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Regionale Energie Strategie gaat nieuwe fase in

Op dinsdag 27 april (Koningsdag)
is het gemeentehuis gesloten. Wij
werken dan ook niet op afspraak.
Wilt u binnenkort een bezoek
brengen aan het gemeentehuis

Samen met de partners in de regio
werkt onze gemeente stap voor
stap aan de Regionale Energie
Strategie. Hierin staat hoeveel
schone energie we in de regio
willen opwekken. Op dit moment is
er weer een belangrijke tussenstap
gezet: de ontwerp-RES 1.0.
Bewoners kunnen tot en met 31
mei laten weten wat zij vinden
van de ontwerp-RES 1.0. Zie ook
de openbare bekendmaking van
de Cleantech Regio verderop in
dit gemeentenieuws. De hele
ontwerp-RES 1.0 is te lezen via
www.lochem.nl/windenzon.
De ontwerp-RES 1.0 legt
het volgende aan u voor: 15
windmolens, waarvan er al drie
in Zutphen staan. Dat betekent
dat er nog 12 nieuwe windmolens
moeten komen: 5 rond de Veluwe,
3 nog te bouwen in Zutphen en
4 in Lochem. Daarnaast gaat
de ontwerp-RES 1.0 uit van 600
hectare aan zonneparken op land.
Hiervan is 250 hectare vergund en

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

Gemeentehuis gesloten op Koningsdag
om iets te regelen, maak dan
altijd eerst een afspraak. Dat kan
via www.lochem.nl of (0573) 28
92 22.

Mooi digitaal afscheid voor afzwaaiende
Bert Groot Wesseldijk

Grazende schapen bij het zonnepark Armhoede in Lochem. Hier komen natuur en
duurzaamheid op een mooie manier samen.
deels gebouwd. Voor het overige
aantal hectares moet dus nog
ruimte gezocht worden. Apeldoorn
wil hiervan een groot aandeel gaan
realiseren. Daarnaast wil de regio
dat een derde van alle grote daken
gebruikt wordt voor zonnepanelen.
In de concept-RES dacht de regio
meer duurzame energie te kunnen
opwekken. Dit is in de ontwerp-RES
1.0 naar beneden bijgesteld. Uit
onderzoek blijkt, dat in ons gebied
minder ruimte is voor het plaatsen
van windmolens. Het gebruik van
grootschalige daken is ook nieuw in
deze versie van de RES.
Gemeente maakt zelf beleid
De gemeente Lochem wil ruimte
vinden voor ongeveer 4 windmolens
van 3 megawatt en 100 hectare
zonnepark op de grond. Daarnaast
wordt bekeken hoeveel zonne-energie
met daken in de gemeente is op te
wekken. Op dit moment werkt de
gemeente aan nieuw beleid voor het
grootschalig energie opwekken met
wind en zon. Meer leest u op www.
lochem.nl/windenzon.

Besluitvorming
Gemeenteraden, Provinciale
Staten en Algemeen Besturen van
de waterschappen gaan de de
ontwerp-RES 1.0 en alle inspraakreacties bekijken. De volksvertegenwoordigers kunnen op basis
hiervan aanpassingen voorstellen.
Daarna nemen zij in een tweede
ronde een definitief besluit over een
aangepaste versie. De gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde,
Lochem, Voorst en Zutphen,
provincie Gelderland, Waterschap
Vallei en Veluwe, Waterschap Rijn
& IJssel en netbeheerder Liander
werken samen aan de RES.
Uw reactie
U kunt uw reactie tot en met 31
mei insturen via windenzon@
lochem.nl. Of stuur een brief
naar Gemeente Lochem, afdeling
Ruimte, team Milieu, postbus 17,
7240 AA Lochem. Filmpjes en meer
uitleg over de RES vindt op onze
webpagina www.lochem.nl/RES en
op www.cleantechregio.nl/res.

Subsidieregeling Lochem Ondernemers
Fonds open tot en met 28 april
Wilt u als ondernemer of
ondernemersvereniging nog een
aanvraag doen voor het Lochems
Ondernemers Fonds (LOF)? Dit
kan tot en met 28 april 2021. De
gemeente Lochem stelt 100.000
euro beschikbaar voor projecten
of activiteiten die de lokale
economie helpen.
LOF is voor initiatieven die zorgen
voor behoud van ondernemerschap. Vooral in sectoren waar de

coronamaatregelen ondernemers
zwaar raken. Begin mei besluit
het college welke ideeën van
start kunnen. Meer informatie
en voorwaarden staan op www.
lochem.nl/lof.
Contact
Vragen? Neem contact op
met Anneloes Blaauw van
Economische Zaken:
a.blaauw@lochem.nl.

Allemaal1 TV: duurzame energie centraal
Allemaal1 TV zendt deze week
een thema-programma uit over
duurzame energie. Dat is een zeer
actueel thema. Ook de gemeente
Lochem moet een bijdrage
leveren aan het landelijke streven
om 35 terawattuur duurzaam
op te wekken. Dit kan vrijwel
zeker niet zonder een beperkt
aantal grootschalige wind- en
zonprojecten.
In de uitzending vanuit museum
STAAL vertelt wethouder Henk van
Zeijts over de stand van zaken rond
de Regionale Energie Strategie
(RES) en hoe de procedure verder
verloopt. Hans Siemes van de
Barchemse belangenvereniging
Hobama laat zijn licht schijnen over

het gemeentelijk beleid ten aanzien
van zonneparken in het algemeen
en de plannen voor zonnepak
Bekenschot bij Barchem in het
bijzonder.
Verder kijkt Allemaal1 TV letterlijk
naar binnen bij mensen die zo
duurzaam mogelijk leven. En, onder
voorbehoud, wordt ook gepraat met
LochemEnergie, een gedragswetenschapper en meer mensen met een
mening over duurzame energie.
Waar te zien?
De uitzending is donderdag 22
april om 19.00 uur te zien op
het YouTube-kanaal Allemaal1
TV. Daarna is het op elk gewenst
moment terug te kijken.

Bert Groot Wesseldijk is op 1 april begonnen aan zijn nieuwe baan als
directeur a.i. van Tribuut. Afgelopen vrijdag kreeg Bert Groot Wesseldijk nog
een mooi digitaal afscheid. Eerst was er een digitale bijeenkomst met zijn
inmiddels oud-collega’s. Daarna volgde er nog een afscheid voor mensen
uit onze gemeente met wie Bert als wethouder mee heeft samengewerkt.
Mooie woorden, de sites, bloemen en persoonlijke cadeaus en kaarten
zorgden voor een bijzondere middag. Uiteraard ontbrak ook het gezin van
Bert niet tijdens deze middag. Zij zaten samen met Bert op de tribune van
de Raadszaal. De afgelopen jaren kreeg hij hier veel steun van. Robert Bosch
heeft de taken van Bert Groot Wesseldijk overgenomen. Hij is sinds 1 april
officieel onze wethouder.

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

coronamaatregelen. Kijk voor
het laatste nieuws, eventuele
versoepelingen en het nieuwste
openingsplan op
www.rijksoverheid.nl/coronanieuws of op www.lochem.nl/
coronanieuws.
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Voor meer informatie over het coronavirus ga naar:

rijksoverheid.nl/coronavirus
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Bestrijding eikenprocessierups van start

Lochem sluit aan bij Meld Misdaad Anoniem

De eikenprocessierups maakt
nesten in de boom en onder de
grond. In het voorjaar komt de rups
uit het ei en daarna kan ze voor
veel overlast zorgen. Contact met
de brandharen geeft irritaties aan
de huid en soms ook aan ogen of
luchtwegen. Daarom willen we
het ontstaan van nesten zoveel
mogelijk voorkómen. Bijvoorbeeld
door het leefgebied van haar
natuurlijke vijanden te verbeteren
en uit te breiden. Toch is ook
‘preventief’ behandelen van eiken
nog nodig om de ergste plaag
te voorkomen. Vanaf volgende
week start Circulus-Berkel met de
behandeling.

Gemeente Lochem gaat
samenwerken met Meld Misdaad
Anoniem. Burgemeester Sebastiaan
van ’t Erve en Marc Janssen van
het meldpunt tekenden deze week
een samenwerkingsovereenkomst.
De gemeente ontvangt vanaf nu
belangrijke signalen over criminaliteit en fraude in de gemeente
Lochem.

Vanaf volgende week laat CirculusBerkel de eiken binnen de
bebouwde kom met een biologisch
middel behandelen. Met een
luchtkanon achter een wagen
wordt het in de kronen van de
eikenbomen geblazen. Het middel
(Xentari) is veilig voor mens, dier,
omgevingsgroen en materialen.
Ook eiken op aangewezen locaties
in het buitengebied laat CirculusBerkel behandelen. Daaronder
vallen bijvoorbeeld school- en

		

recreatieroutes en sport- en recreatievoorzieningen. Een uitgebreide
kaart vindt u op www.circulusberkel.nl/lochem
Beschermde vlindersoorten
Het biologische middel Xentari
bevat een bacterie. Als de rupsen
van het behandelde blad eten
tast de bacterie de rupsen aan
en gaan ze dood. Dat geldt ook
voor andere rupsen. Daarom
blijven de gemeente en CirculusBerkel voorzichtig en bouwen
ze het gebruik ieder jaar af. De
Vlinderstichting heeft beschermingsgebieden van vlindersoorten
aangewezen. Daar behandelt
Circulus-Berkel de eiken niet. Wel
houden ze die eiken goed in de
gaten. Komen er toch nesten voor,
dan worden ze weggezogen. Ook
in de buurt van oppervlaktewater
worden eiken niet behandeld.
Piekperioden vlot bestrijden
Ziet u komende maanden spinsels
of nesten van de eikenprocessierups? Dan worden ze
weggezogen als de eiken op plekken
staan die veel bezocht worden. In
de zomer brengt Circulus-Berkel

Circulus-Berkel behandelt eiken
binnen de bebouwde kom met een
biologisch middel.
het speciale materieel zoals
hoogwerkers onder op de
Buitenruimte-locatie in Lochem.
Ook de bestrijders werken vanaf
deze uitvalsbasis. Zo zijn ze sneller
op de plek van overlast. Meer over
de bestrijding van de eikenprocessierups vindt u op www.circulusberkel.nl/lochem. Heeft u vragen of
wilt u een melding doorgeven? Dat
kan via www.ciruculus-berkel.nl/
lochem/melding.

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 26 april 2021
Maandag 26 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

Beeldvormen:
Woonvisie Almen

Beeldvormen:
1. Inspraakprocedure beleidskader zon en wind *
2. Memo Processen Omgevingsvisie en beleidsontwikkeling grootschalig wind en herijking
beleidskader zon *

Ronde 2

Tafel 3

Tafel 4

20.45 - 21.30 uur

Beeldvormen:
Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Ampsen *

Informeren:
Memo Raadsmonitor Sociaal Domein 2e half jaar
2020

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 26 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 besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 12 april 2021
4. Ingekomen stukken 17 maart 2021 t/m 6 april 2021
Debatonderwerpen
5. Bestemmingsplan De Kalenberg Barchem
6. Bevindingen verbeterplan ‘t Baken
Hamer- en stemstukken
7. Aanwijzen leden Regioraad GR regio Stedendriehoek
8. Aanleg parkeerplaatsen SV Almen
9. Sluiting

Marc Janssen: “Heeft u informatie
over criminele activiteiten? Dan
is het altijd het beste om direct
naar de politie te stappen. Maar
in de praktijk blijkt dat niet altijd
makkelijk. Er zijn veel redenen
voor mensen om niet te melden.
Bijvoorbeeld uit angst voor wraak
of omdat u de dader kent. Het kan

ook zijn dat mensen de gevolgen
van melden niet kunnen overzien.
Of dat ze er na die tijd simpelweg
niets meer mee te maken willen
hebben. Voor al die gevallen is Meld
Misdaad Anoniem een vangnet. Wij
zorgen ervoor dat de informatie bij
de opsporing terecht komt, maar de
melder buiten beeld blijft.”
Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week
bereikbaar via 0800-7000. Op
maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 22.00 uur. En in weekenden
en op feestdagen van 9.00 tot 17.00
uur. Melden kan ook 24/7 via een
beveiligde omgeving op meldmisdaadanoniem.nl/melden.

EODD maakt brandbom onschadelijk
op 23 april in Hassinkbos
Op vrijdag 23 april maakt de
Explosieven Opruimingsdienst
Defensie (EODD) de brandbom
in het Hassinkbos van
Natuurmonumenten onschadelijk.
Dit gebeurt op de vindplaats. Het
plan om de bom gecontroleerd
te laten ontploffen ligt klaar
en is voorbereid door de EODD,
gemeente en de Veiligheidsregio.
Maandag 19 april beginnen de
voorbereidende werkzaamheden
in het bos. Het Hassinkbos is
deels afgesloten voor publiek.
Op 23 april is het bos helemaal
afgesloten voor publiek.
Medewerkers van de gemeente en
Natuurmonumenten controleren
de toegangswegen. Ook in de
dagen na de explosie is het bos
beperkt toegankelijk.

Aanwonenden
Aanwonenden van het bos in
Epse kregen een brief. Hen wordt
gevraagd om op 23 april binnen te
blijven vanaf 12.00 uur. En ramen
en deuren uit voorzorg te sluiten
en mechanische ventilatie uit te
zetten.
Verkeer
Verkeer kan op 23 april
gebruik blijven maken van de
Lochemseweg. Verkeersregelaars
zorgen dat verkeer blijft
doorrijden. Rond het middaguur
sluiten zij de weg langs het
Hassinkbos tijdelijk af voor alle
verkeer. Dit kan enige vertraging
geven. Kijk voor meer informatie
op www.lochem.nl/hassinkbos.

Hoe werkt de Digitale Politieke Avond
op 26 april?

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 25 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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Gevolgen klimaatverandering nu in beeld in digitale klimaatatlas
Het klimaat verandert en dat heeft
gevolgen voor onze leefomgeving.
Denk met name aan overstromingen, wateroverlast, hitte
en droogte. Voor de gemeente
Lochem is er nu een klimaatatlas.
Digitale kaarten in die atlas laten
de gevolgen van klimaatverandering zien. Aan de hand van de
klimaatatlas werkt de gemeente
Lochem aan een klimaatadaptatieplan, voor een klimaatbestendige toekomst. De atlas is te
vinden op www.weetvanwater.nl/
klimaatatlas.

op onder andere steeds drogere
zomers en hevigere regenbuien.
Dat noemen we klimaatadaptatie.
In het Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie hebben rijk, provincies,
gemeenten en waterschappen als
mijlpaal bepaald dat de omgeving
in 2050 een klimaatbestendige
inrichting moet hebben. Hierin
hebben overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
inwoners ieder hun eigen verantwoordelijkheid. Zo ook de gemeente
Lochem en haar inwoners en
bedrijven.

We zien nu al duidelijk de gevolgen
van klimaatverandering. Daarom
passen we onze leefomgeving aan

Lochemse klimaatatlas
De klimaatatlas brengt in beeld op
welke effecten van een veranderend

klimaat we ons moeten instellen.
Die zijn gebaseerd op de klimaatscenario’s voor 2050 van het
KNMI. Wethouder Robert Bosch:
“Aanpassen aan de gevolgen
van klimaatverandering doen
we samen. Daarom is het goed
dat iedereen nu kan zien waar
wateroverlast, hitte, droogte en
overstroming kunnen voorkomen.
In de loop van dit jaar volgt een
klimaatadaptatieplan. Met
concrete acties, afgestemd op lokale
klimaateffecten.”
De gemeente en het waterschap
stellen aan de hand van de atlas het
klimaatadaptatieplan op. Samen
met vertegenwoordigers uit de

omgeving. Zo kan niet alleen de
gemeente, maar kunnen ook het
waterschap, maatschappelijke
organisaties, inwoners en bedrijven
hun leefomgeving en toekomstige
plannen hierop aanpassen. Met
deze informatie gaan zij samen aan
de slag.
Lochems klimaatadaptatieplan
De gemeente werkt nu een
gemeentelijk klimaatadaptatieplan
uit. Hierin beschrijft de gemeente
wie op welke actie aan zet is.
Ook staat erin hoe de gemeente
inwoners betrekt bij klimaatadaptatie. Denk bijvoorbeeld aan
de regentonactie van vorig jaar
(inwoners kregen 20 euro korting

op een regenton). Verder helpt
LochemEnergie inwoners graag
en kunnen zij op Weet van Water
terecht voor tips en inspiratie. De
verwachting is dat het klimaatadaptatieplan eind 2021 klaar is.
Meer weten?
• www.weetvanwater.nl/
klimaatatlas
• www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/
klimaat
• www.lochemenergie.net/
water-besparen
• www.wrij.nl

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
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 9 tot en met 15 april 2021 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Ruitersportvereniging Barchem, Concours
Hippique Barchem, Soerinkweg 12, 19
en 20 juni 2021 (onder voorbehoud),
2021-199563
• Stichting Tractor Pulling Lochem (STPL),
Tractor Pulling Lochem, Brinkerinkweg
1, 7 augustus 2021 (onder voorbehoud),
2021-199542
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 8 t/m 14 april 2021 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg ong., het oprichten van een
brandweerkazerne, het plaatsen van
lichtreclame en het aanleggen van twee
uitritten, nr. 2021-199297, 8 april 2021
• Ehzerallee en Hagendijk Lochem (nabij
Twentekanaal), het kappen van twee
bomen, nr. 2021-199528, 9 april 2021
Barchem
• Heidehoflaan 14 (nabij), het kappen van
een Amerikaanse eik, nr. 2021-199399,
8 april 2021
• Ruurloseweg (nabij N312), het kappen van
twee beuken, nr. 2021-199416, 8 april 2021
Eefde
• De Wolzaklaan 8 (nabij), het kappen van
een acacia, nr. 2021-199382, 8 april 2021

• Gaanderij 8, het verbouwen/vergroten
van een woning en het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-199424, 9 april
2021
• Meijerinkstraat 10, het kappen van een
beuk, nr. 2021-199837, 13 april 2021
• Zutphenseweg 80, het kappen van een
acacia, nr. 2021-199278, 7 april 2021
Epse
• Lochemseweg 52a, het verplaatsen van een
uitrit, nr. 2021-199758, 13 april 2021
Gorssel
• Elfuursweg 6, het plaatsen van een
tuinschuur, nr. 2021-199849, 14 april 2021
• Veldhofstraat 8, het kappen van een
walnootboom, nr. 2021-199552, 11 april
2021
Harfsen
• De Smidse 6, het vergroten van een
woning, nr. 2021-199717, 12 april 2021
Laren
• Nengersteeg (nabij), het aanleggen van een
fietspad, nr. 2021-199306, 7 april 2021
• Postelstraat/Sportparkweg (nabij), het
kappen van een eik, nr. 2021-199512,
9 april 2021
Lochem
• Berkeloevers kavel 7, het oprichten van een
woning en het plaatsen van een zwembad,
nr. 2021-199608, 12 april 2021
• Vordenseweg 6 H602, het kappen van een
eik, nr. 2021-199842, 13 april 2021
Kennisgeving verlenging beslistermijn

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet
verlengen van de beslistermijn is in principe
geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3
Awb)

Vergunningen
Omgevingsvergunningen )
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 8 t/m 14 april 2021 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Dortherdijk 51, het plaatsen van een
composttoilet, houtopslag, kippenhok,
gereedschap- en opslagschuurtje,
schuilstal, blokhut en het aanleggen van
een aarden wal met ijskelder en poelen, nr.
2021-195412, 8 april 2021
Epse
• Oude Larenseweg 8, het vervangen van een
woning, nr. 2020-190625, 14 april 2021
Harfsen
• Lochemseweg 161c, het oprichten en in
werking hebben van een tankstation, nr.
2021-180973, 12 april 2021
• Oude Larenseweg 97, het verbouwen/
vergroten van een woonboerderij, nr.
2021-193667, 12 april 2021
Lochem
• Kwinkweerd 3, het verlengen van het
gebruik van een tijdelijke tent voor opslag
van materialen voor een periode tot en met
30 september 2021, nr. 2021-195906, 9
april 2021
• Markt 2 (nabij kerk), het plaatsen van
een stadsreliëf/maquette met bord, nr.
2021-197577, 8 april 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H45, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-190393, 14
april 2021
• Ossenbeltsdijk 1 H48, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2020-189971, 8
april 2021
• Vordenseweg 6, het gebruik van camperplaatsen voor de periode van 10 jaar en het
handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, nr. 2021-194647, 12 april 2021

Contact: afdeling Publiekscontacten

Bestemmingsplannen

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:

Ontwerp bestemmingsplan

Lochem
• Bolksbeekweg 7, het tijdelijk plaatsen van
twee blokhutten voor een periode van ca. 5
jaar, nr. 2021-193750, 12 april 2021

Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Ketenbosweg 17

Gorssel (planid-nummer NL.IMRO.0262.
goKetenbosweg17Go-BP31), zaaknummer
2020-188323. Vergroot het bouwvlak voor
het perceel Ketenbosweg 17 Gorssel, passend
binnen de stedenbouwkundige situatie ter
plaatse.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 22 april 2021 voor de duur van zes
weken tot en met 2 juni 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
Op 12 april 2021 zijn de volgende bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Eester Loo Gorssel
(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.buEesterlooGorssel-BP41). Wijzigt de bestemming
‘Agrarisch met waarden’ in de bestemming
‘Bos’ voor een gedeelte van het perceel
bekend onder kadastrale gemeente Gorssel
sectie E perceel 5962.
• Het bestemmingsplan Langelersdijk 6
Laren (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buLangelersdijk6La-BP41). Wijzigt de
agrarische bestemming in een wonen –
FAB bestemming ten behoeve van drie
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Openbare bekendmakingen
woningen. Door gebruik te maken van
het ‘Beleidskader Functieverandering
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt alle
voormalige agrarische bebouwing op het
erf gesloopt. Het erf wordt aan de hand
van een landschapsplan ingepast in de
omgeving.
Op 8 maart 2021 is het volgende bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Jodendenk 51-51a
Eefde (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buJodendijk51Eefde-BP41). Wijzigt de
agrarische bestemming (intensieve
kwekerij) in een wonen – FAB bestemming
ten behoeve van 4 woningen. Door
gebruik te maken van het ‘Beleidskader
Functieverandering Agrarische Bebouwing
Lochem’ worden alle bedrijfsgebouwen
van de te beëindigen kwekerij op het
perceel Jodendijk 51a in Eefde gesloopt. De
bestaande bedrijfswoning wordt burgerwoning. Op het terrein van de kwekerij
worden drie nieuwe erven met een woning
en bijgebouw mogelijk gemaakt. Behalve
het bestemmingsplan is eveneens een
beeldkwaliteitsplan vervaardigd. Het
beeldkwaliteitsplan bevat uitgangspunten
voor de toekomstige beeldkwaliteit van de
woningen.
Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen
met ingang van 22 april 2021 voor de duur
van zes weken tot en met 2 juni 2021 ter
inzage. De bestemmingsplannen kunnen
gedurende de hiervoor genoemde termijn
worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u
de mogelijkheid heeft de informatie op te
roepen via het invullen van de locatie, de
naam van het bestemmingsplan of het
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(digitaal of op verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan kan gedurende de termijn van

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.

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 of
• een belanghebbende die aantoont dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn
zienswijze tegen dat bestemmingsplan 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 beroepstermijn. 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.

Bekendmakingen
Ontwerp RES1.0 Cleantechregio
Contact: afdeling Ruimte
De ontwerp RES1.0 Cleantechregio ligt ter
inzage (zaaknummer 2021-198917)
Op 15 april 2021 heeft de Cleantech Regio
de ontwerp RES 1.0 openbaar gemaakt. In de
ontwerp RES 1.0 beschrijven de gemeenten
Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem,
Voorst en Zutphen (die samenwerken in de
Cleantech Regio), samen met de Provincie
Gelderland en de waterschappen Rijn & IJssel
en Vallei en Veluwe, hoe zij voor de periode
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 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.

tot 2030 verwachten duurzame energie op te
wekken met wind en zon, en hoeveel.
Deze overheden vinden het belangrijk dat
inwoners en maatschappelijke organisaties
kunnen bijdragen aan de RES. Daarom ligt
de ontwerp-RES 1.0 nu ter inzage en kan
iedereen die dat wil een inspraakreactie
indienen. De inspraakreacties worden
gebundeld en aangeboden aan de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemene
besturen van de Waterschappen. Zij kunnen
deze reacties meewegen in het besluitvormingsproces. De definitieve besluitvorming
over de RES 1.0 vindt in december 2021
plaats.
Ter Inzage
De ontwerp RES 1.0 ligt met ingang van 19
april 2021 voor de duur van zes weken tot en
met 31 mei 2021 ter inzage. De ontwerp RES
1.0 kan gedurende de hiervoor genoemde
termijn worden ingezien op de website
www.lochem.nl/windenzon. Op deze website
vindt u de ontwerp RES 1.0 gedateerd
maart 2021. U kunt tevens op afspraak bij
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem de
ontwerp RES 1.0 inzien (digitaal of op verzoek
op papier).
Inspraakreacties
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van de ontwerp
RES 1.0 schriftelijk reageren. Dit kan door
een email te versturen naar windenzon@
lochem.nl. Uw inspraakreactie wordt dan
verwerkt in de gemeente Lochem. U kunt
ook een inspraakreactie richten aan de
provincie Gelderland, aan een van de overige
gemeenten, of de waterschappen Rijn &
IJssel en Vallei en Veluwe. Het is niet nodig
dat bij meer dan één instantie te doen. Alle
inspraakreacties worden namelijk gebundeld
en vervolgens meegenomen in de besluitvorming over de definitieve RES 1.0.
Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de
afdeling Ruimte van de gemeente Lochem,
Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 28 92
22. Ook kunt u per email reageren dit kan via
het emailadres windenzon@lochem.nl.
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.

Contact: mw. M. Pais- Leeflang
Bekendmaking vaststelling Beleidsplan
Jeugdhulp en Wmo.
In de vergadering van 8 februari 2021 heeft
de gemeenteraad van Lochem het beleidsplan
Jeugdhulp en Wmo vastgesteld.
In dit beleidsplan leggen we uit hoe we
inwoners die voor langere of korte tijd
ondersteuning nodig hebben gaan helpen.
Ook beschrijven we hoe we de samenleving
sterker willen maken en de druk op
maatwerkvoorzieningen verlagen.
Inwerkingtreding
Het beleidsplan Jeugdhulp en Wmo
wordt bekend gemaakt in het digitale
Gemeenteblad op overheid.nl en treedt een
dag na de bekendmaking in werking.
Inzage
Het beleidsplan Jeugdhulp en Wmo ligt voor
iedereen ter inzage met ingang van 21 april
2021 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP
Contact: afdeling Publiekscontacten
De bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande personen is ambtshalve
opgeschort met de aanduiding “vertrokken
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de
verblijfplaats van:
B.R. Ceder, geb. 24-10-1970
Zie informatie: Bezwaar

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 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

NATUUR IN
NEDERLAND

Beleidsplan Jeugdhulp en Wmo vastgesteld

