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100.000 euro in fonds voor Lochemse Economie

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 gemeente Lochem stelt 100.000
euro beschikbaar voor projecten of
activiteiten die de lokale economie
helpen. Wethouder Eric-Jan de
Haan: “We dagen Lochemse
ondernemers uit om samen met
voorstellen te komen.”
Het Lochems Ondernemers Fonds
(LOF) is voor initiatieven die zorgen
voor behoud van ondernemerschap.
Vooral in sectoren waar de coronamaatregelen ondernemers
zwaar raken. Samenwerkende
ondernemers en bestaande
(ondernemers)verenigingen kunnen
aanvragen doen tot en met 28 april
2021. Begin mei besluit het college
welke ideeën van start kunnen.
Wethouder Eric-Jan de Haan:
“Ondernemers kunnen niet
wachten tot ze weer open mogen.
Ik deel dat ongeduld, zoals bijna
iedereen. Met dit fonds willen we
ondernemers helpen en de lokale
economie aanjagen. Ondernemers
weten beter dan wie dan ook wat

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

Persconferentie corona
de Jonge spraken toen over de
coronamaatregelen.
Kijk voor het laatste nieuws op
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
of op www.lochem.nl/coronavirus.

Aangepast programma op 4 en 5 mei

Wethouder Eric-Jan de Haan: “We hebben alleen maar lof voor hoe ondernemers de
moed erin proberen te houden.”
hen daarbij helpt. Dus ik hoop op
veel inzendingen! We geven de
lokale economie graag een steuntje
met de mogelijkheden die we als
gemeente hebben.”
Samen aan de slag
Heel bewust stelt de gemeente het
fonds open voor ondernemers die
samenwerken aan hun activiteit
of project. Dat versterkt ook het
netwerk van ondernemers. Binnen
of tussen branches, en binnen of
tussen de kernen. Een goed netwerk
waarin ondernemers samenwerken
is van grote waarde. Ook na corona.
En: samen heeft een project altijd
meer effect dan individueel. Een
mooi voorbeeld uit een andere
gemeente is een gedeelde
fietskoerier. Dat zorgt voor meer
aankopen en minder verkeersbewegingen. Alle voorwaarden staan op
www.lochem.nl/lof.
Indienen tot en met 28 april
De subsidieregeling staat open tot
en met 28 april 2021. Ideeën mogen
snel maar ook later dit jaar worden
uitgevoerd. Beleidsmedewerker
Economie Anneloes Blaauw: “We
roepen ondernemers op niet te
wachten. Steek nu de hoofden bij

elkaar. Via Teams of Zoom kan dat
snel. Bij twijfel of vragen, neem
contact op En: bedenk je wat
het handigst is voor jouw actie.
Misschien leent hij zich wel beter
voor het najaar? Een project mag ook
later in het jaar uitgevoerd worden.”
Contact
Vragen? Neem contact op met
Anneloes Blaauw van Economische
Zaken: a.blaauw@lochem.nl
Steun voor ondernemers
Het Lochems Ondernemers
Fonds is één mogelijkheid die
ondernemers kunnen gebruiken.
We bieden ook:
• Oriëntatie op de toekomst
• TOZO (Tijdelijke
Ondersteuning Noodzakelijke
Kosten)
• TONK (Tijdelijke
Ondersteuning woonlasten
voor huishoudens in nood)
• Hulp bij het zoeken van werk
(zie het interview met Dorien
en Sandra van ‘t Baken op de
volgende pagina)
Kijk voor het overzicht op
www.lochem.nl > ondernemen >
ondernemen en corona.

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar
2021-2022
Ouders en verzorgers zijn zelf
verantwoordelijk voor het vervoer
van hun kinderen naar school. Maar
soms gaat dat niet. Moet uw kind
ver reizen naar de dichtstbijzijnde
geschikte school van uw keuze? Kan
uw kind niet zelfstandig naar school
reizen omdat hij/zij een handicap
heeft? Dan komt u misschien in
aanmerking voor een vorm van
leerlingenvervoer.
Het moet gaan om vervoer tussen
uw woonadres en de dichtstbijzijnde, voor uw kind toegankelijke
school van de gewenste richting.
De gemeente Lochem vergoedt
de kosten van de goedkoopste
adequate manier van vervoer.
Meestal is dit een vergoeding op
basis van openbaar vervoer of een
(brom)fietsvergoeding. In bijzonder
gevallen kan een kilometervergoeding voor auto of taxi worden
toegekend.
In sommige gevallen berekenen
wij een eigen bijdrage. Deze eigen
bijdrage geldt niet voor een leerling
van het speciaal onderwijs, speciaal
basisonderwijs en voor een leerling
met een beperking die het reguliere
onderwijs bezoekt en die niet, of

niet zelfstandig, gebruik kan maken
van het openbaar vervoer.
Aanvragen voor 17 mei
Leerlingenvervoer moet u voor ieder
schooljaar opnieuw aanvragen.
Bij speciaal basis onderwijs heeft
u een beschikking voor de gehele
schoolcarrière op dezelfde school. In
individuele gevallen is dit ook voor
speciaal onderwijs. Het aanvraagformulier en meer informatie over
bijvoorbeeld de voorwaarden vindt
u op www.bakenlochem.nl > jeugd
en gezin > onderwijs en kinderopvang > leerlingenvervoer.
Heeft u een meerjarige beschikking
voor leerlingenvervoer en zijn er
wijzigingen in de situatie?
Bijvoorbeeld doordat uw kind naar
een andere school gaat. Geef dit
dan ook aan ons door voor 17 mei.
Meer weten?
Neem dan contact op met `t Baken.
Wij zijn telefonisch bereikbaar:
(0573) 28 92 90 of
info@bakenlochem.nl.

Op 4 mei herdenken we onze
inwoners die tijdens de tweede
wereldoorlog zijn omgekomen.
Ieder jaar doen we dat op
verschillende plekken in de
gemeente Lochem. Net als vorig
jaar zullen ook dit jaar de herdenkingen in een aangepaste vorm
plaatsvinden in verband met de
coronamaatregelen. Ook staan we
stil bij 75 + 1 jaar vrijheid.
In Gorssel ‘s middags en in Lochem
’s avonds, is een herdenking die u
via een livestream kunt volgen op
www.lochem.nl. Bij beide herdenkingen is burgemeester Sebastiaan
van ’t Erve aanwezig.
Herdenkingen andere kernen
In Almen, Laren, Barchem en
Harfsen is op 4 mei een korte
herdenking in klein gezelschap
zonder publiek. Dit alles volgens de
dan geldende maatregelen van het
RIVM. Er is daarom ook dit jaar geen
bestuurlijke vertegenwoordiging
namens de gemeente bij aanwezig.

de veteranen in onze gemeente
een plek bij deze herdenking. Waar
dat mogelijk is zal in de genoemde
dorpen een veteraan aanwezig zijn
bij de 4 mei herdenking. Van deze
herdenkingen maken we foto’s. U
kunt ze na afloop bekijken op
www.lochem.nl, in gemeentenieuws
en op instagram en de facebookpagina van de gemeente Lochem.
Film met bevrijdingsverhalen
Vorig jaar maakten we een mooie
serie videoverhalen. Inwoners die de
oorlog overleefd hebben, zijn toen
geïnterviewd en daaruit kwamen
indrukwekkende verhalen. Van al
deze videoverhalen laten we één
film maken met een inleiding van
burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve. Op die manier zorgen we voor
een blijvende herinnering aan deze
indrukwekkende periode uit de
geschiedenis. De film is vanaf 5 mei
te zien op www.lochem.nl, facebook
en youtube van de gemeente.

Helaas is het niet mogelijk om
dit jaar 75 + 1 jaar vrijheid te
vieren. Daarom geven we graag

Welke tegel wipt u?
De gemeente Lochem is een van
de gemeenten die meedoen aan
het NK tegelwippen. In totaal doen
er zo’n 60 mee. Zo zetten balkonbezitters en tuineigenaren in heel
Nederland een stapje naar een
omgeving die beter bestand is
tegen klimaatverandering en die
biodiverser is. Welke tegel kan er bij
u wel uit?
Zeker de laatste droge jaren merken
we het belangrijk is om regenwater
op te slaan in de grond. Minder
tegels is hierbij een eenvoudige
stap. En niet alleen daarvoor. U kunt
zo ook zelf genieten van een extra
bloem of plant. En van kleine dieren
en insecten die onderweg zijn naar
eten of een fijne schuilplaats.
Goede start
Een bewoner uit Epse tipte de
gemeente over het NK Tegelwippen.
Zij wipte een groot aantal tegels
uit haar tuin en daarmee maakten
we meteen een goede start.
Onze gemeente staat nu bijna
bovenaan de ranglijst! Ze zegt:
“Mijn motivatie om mee te doen
zit in de kleine moeite die het kost
om verbetering te zien. Ik heb de
afgelopen maanden al honderden
tegels verwijderd en er muurtjes
van gestapeld. Daarvoor in de plaats
heb ik planten gepoot en gezaaid
en nu zie ik al verandering in de
verschillende vogels en insecten
die de tuin bezoeken. Je moet
tegenwoordig steeds meer op zoek
naar natuur. Mensen kiezen voor
een strak gazon en verharding in

Wip een tegel uit de tuin en zorg
voor een extra bloem of plant.
plaats van een groene tuin met
diversiteit. Maar het is zoveel beter
om te kiezen voor een groene tuin,
en bladeren bijvoorbeeld te laten
liggen in de winter, minder vaak
gras te maaien, niet te schoffelen.
Zo behoud je voedingsstoffen voor
het volgende seizoen en schuilplekken voor kleine dieren. Ik hou
van de natuur en mijn tuin, dus
draag graag mijn steentje bij.
Tussen het thuiswerken door een
portie tegels rapen. Goed voor je
geest en je conditie.”
Tot 30 september 2021
Alle gewipte tegels in de periode
van 30 maart tot en met 30
september 2021 tellen mee voor
het NK Tegelwippen. Uw gewipte
tegels doorgeven? Of meer weten
over het NK tegelwippen? U leest
het op www.nk-tegelwippen.nl.

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

Als voormalig ondernemer op zoek naar een baan op de arbeidsmarkt?

’t Baken ondersteunt alle inwoners van de
gemeente Lochem
Wist u dat ’t Baken u helpt bij het
vinden van werk, ook als u geen
recht op een werkeloosheidsuitkering heeft? Zo geeft ’t Baken
ondersteuning aan (failliete)
ondernemers die door de coronacrisis op zoek zijn naar een reguliere
baan of een ander inkomen. Dorien
Morsink, accountmanager werkgeversservicepunt en Sandra van de
Breemen, consulent werk van ’t
Baken geven uitleg.
“ ’t Baken is er niet alleen voor
mensen met een bijstands- of
ww-uitkering. Maar ook voor mensen
die hier geen recht op hebben,”
vertelt Dorien Morsink. “Denk hierbij
aan ondernemers die ander werk
willen. Door onze contacten met
het bedrijfsleven in de gemeente
Lochem en daarbuiten kunnen we
vraag en aanbod bij elkaar brengen.
Ook hebben we veel contacten
met opleidingsinstituten die de
werkzoekende verder kunnen helpen.”
Coaching en bemiddeling
Sandra van de Breemen vult haar
collega aan. “Als je als ondernemer
je werk en inkomen kwijt raakt
dan heb je geen recht op een
WW-uitkering. Het UWV geeft je
dan ook geen steun. ’t Baken kan
wel ondersteunen door loopbaancoaching en/of bemiddeling aan
te bieden. “Ik heb een achtergrond
als loopbaanprofessional en kan
op dat gebied echt iets betekenen”,
benadrukt Sandra. “Zo kunnen
we aan de slag met een praktisch
plan. Ik kan tips geven hoe je de
zoektocht naar een baan aan
kunt pakken.” Hierbij kan gedacht
worden aan zoeken en vinden van
kansen op de arbeidsmarkt, het
upgraden van je CV en Linked-In

Dorien Morsink en Sandra van de Breemen van ’t Baken helpen u bij allerlei
vragen over werk. Ook als u geen recht heeft op een uitkering.
profiel en het schrijven van een
sollicitatiebrief.
Niet tussen wal en schip
Dorien: “We kunnen echt drempels
wegnemen voor de werkzoekende.
Wij hebben kennis en ervaring en
zijn gemotiveerd om mensen aan
werk te krijgen. Ook als je geen recht
hebt op een uitkering laat ’t Baken
je niet tussen wal en schip vallen.”
Meer informatie?
Neem contact op met ’t Baken
via (0573) 28 92 90 of info@
bakenlochem.nl. En vraag naar
Dorien Morsink of Sandra van den
Breemen.

Dreigend faillissement?
Vraag om hulp!
Dreigt uw bedrijf om te vallen
door de coronacrisis? ’t Baken
heeft nauw contact met
bedrijven die dit wellicht kunnen
voorkomen of in goede banen
kunnen leiden. Dit kan helpen
om grotere problemen in de
privésfeer te voorkomen. Het
Werkgeversservicepunt van ’t
Baken geeft tips over waar u
terecht kan. Vraag om hulp. Hoe
eerder hoe beter!

Oproep Adviesraad Sociaal Domein
‘Iedereen moet mee kunnen doen’.
Dat zie je staan in allerlei stukken
van gemeenten. In werkelijkheid
zijn er veel mensen die dit niet zo
ervaren. Zij ervaren drempels om
mee te doen in de samenleving. Of
je nu jong of oud bent, wie je ook
bent en waar je vandaan komt.
Bijvoorbeeld als je met een rolstoel
niet naar het theater of naar een
winkel kunt. Als je een belangrijke
brief niet begrijpt. Als mensen
geen rekening houden met jouw
hindernis. Vaak heeft dat te maken
met een of andere handicap. Dat
kan een lichamelijke, geestelijke of
verstandelijke beperking zijn, maar
ook bijvoorbeeld een beperking
die te maken heeft met taal of
inkomen.
De rijksoverheid heeft de
gemeenten verplicht om een beleid,
‘inclusiebeleid’ genoemd, te maken,
dat het meedoen van alle burgers
bevordert. De gemeente Lochem
heeft nog geen officieel inclusiebeleid. Het is goed te zien dat de
gemeente Lochem zich op veel
manieren inzet om de participatie
van mensen met een beperking te

bevorderen. Echter samenhangend
beleid op dit terrein ontbreekt
op dit moment. Wij vinden het
belangrijk om dit soort hindernissen samen op te lossen. Door
gebouwen, straten, evenementen
en ook informatie toegankelijk te
maken. En door mensen bewust te
maken van de hindernissen waar
mensen met een beperking mee te
maken hebben. Dit gaat stapsgewijs
en door dit samen op te pakken.
Deel je ervaring
Op welke gebieden ervaart u nog
belemmeringen om zo volledig
mogelijk deel te nemen? Wij
roepen u op om uw ervaringen met
ons te delen. Dat doen wij via de
Berkelbode en een brief aan alle
dorpsbelangen- en welzijnsverenigingen. De resultaten verwerken wij
in een ongevraagd advies aan het
gemeentebestuur.
Vragen
• Kent u mensen of groepen
mensen die minder mee kunnen
doen dan zij willen?
• Op welke gebieden ervaren zij
beperkingen?

• Wat zou de gemeente daaraan
kunnen doen?
Graag ontvangen wij zo veel
mogelijk reacties via:
• een brief naar Adviesraad Sociaal
Domein Lochem, postbus 17,
7240 AA Lochem;
• of mail naar info@adviesraadlochem.nl.
• of neem contact op met de
secretaris van de adviesraad,
Majella Schreurs, via 06
13805114
Voor het verwerken van de reacties
en het opstellen van een advies
vragen wij mensen die hieraan mee
willen werken via een werkgroep/
klankbordgroep. Je kunt je opgeven
op een van de bovenstaande
contactadressen.

Meldpunt Fouten in
Overheidsadministratie
Onjuiste gegevens wijzigen
in de administratie van de
overheid, moet gemakkelijker
worden. Want een fout kan voor
personen, bedrijven en organisaties vervelende gevolgen
hebben. Gemeente Lochem
tekende daarom de intentieverklaring Meldpunt Fouten in
Overheidsadministratie van het
ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.

gemeente en de melder er niet
uitkomen.”

Gemeente Lochem houdt veel
gegevens bij, bijvoorbeeld in de
Basisregistratie personen en in
de Basisregistraties adressen en
gebouwen.

Het MFO kan helpen:
• als het niet lukt problemen
zelf op te lossen omdat dit te
ingewikkeld is;
• bij het gecorrigeerd krijgen van
onjuiste gegevens;
• als blijkt dat gegevens toch
kloppen, maar voor onbedoelde
gevolgen zorgen;
• bij het stoppen van de gevolgen
van het gebruik van foute
gegevens tot er een oplossing
is;
• bij het herstellen van die
gevolgen.

Burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve: “Mensen hebben recht van
inzage in hun gegevens. Melden
zij ons een fout, dan onderzoeken
we die zorgvuldig, zodat correctie
mogelijk is. Kwaliteit staat
voorop. Het meldpunt is er als de

Bereikbaarheid
Het Meldpunt is bereikbaar
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 088 - 900 10 00 (lokaal
tarief). Kijk voor meer informatie
op www.rijksoverheid.nl.

Start werkzaamheden N348 kruising
Jodendijk – Scheuterdijk
Provincie Gelderland voert tussen
19 april en medio september
werkzaamheden uit aan de kruising
N348 – Jodendijk – Scheuterdijk.
Deze kruising krijgt een nieuwe,
veiligere inrichting en de provincie
maakt een parallelweg aan de kant
van de Scheuterdijk.
Ook de aansluiting van de
Zutphenseweg op de N348 in

Eefde wordt aangepast, zodat
deze veiliger is voor fietsers. De
werkzaamheden vinden in vier
fasen plaats. Fietsers ervaren de
meeste hinder.
Meer informatie over alle fases,
eventuele hinder en omleidingen
vindt u op www.lochem.nl/
nieuws. De provincie informeert
aanwonenden met een brief.

Digitale afscheidsreceptie voor Bert
Groot Wesseldijk op 16 april
Op 1 april is Bert Groot Wesseldijk
aan de slag gegaan als directeur
a.i. van Tribuut. Na zeven jaren
werkzaam te zijn geweest als
wethouder willen wij hem graag
een mooi afscheid geven. Dit
vindt plaats op vrijdag 16 april
vanaf 15.00 uur. Wij nodigen u

van harte uit om hier als inwoner,
afgevaardigde van een dorpsraad,
belangenorganisatie, politieke
partij, enzovoort bij te zijn. U
kunt de digitale afscheidsreceptie
volgen via onze site:
www.lochem.nl/afscheid.
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Burgemeester legt krans bij Somerset oorlogsmonument
Het is 76 jaar geleden dat
Barchem, Zwiep en Nettelhorst
zijn bevrijd. Op 2 april herdacht
burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve de gevallenen, die hun leven
hebben gegeven voor onze vrijheid.
Hij legde een krans namens alle
inwoners bij het Somerset oorlogsmonument. Hij deed dat met enkele
leerlingen van het Staring College.
Ook Berrry Swarthoff was aanwezig
bij de herdenking. Hij is initiatiefnemer van het Oorlogsmuseum
Lochem. Na de kranslegging klonk
de Last Post en was er 1 minuut
stilte.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 12 april 2021
Op 12 april 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een
overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Motie vreemd aan de orde: Bomenambitie (gewijzigd)
• Motie vreemd aan de orde: Behoud ziekenhuis Zutphen
• Motie vreemd aan de orde: Lachgas en designerdrugs
• Motie vreemd aan de orde: Verordening Verblijfsrecreatie
• Bestemmingsplan Eester Loo, Gorssel
• Bestemmingsplan Langelersdijk 6 Laren
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

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.

Aanvragen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 31 maart t/m 7 april 2021 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Almenseweg 61, het kappen van twee
acacia’s, 2021-198836, 1 april 2021
• Scheggertdijk 58, het plaatsen van een
reclamebord, nr. 2021-198808, 1 april 2021
• Weyenberg 5, het vervangen van een
woning en het veranderen van een uitrit,
2021-199049, 6 april 2021
Barchem
• Barchvenne 15, het plaatsen van een
veranda/afdak (wijziging), nr. 2021-199096,
6 april 2021
• Ruurloseweg 43 (nabij), het tijdelijk
plaatsen van twee stacaravans tijdens de
verbouwing van een woning,
nr. 2021-198891, 4 april 2021
• Stuwdijk 4, het plaatsen van een
mestopslag, nr. 2021-198756, 1 april 2021
• Vordenseweg 1 (nabij), het oprichten van
een woning, nr. 2021-198576, 30 maart
2021
Eefde
• Boedelhofweg (nabij Eefse Beek), het
tijdelijk aanleggen van een waterschapspassage tijdens spoorwerkzaamheden,
nr. 2021-198852, 1 april 2021
• Damlaan 1, het kappen van een beuk,
nr. 2021-198723, 31 maart 2021
Epse
• Hankweg 2, het plaatsen van een pergola,
nr. 2021-198604, 30 maart 2021
• Wentholtweg 16, het kappen van een eik,
nr. 2021-198881, 2 april 2021
Gorssel
• Ravensweerdsweg 6, het verbouwen/
renoveren van een woning,
nr. 2021-198743, 31 maart 2021

Laren
• Stoomdijk 4, het kappen van een berk,
nr. 2021-199123, 6 april 2021
Lochem
• Haalmansweg 5 (nabij), het handelen
in strijd met regels ruimtelijke ordening
voor het plaatsen van een verkoopwagen
voedingsmiddelen, nr. 2021-198687,
29 maart 2021
• Noorderwal 2 (nabij), het plaatsen van een
fietsschuurtje, nr. 2021-198887, 3 april
2021
• Pearsonplein 11 (nabij), het kappen van een
den en een beuk, nr. 2021-198611,
30 maart 2021
• Stijgoord 5, het vergroten van Huize
Stijgoord (gemeentelijk monument),
nr. 2021-199141, 6 april 2021
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Harfsen
• Broekstraat 23, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-193023, 6 april 2021
Zie informatie: Bezwaar

Eefde
• Meijerinkstraat 18, het vergroten van een
woning, nr. 2021-195414, 31 maart 2021
Epse
• Merelweg 7, het kappen van drie
douglassen (herplant opgelegd),
nr. 2021-195418, 1 april 2021
Laren
• Sekmaatsteeg 5 (nabij), het kappen van een
Amerikaanse eik (herplant opgelegd),
nr. 2021-196196, 7 april 2021
Lochem
• Ampsenseweg 26a, het oprichten van een
gebouw voor dagbesteding,
nr. 2021-192319, 31 maart 2021
• Laan van Reudink 3, het renoveren van
een molenromp en het oprichten van een
woning, nr. 2020-190065, 6 april 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H22a, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-189973,
31 maart 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H44, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-190389,
31 maart 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H47, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-189967,
31 maart 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H49, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-189623,
31 maart 2021
• Ploegdijk 2 H177, het plaatsen van een
schuurtje, nr. 2021-193119, 6 april 2021
• Prins Clauslaan 32 (nabij), het kappen van
een wilg (herplant opgelegd),
nr. 2021-196146, 1 april 2021
• Rembrandtlaan (nabij), het kandelaberen
van twee haagbeuken (herplant opgelegd),
nr. 2021-194267, 31 maart 2021
• Schweitzerweg 15, het kappen van twee
eiken en een kastanje, nr. 2021-192526,
31 maart 2021
• Stijgoord 5, het renoveren van pand Huize
Stijgoord (gemeentelijk monument),
nr. 2021-194731, 1 april 2021
• Zutphenseweg 26, het plaatsen van een
dakkapel, nr. 2021-191948, 7 april 2021

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan

Vergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Omgevingsvergunningen

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.

Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 31 maart t/m 7 april 2021 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Stelkampsveld, het aanleggen van een
plankierspad, nr. 2021-193168, 1 april 2021

Het bestemmingsplan Nieuwstad 29-33
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loNieuwstad2933-BP31), zaaknummer
2020-187430. Het bestemmingsplan
Nieuwstad 29-33 Lochem maakt de realisatie
van 23 nieuwbouw appartementen mogelijk
op de percelen Nieuwstad 29-33 te Lochem.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met ontwerp

besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ligt met ingang van 15 april 2021
voor de duur van zes weken tot en met 26
mei 2021 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan 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).
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
Ontwerp bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
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
Rectificatie
Het plan was met ingang van 25 maart 2021
voor de duur van zes weken tot en met 6
mei 2021 gepubliceerd. Gebleken is dat een
onjuiste versie was gepubliceerd. Een nieuwe
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Openbare bekendmakingen
versie wordt vanaf 15 april 2021 opnieuw
gepubliceerd. Het inzagetermijn wordt 15
april 2021 voor de duur van zes weken tot en
met 26 mei 2021.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met ontwerp
besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder ligt met ingang van 15 april 2021
voor de duur van zes weken tot en met 26
mei 2021 ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan gedurende de hiervoor
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.

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).

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.

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.

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.

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

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten,
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide
omgevingsvergunning of een ontwerpbestemmingsplan, 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.

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

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepBestuursrechtspraak van de Raad van State.
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl

