en beeldkwa-
liteitsplan kan 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 
(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

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Dr. v.d. Hoevelaan 

Inmiddels zijn nutsbedrijven begonnen 
met het (ver)leggen van kabels en leidingen 
ten beheove van de reconstructie van 
de Dr. van de Hoevelaan te Eefde. Deze 
werkzaamheden kunnen de komende 
tijd zorgen voor enige verkeershinder. 
Daar waar nodig wordt het (fiets)verkeer 
omgeleid.

• Kapperallee (2021 196283):  
In verband met asfalteringswerk-
zaamheden is het gedeelte van 
de Kapperallee, gelegen tussen de 
aansluiting Molendijk en de aansluiting 
van de Kapperallee met de Yserenstraat   
afgesloten van maandag 12 april 2021 van  
te 7.00 uur t/m vrijdag 16 april 2021 te 
19.00 uur

Mochten door technische of weersom-
stangdigheden de bovengenoemde 
werkzaamheden geen doorgang kunnen 
vinden, dan verschuiven deze naar 
19 t/m 23 april 2021

Zie informatie: Bezwaar


