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Contact
Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06-10 27 01 39

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden burgerzaken
Maak digitaal een afspraak via 
www.lochem.nl of bel met  
(0573) 28 92 22. Dit ivm 
maatregelen coronavirus.

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
De balie in Gorssel is gesloten. Dit
ivm maatregelen coronavirus.

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90

De balie is gesloten ivm 
maatregelen coronavirus.

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam: 
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook 
een brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl

Nieuwe coronahulp: TONK, een bijdrage in de woonlasten 
De Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) 
is bedoeld om een terugval in 
uw inkomsten als gevolg van de 
coronacrisis op te vangen. Heeft 
u het door de coronamaatregelen 
financieel moeilijk? Bijvoorbeeld 
omdat u uw baan bent verloren? 
Of omdat u als ondernemer uw 
werk niet of maar deels kunt doen? 
Is uw inkomen dusdanig gedaald 
dat u moeite heeft om uw noodza-
kelijke woonlasten te betalen? Dan 
kan deze TONK-regeling u wellicht 
helpen. 

TONK is een tijdelijke bijdrage van 
de gemeente in uw noodzakelijke 
woonlasten van 1 januari 2021 
tot 30 juni 2021. Noodzakelijke 
woonlasten zijn: huur, aflossing 
hypotheek, hypotheekrente en 
kosten voor gas, water en licht. De 
tegemoetkoming is € 1500,- voor 
hele periode. Dit komt neer op een 
bedrag van € 250,- per maand per 
huishouden.  

De bijdrage wordt eenmalig in één 
keer uitbetaald en u hoeft deze niet 
terug te betalen. 

Voorwaarden
Dit zijn de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een 
bijdrage TONK: 
• Uw inkomsten zijn tenminste 

30% gedaald 
Deze daling wordt bekeken over de 
maand januari 2020 ten opzichte 
van de maand januari 2021. Heeft u 
wisselende inkomsten? Dan mag u 
ook het gemiddelde nemen van uw 
inkomen over het eerste kwartaal 
2020 ten opzichte van het eerste 
kwartaal 2021.
• U bent de hoofdhuurder of 

eigenaar van een woning
• Uw vermogen is niet hoger dan  

€ 6.295,- (als u alleenstaand 
bent) of € 12.590,- (als u gehuwd 
of samenwonend bent)

Vermogen uit woning, 
onderneming, pensioen of van 
minderjarige kinderen wordt 
buiten beschouwing gelaten bij de 
beoordeling.

Aanvragen
U kunt een aanvraag doen tot 
en met 30 juni 2021. De periode 
waarover u de bijdrage kunt 
aanvragen is van 1 januari 2021 tot 
en met 30 juni 2021. De aanvraag 
doet u in principe digitaal, via 
DigiD. Lukt het niet om de aanvraag 
digitaal te doen? Dan kunt u het 
formulier ook printen, invullen en 
aan ons terugsturen. Het aanvraag-
formulier vindt u op de website van 
’t Baken: www.bakenlochem.nl, 
onder het kopje ‘nieuws’. 

MKB-ondernemers opgelet! 

Wilt u deze crisis overbruggen 
en in uw onderneming aan de 
slag gaan met het vernieuwen 
en toekomstbestendig maken 
van uw organisatie, het benutten 
van competenties van uw 
medewerkers en het ontplooien 
van hun talenten? Dan kunt u 
vanaf 3 mei subsidie aanvragen 
bij de provincie Gelderland. Zie 
www.gelderland.nl > Subsidies > 
SMART-Overbruggingsplan-MKB. 
Let op voor deze subsidieregeling 
geldt vol=vol.

Met de TONK-regeling krijgt u een bijdrage in de woonlasten.

Er mag weer meer. Dit brengt ook weer meer levendigheid met zich mee.

Blije gezichten in binnenstad

Sinds woensdag 28 april mag er 
weer meer. We zetten de eerste 
stap in de verdere versoepeling van 
de coronamaatregelen. In Lochem 
en ook in onze andere kernen 
leverde dat blije gezichten op bij 
ondernemers en klanten. 

De avondklok ging eraf, niet- 
essentiële winkels zijn weer open 
zonder afspraak en buitenterrassen 

zijn onder voorwaarden weer open. 
Ook mogen marktkooplieden die 
niet essentiële waar verkopen, weer 
op de weekmarkt staan. De versoe-
peling is niet zonder risico’s. Want 
het virus is nog niet weg, en nog niet 
iedereen kreeg een uitnodiging voor 
een vaccinatie. Belangrijk blijft dat 
we ons allemaal aan de basisregels 
blijven houden. En dat we ons laten 
vaccineren, zodra dit kan.  

Gooi geen troep door het riool!
Waterschap Rijn en IJssel roept 
mensen en bedrijven met klem op 
om geen schadelijke stoffen door 
het riool te spoelen. Wees bewust 
van wat je met het afvalwater 
wegspoelt in je huis, bedrijf of via 
de straatkolk. 

Chloor, bestrijdingsmiddelen, 
chemicaliën, meststoffen of 
hulpstoffen uit bedrijfsprocessen 
kunnen het zuiveringsproces van 
een rioolwaterzuivering verstoren. 
Dit is uiteindelijk schadelijk voor 
planten en dieren in beken en 
sloten.

Zuiveringsproces
Gemeenten zamelen het afval- 
water in en Waterschap Rijn 

en IJssel maakt het vervolgens 
schoon. Daarvoor heeft 
het waterschap meerdere 
Rioolwaterzuiveringsinstallaties 
(RWZI’s). In deze RWZI’s maken 
bacteriën het rioolwater zo schoon 
dat het zonder problemen weer 
geloosd kan worden in beken en 
rivieren. Om dit te kunnen doen 
moeten de bacteriën zich fijn 
voelen. De bacteriën zijn gevoelig 
voor temperatuur en ook voor 
schadelijke stoffen die niet in het 
rioolwater thuishoren. We roepen 
dan ook met klem op: Ga bewust 
met je afvalwater om en voorkom 
lozing van schadelijke stoffen. 

Informatie over Eikenprocessierups en 
Buitengewone Boom
Hoe bestrijden we in onze 
gemeente de eikenprocessierups? 
U leest het verderop op een 
speciale pagina van Circulus-Berkel. 
Ook vindt u in deze Berkelbode 
een pagina over de Buitengewone 
Boom. Dat is dit keer een 
opvallende beuk in Gorssel.

SWL zoekt oudere inwoners voor 
enquête over veerkracht
Stichting Welzijn Lochem (SWL) 
zoekt mensen van 65 tot en met 
70 jaar uit onze gemeente. Door 
de coronamaatregelen zijn er 
minder mogelijkheden om te 
bewegen. SWL onderzoekt of dit 
invloed heeft op de veerkracht van 
inwoners.

Gelukkig krijgen we stukje bij 
beetje ons ‘normale’ leven weer 
terug. Toch hebben de corona-
maatregelen gevolgen voor 
iedereen. De laatste tijd kijkt SWL 
hoe mensen met uitdagingen en 
tegenslagen in het leven omgaan. 

Vragenlijst
Om dit te kunnen onderzoeken 

heeft SWL een enquête opgesteld. 
Op basis van de resultaten hoopt 
de stichting gerichte actie te 
kunnen ondernemen. Het invullen 
van de enquête duurt ongeveer 
een kwartier. Dit is de link naar de 
enquête: www.nl.surveymonkey.
com/r/RT6NQ3T.

Vragen of hulp nodig? Neem 
dan contact op met Emma 
Borggreve. Zij is bereikbaar via het 
e-mailadres: e.borggreve@welzijn-
lochem.nl of (0573) 29 70 00. 

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 26 april 2021

Op 26 april 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestemmingsplan De Kalenberg
• Bevindingen verbeterplan ’t Baken (gewijzigd)
• Aanwijzen leden Regioraad GR Regio Stedendriehoek
• Aanleg parkeerplaatsen SV Almen
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

Gemeentehuis gesloten op 5 mei
Op woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag) is het gemeentehuis gesloten. Wij 
werken dan ook niet op afspraak. Wilt u binnenkort een bezoek brengen 
aan het gemeentehuis om iets te regelen, maak dan altijd eerst een 
afspraak. Dat kan via www.lochem.nl of (0573) 28 92 22.
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Larenaren krijgen brief met resultaten 
Aardgasvrij Laren
Drie jaar lang hebben negen Larenaren onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden, de gevolgen en de betaalbaarheid van het aardgasvrij 
maken van de huizen in Laren. Dit gebeurde in de projectgroep Aardgasvrij 
Laren (AGVL), op initiatief van de werkgroep Wonen en Duurzaamheid van 
Wakker Laorne. In juni wordt het onderzoek afgerond. Van de resultaten 
krijgt ieder huishouden in Laren een brief in de brievenbus. Ook krijgen 
zij een uitnodiging voor een onlinebijeenkomst op 19 mei. Tijdens die 
bijeenkomst wordt dieper op de resultaten ingegaan. 

De projectgroep AGVL vindt het 
belangrijk dat alle inwoners van 
Laren op de hoogte zijn. Aardgasvrij 
worden is voor veel mensen niet 
realistisch. In de media wordt 
regelmatig beweerd dat ‘iedereen’ 
duizenden euro’s moet investeren 
en dat dat geld nooit wordt 

terugverdiend. Begrijpelijk dat u 
zich dan zorgen maakt. Maar dat 
is zeker niet de uitkomst van het 
onderzoek van Aardgasvrij Laren. 
Sterker nog, voor ieder type huis is 
er al een gunstig alternatief. Best 
goed nieuws dus.

Aanbevelingen
In de brief staan de resultaten in 
grote lijnen. Met daarbij aanbeve-
lingen voor wat u kan doen als 
u een goed, een redelijk of een 
slecht geïsoleerd huis hebt. Er is 
speciale aandacht voor een kans op 
groengas uit Laren! Het eindrapport 
wordt opgemaakt na 19 mei, zodat 
reacties van Larenaren verwerkt 
kunnen worden. Kijk voor meer 
informatie op de website 
www.aardgasvrijlaren.nl. Vragen? 
Mail naar info@aardgasvrijlaren.nl.

Wegwerkzaamheden in Zwiep afgerond

De wegwerkzaamheden in Zwiep zijn klaar. Vorige week legde aannemer 
Lansink de laatste hand aan de wegversmallingen die het verkeer moeten 
remmen. Ook het groen brachten we aan. De veranderingen aan de weg 
zijn in nauw overleg met Belangenvereniging Zwiep tot stand gekomen. 

Algemene ledenvergadering Wakker Laorne op 11 mei

Wakker Laorne nodigt u uit voor de online algemene ledenvergadering, die 
gehouden zal worden op dinsdag 11 mei 2021 om 20.00 uur. Opgeven kan tot 
11 mei bij secretariaat@wakkerlaorne.nl. U ontvangt dan een mail met een 
link voor deelname en verdere uitleg.

AGENDA

1. Opening door voorzitter Richard Buitink
2.  Notulen 27e algemene ledenvergadering van 9 april 2019 

De notulen zijn te vinden op de website www.larengelderland.nl onder 
het tabblad “Wakker Laorne”, bij ledenvergadering 2019.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Jaarverslagen 2019 en 2020 van secretaris Ria Schekman 

Deze zijn te vinden op de website www.larengelderland.nl onder het 
tabblad “Wakker Laorne”, bij ledenvergadering 2020 en 2021.

5.  Financiële verslagen 2019 en 2020 en begroting 2021 van penning-
meester Eric Lammertink 
 - Verslag van de kascommissieleden Evert-Jan Boers en Willie Oonk  
Zij hebben de kascontrole zowel in 2020 als 2021 uitgevoerd en hebben 
het bestuur per mail decharge verleend. 
- Nieuw kascommissielid

6.  Vertrekkende en nieuwe bestuursleden en werkgroepleden, opheffen 
werkgroep Welzijn

7. Bestuursverkiezing 2021:
Aftredend en niet herkiesbaar:
- Ria Schekman, secretaris
Voorstellen voor nieuwe bestuursleden:
- Joyce Dekker, secretaris
- André Lobbert, voorzitter werkgroep Recreatie en Toerisme
Tegenkandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich tot een dag voor 
de vergadering melde door een verklaring in te leveren bij de secretaris, 
getekend door tenminste 10 leden.
8. Dorpsplan en Omgevingsvisie – vragen via Mentimeter 
Ons dorpsplan is inmiddels alweer uit 2017. Wij willen dit jaar een nieuwe of 
geactualiseerde versie van het dorpsplan opstellen. De komende maanden 
willen wij met een projectgroep van inwoners dit dorpsplan vorm geven. 
De eerste aanzet volgt tijdens deze ALV met een aantal vragen over Laren, 
door middel van de Mentimeter. U kunt uw antwoorden via uw mobiel of 
een tweede scherm doorsturen. De antwoorden zijn direct zichtbaar (wel 
anoniem uiteraard) en dienen als input voor het nieuwe dorpsplan. De 
komende periode nodigen wij inwoners van Laren uit om met ons mee 
te denken en mee te schrijven aan het nieuwe dorpsplan in de tijdelijke 
projectgroep Dorpsplan.
Tegelijkertijd is de gemeente bezig een omgevingsvisie en -plan op te stellen 
voor de gehele gemeente Lochem. Dit omgevingsplan komt in de plaats van 
de huidige bestemmingsplannen en vervangt een groot aantal bestaande 
wetten. De gemeente kan ons nieuwe dorpsplan meenemen als input 
voor de omgevingsvisie. In het najaar gaat de gemeente het voorontwerp 
omgevingsvisie 
presenteren in de kernen. Het is de bedoeling dat het concept dorpsplan 
dan klaar is. Dan kunnen we het voorontwerp omgevingsvisie toetsen 
aan het dorpsplan en zijn er nog mogelijkheden tot aanpassing van de 
omgevingsvisie. 
Wilt u graag deelnemen aan de tijdelijke projectgroep Dorpsplan, dan kunt u 
dat doorgeven aan secretariaat@wakkerlaorne.nl of tel. 06-41157308.
9. Sluiting door de voorzitter
               
Het bestuur van Wakker Laorne 

Hoe werkt de Digitale Politieke Avond op 10 mei?
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 9 mei. 
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.

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 10 mei 2021
Maandag 10 mei 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:
Opheffen overgang Diekinksweg/
Nengersteeg (nabij Aalsvoort) en 
Teenkweg te Eefde *

Beeldvormen:
1. Controle recht op zorg jeugd *
2. Nota misbruik en oneigenlijk gebruik 2021 *

Ronde 2 Tafel 3 Tafel 4

20.45 - 21.30 uur Meningvormen:
Woonvisie Almen

Informeren:
Memo Ontwerp RES 1.0

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 10 mei 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 26 april 2021
4. Ingekomen stukken 7 april 2021 t/m 20 april 2021
Hamer- en stemstukken
5. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning zonnepark Ampsen
6. Inspraakprocedure beleidskader zon en wind
7. Wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG
8. Sluiting
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Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 22 t/m 28 april 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Ehzerallee 6a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-200735, 22 april 
2021 

Gorssel
• Hoofdstraat 28, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-201128, 28 april 
2021 

• Thuyalaan 3, het kappen van een esdoorn, 
nr. 2021-201129, 28 april 2021 

• Veldhofstraat 34h, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-200792, 23 april 
2021 

Harfsen
• Heideveld kavel 3, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-200807, 23 april 2021 
• Reeverweg 36a, het kappen van drie eiken, 

nr. 2021-200873, 25 april 2021 
• Wilhelminalaan 11, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-201047, 26 april 2021 
Laren
• Jonker Emile Laan 5, het handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van een tijdelijke pop-up camping 
voor een periode van drie maanden, nr. 
2021-201169, 27 april 2021 

• Rengersweg (nabij), het kappen van een 
berk, nr. 2021-200839, 23 april 2021 

Lochem
• Tusseler 115 A1, het plaatsen van een 

blokhut, nr. 2021-200891, 26 april 2021 

Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht is besloten voor 
de volgende aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal 6 
weken:

Eefde
• Spijkpad (nabij), het kappen van vijftig 

beuken, nr. 2021-196157, 28 april 2021 
Laren 
• Deventerweg 88a, het verbreden van een 

inrit, nr. 2021-196473, 28 april 2021 
• Mussenberg 3a, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM), nr. 2021-200273, 
23 april 2021 

Lochem
• Emmastraat 38, het gedeeltelijk 

verbouwen van het pand tot een bed and 
breakfast, nr. 2021-195992, 26 april 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)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 22 t/m 28 april 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Kapelweg 7, het vergroten van een bedrijfs-

gebouw, nr. 2021-198435, 23 april 2021 
Eefde 
• Bargeweg 22, het verbouwen/vergroten 

van een woning, nr. 2021-197618, 23 april 
2021 

• Harfsense Steeg 5, het vervangen van een 
recreatiewoning, nr. 2020-190383, 26 april 
2021 

• Hoog Barge 11, het vervangen van een 
carport, nr. 2021-200113, 28 april 2021 

• Kazerneplein 6, het gebruik van een 
portiers-/dienstwoning voor een periode 
van 10 jaar, nr. 2021-196314, 26 april 2021 

Epse
• Hankweg 2, het plaatsen van een pergola, 

nr. 2021-198604, 23 april 2021 
Laren 
• Molenveld 24, het oprichten van een 

bedrijfshal, nr. 2021-193676, 22 april 2021 
• Verwoldseweg 45, het plaatsen van 

dakkapellen, nr. 2021-198101, 23 april 
2021 

Lochem
• Ampsenseweg 21, het plaatsen van een 

zonnepanelen, nr. 2021-197919, 23 april 
2021 

• Boekhorstlaan 4, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-196765, 23 april 
2021 

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen

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

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

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

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

www.lochem.nl 

• Pillinkstraat 24, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-196181, 28 april 2021 

• Runmolenlaan 15, het kappen van een 
wilg, nr. 2021-196178, 22 april 2021 

• Vordenseweg 6 H133, het plaatsen van een 
schuur, nr. 2021-196179, 28 april 2021 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 26 april 2021 heeft de gemeenteraad het 
bestemmingsplan De Kalenberg Barchem 
gewijzigd vastgesteld.

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 
De Kalenberg Barchem (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buDeKalenbergBa-BP31) 
voorziet in de aanleg van een natuurbe-
graafplaats van 3 hectare in een bestaand 
bosgebied op het landgoed De Kalenberg, 
noordelijk van de kern Barchem. Ook voorziet 
het bestemmingsplan in de aanleg van een 
nieuw bos van 3 hectare op een locatie nabij 
Larikslaan 31 in Barchem. 

Wijziging ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. De 
wijziging betreft artikel 11.1, onder b en 
onder c van de planregels (Overige regels, 
parkeren). Met deze wijziging wordt 
aangesloten op de recent vastgestelde 
gemeentelijke ‘Nota parkeernormen 2020’ 
en wordt niet meer verwezen naar de CROW 
Publicatie 381 over parkeren.

Inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 6 mei 2021 voor de duur van zes 
weken tot en met 16 juni 2021 ter inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op 
de knop “Zoeken plannen”, waarna u de 
mogelijkheid heeft de informatie op te roepen 
via het invullen van de locatie, de naam van 
het bestemmingsplan of het planid-nummer 
(NL.IMRO.0262.buDeKalenbergBa-BP31). 
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een 
directe link vinden naar de plaats waar het 
vastgestelde bestemmingsplan digitaal kan 
worden ingezien. 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 ontwerpbestem-
mingsplan bij de gemeenteraad naar voren 
heeft gebracht;

• 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;

• een belanghebbende die geen zienswijze 
kenbaar heeft gemaakt en kan aantonen 
door de gewijzigde vaststelling in een 
ongunstiger positie te worden gebracht. 

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. U kunt geen beroep instellen per 
e-mail.

Verkeer

Onteigening van onroerende zaken in 
de gemeente Lochem voor de uitvoering
van het Inpassingsplan N346 Schakel 
Achterhoek - A1 

De burgemeester van de gemeente Lochem 
deelt mee dat, ingevolge artikel 78, zevende 
lid, van de onteigeningswet, vanaf 7 mei 2021 
tot en met 17 juni 2021 een afschrift van 
het koninklijk besluit van 30 maart 2021, nr. 
2021000624, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name van 
de Provincie Gelderland ter onteigening 
aangewezen onroerende zaken zijn nodig 
voor de uitvoering van het Inpassingsplan 

N346 Schakel Achterhoek - A1. De door 
de Kroon ter onteigening aangewezen 
onroerende zaken hebben de bestemmingen 
Verkeer en de dubbelbestemmingen Waarde 
- Archeologie 5 en Waarde - Archeologie 7. 
Op de onroerende zaken worden werken en 
werkzaamheden uitgevoerd ter verwezen-
lijking van die bestemmingen. 

Het koninklijk besluit is gepubliceerd in de 
Staatscourant van 26 april 2021, nr. 19277. 
Tegen dit besluit staat geen beroep open. 

Een afschrift van het koninklijk besluit ligt ter 
inzage op de volgende locaties: 
- Gemeente Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem 
(openingstijden staan op de website van de 
gemeente). In het kader van de coronamaat-
regelen kan het inzien van het koninklijk 
besluit bij de gemeente Lochem uitsluitend 
op afspraak. U kunt hiervoor telefonisch een 
afspraak maken bij de afdeling publiekscon-
tacten via telefoonnummer 0573 289 222. 
-Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Griffioenlaan 2 te Utrecht in de centrale hal. 

Voorgenomen verkeersbesluit 

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

De volgende (voorgenomen) verkeersbe-
sluiten zijn genomen:

Lochem
• Bagijnestraat
Afsluiten voor doorgaand gemotoriseerd 
(vracht)verkeer door middel van het plaatsen 
van beweegbare paaltjes. Dat uit het oogpunt 
om schade aan panden en ongewenst 
(vracht)verkeer te voorkomen. Mocht u 
bezwaar hebben tegen dit (voorgenomen) 
verkeersbesluit dan kunt u dit binnen 6 
weken kenbaar maken via verkeer@lochem.nl 
o.v.v. zaaknummer 2020-175154.

Bekendmakingen

Kennisgeving ontwerp-besluit hogere 
grenswaarde Zutphenseweg 23 Gorssel 

Contact: afdeling ruimte

Burgemeester en wethouders hebben in haar 
vergadering van 26 april 2021 besloten om 
het ontwerp-besluit hogere grenswaarde 
Zutphenseweg 23 Gorssel vrij te geven voor 
terinzagelegging. 

Inhoud
Dit besluit hoort bij het ontwerp-wijzi-
gingsplan ‘Zutphenseweg 23 Gorssel’ van 
Gedeputeerde Staten van Gelderland. Het 
plan gaat over een braakliggend perceel aan 
de provinciale weg N348 (Zutphenseweg), 
nabij de kruising Quatre Brasweg – 
Flierderweg. Tot voor kort stond dicht bij 
deze kruising een vrijstaande woning. Om 
de kruising opnieuw te kunnen inrichten en 
zo de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft 
de provincie het woonperceel aangekocht. In 
2019 is de woning gesloopt. Inmiddels is de 
aanpassing van de kruising afgerond. Door de 
vaststelling van het wijzigingsplan kan er in 
de toekomst een nieuwe vrijstaande woning 
op het perceel worden gebouwd.
Om te kunnen voldoen aan de Wet geluid-
hinder, moet voor het adres Zutphenseweg 23 
in Gorssel een hogere grenswaarde (hgw) van 
58 dB worden vastgesteld. Dit besluit neemt 
het college op basis van artikel 83 lid 7 van de 
Wet geluidhinder.

Procedure ontwerp-wijzigingsplan
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland zijn bevoegd om het ontwerp-wij-
zigingsplan vast te stellen. Het ontwerp van 
het hgw-besluit ligt tegelijk met het ontwerp-
-wijzigingsplan ter inzage. Meer informatie 
over het ontwerp-wijzigingsplan en de 
mogelijkheid om hierop te reageren vindt u 
in de kennisgeving van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Gelderland. 

Zienswijze 
Het ontwerp-besluit en het bijbehorend 
akoestisch onderzoek liggen van vrijdag 7 
mei tot en met donderdag 17 juni ter inzage. 
Tijdens deze periode kunnen belangheb-
benden op het ontwerp-besluit reageren door 
een zienswijze in te dienen bij burgemeester 
en wethouders.

Meer informatie 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling Ruimte, Hanzeweg 8 in Lochem, 
telefoonnummer (0573) 28 92 22.

Openbare bekendmakingen


