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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

Een vĳ ver voor extra leven in uw tuin
Lily de Boer ontwerpt tuinen en 
geeft advies over beplanting. In 
een tipclip geeft zij  tips voor hoe 
u zelf een vij ver kunt aanleggen. 
Een vij ver in zorgt voor veel 
biodiversiteit in uw tuin. Veel 
soorten planten en dieren zorgen 
voor evenwicht in de natuur. Dat 
voorkomt plagen en ziektes en 
maakt de natuur beter bestand 
tegen klimaatverandering.

Lily vertelt: “Ik heb een vij ver 
omdat dat heel veel leven met zich 
meebrengt. Er is op het water en 
net onder de oppervlakte altij d wat 
te zien, in alle vier de seizoenen! 
Bij voorbeeld kikkerdril en –visjes en 
badderende vogels. Ik zit regelmatig 
aan de rand van de vij ver en kan dan 
geen genoeg krij gen van alles dat er 
zwemt en krioelt en beweegt.“ 

Ook een vij ver?
Dan heeft Lily vij f tips voor u:
1.  Zorg dat dieren er in en uit 

kunnen. Dat kan met schuin 

afl opende randen. Heb je al 
opstaande randen? Maak 
dan een brug naar het land, 
met bij voorbeeld een mooie 
eikenhouten tak half in het water. 
Zo voorkom je dat een egel of jong 
vogeltje verdrinkt.

2.  Zuurstofplanten houden het 
water helder. Denk daarbij  
aan fonteinkruid, waterpest of 
aarvederkruid. Met veel planten 
is een pomp zelfs niet nodig.

3.  Zorg ook voor oeverbeplanting. 
Zo is er ook voor insecten en 
andere beestjes altij d wat te 
halen. Maak deze beplanting 
lekker divers, met planten die 
verschillende bloeitij den kennen. 
Dan heb je altij d iets bloeiends 
om naar te kij ken, en hebben de 
beestjes altij d iets te snoepen. 
Gele lis en snoekkruid zij n 
bij voorbeeld mooie en goede 
planten.

4.  Zoek een goede plek voor je vij ver. 
Kies voor een plek met minstens 
zes uur zon per dag. Niet te dicht 
bij  bomen, vanwege vallend blad. 
En kies een mooie prominente 
plek, liefst zichtbaar vanuit huis. 
Dan heb je ook in de winter 
plezier van je vij ver. 

5.  Sluit je vij ver aan op een wadi als 
dat kan. Dan sla je regenwater 
op dat je in droge tij den kunt 
gebruiken voor je tuin.  

Zelf genieten
Lily de Boer is van www.indetuin-
vandorth.nl. Deze tuin kunt u 
bezoeken, bij voorbeeld tij dens 
het tuinrondje Gorssel (24 en 25 
juli, www.tuinrondjegorssel.nl). 
Of breng bij voorbeeld eens een 
bezoekje aan de vij ver in Berkeloord, 
in Lochem. Pas richtten bewoners 
deze opnieuw in. Ontdek zelf de 
rust van een vij ver en ervaar hoe hij  
de luchten weerspiegelt. 

Tipclip
De tipclip van Lily met tips voor de 
aanleg van een vij ver in uw eigen 
tuin vindt u op ons YouTubekanaal, 
playlist tipclips. Daar vindt u ook 
andere video’s met tips voor meer 
biodiversiteit in uw eigen tuin.

Lily de Boer bĳ  haar vĳ ver In de Tuin van Dorth.

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 12 juni tot en met 18 juni 2021 
loopt u de kans om militairen van 
de Koninklij ke Landmacht tegen 
het lij f te lopen. Zij  oefenen op de 
openbare weg rond Lochem hun 
basis militaire vaardigheden.

De oefening speelt zich af in 
delen van de provincies Drenthe, 
Overij ssel en Gelderland. De 
militairen zullen zich te voet en 
per voertuig verplaatsen. Dit 
gebeurt zowel overdag als ’s 
nachts. De eenheid bestaat uit 90 
personen. Als ze van privéterrein 
gebruikmaken, wordt dit vooraf met 
de eigenaar overlegd. Dit gebeurt 

ook als de route op privéterrein over 
onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelij k 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tij d, plaats, soort 
schade. U kunt de schade melden bij  
het Ministerie van Defensie, Sectie 
claims Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004, 3509 AB Utrecht. 
Of via Jdvclaims@mindef.nl, 
(030) 218 04 20.

Wegafsluitingen Barchemseweg en 
Zutphenseweg in Lochem
In de komende periode worden er 
werkzaamheden uitgevoerd aan de 
Barchemseweg en Zutphenseweg 
in Lochem. Aan de Barchemseweg 
gaat Aarsleff  Leidingrenovatie 
het hoofdriool renoveren. En aan 
de Zutphenseweg ter hoogte 
van de ontsluitingsweg met de 
nieuwe wij k Bosstaete gaat Dostal 
Wegenbouw het asfalt vernieuwen.

Barchemseweg
Op donderdag 24 juni en op 
maandag 28 juni tot en met 
donderdag 1 juli sluiten we de 
Barchemseweg af voor alle verkeer. 
Er vinden dan werkzaamheden 
plaats aan het riool onder deze 
weg. De lij nbus en hulpdiensten 
blij ven wel gebruik maken van het 
afgesloten wegvak. Door het werk 
aan de Barchemseweg vinden er 
ook afsluitingen plaats voor de 
Cartier van Disselweg óf de Bosweg. 

Eén van beide straten is altij d open. 
Wij  vragen aanwonenden dan ook 
om gebruik te maken van die straat. 
Voor het overige verkeer stellen wij  
een omleiding in.

Zutphenseweg
De aannemer verzorgt het 
aanleggen van de wegen rond en 
in de nieuwbouwwij k Bosstaete 
aan de Zutphenseweg (voormalig 
terrein Polsvoort). Hierdoor is van 
21 juni tot en met 16 juli slechts 
één rij baan van de Zutphenseweg 
beschikbaar. Het doorgaand verkeer 
op de Zutphenseweg regelen we via 
een verkeersinstallatie. 

Op maandag 12 juli sluiten we 
de Zutphenseweg ter hoogte van 
de aansluiting met de Nelson 
Mandelastraat af in beide 
richtingen. Het verkeer leiden we 
die dag om.

In memoriam: 
A.L. Snĳ ders (Peter Müller) 1937 - 2021

Wij  zij n diep bedroefd over het 
overlij den van onze gemeente-
schrij ver de heer A.L. Snij ders 
(Peter Müller). Hij  overleed op 
maandag 7 juni in zij n geliefde 
Klein Dochteren. Hij  was niet 
alleen een inwoner van onze 
gemeente, maar ook al meer dan 
10 jaar onze gemeenteschrij ver. 
Zo luisterde hij  menig activiteit 
van onze gemeente op met zij n 
handelskenmerk: het Zeer Korte 
Verhaal (zkv).

Tij dens onze laatste nieuwjaars-
receptie in januari 2020 brachten 

wij  een speciaal boekje uit. Met 
daarin alle zkv’s die hij  in die 10 
jaar voor onze gemeente heeft 
geschreven. Zij n inleidingen tot 
een zkv die hij  tij dens dit soort 
bij eenkomsten hield waren vaak 
langer dan het zkv zelf. Daarmee 
wist hij  ons, het publiek op 
geheel eigen wij ze te boeien. 

Soms humoristisch, soms 
scherpzinnig, soms absurd, maar 
altij d met een meesterlij k inzicht 
in wat ons allemaal tot mens 
maakt.

Wij  koesteren de warme 
herinneringen aan zij n verhalen, 
zij n optredens voor onze 
gemeente en niet in de laatste 
plaats aan hem zelf. 

Wij  gaan hem missen! 
Onze gedachten zij n bij  zij n 
echtgenote mevrouw Ineke 
Swanevelt en zij n kinderen. 

Sebastiaan van ’t Erve
Burgemeester 
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Grootschalig werk aan spoor
Tussen Eefde en Delden gaat 
ProRail de komende weken grote 
delen van het spoor vernieuwen. 
Grootschalige werkzaamheden 
als deze, waarbij  spoorstaven, 
dwarsliggers (bielzen) en ballast 
(spoorgrind) worden vervangen, 
vinden eens in de tientallen 
jaren plaats. Helaas leveren deze 
werkzaamheden hinder op voor de 
omwonenden, weggebruikers en 
treinreizigers.

Op onze site www.lochem.nl/
nieuws vindt u een overzicht van de 
afsluitingen. Deze data zij n onder 
voorbehoud. Voor vragen kunt u 
terecht bij  ProRail. Zij  zij n bereikbaar 
via www.prorail.nl/contact. Of 0800 
- 776 72 45 (gratis). Doordeweeks 
tussen 8.00 en 18.30 uur en bij  
noodgevallen of ernstige overlast 
ook buiten kantoortij den.

Fietst u mee langs archeologische vondsten?
Op zaterdag en zondag 19 en 
20 juni kunt u deelnemen aan 
een fi etstocht langs plekken 
waar archeologisch interessante 
vondsten zij n gedaan. De 
werkgroep Archeologie Gorssel-
Eefde-Almen organiseert de archeo-
logiedagen voor de derde keer.

Rond Epse wonen al sinds de laatste 
ij stij d mensen. Al sinds de 19e eeuw 
zij n er vondsten gedaan, die iets 
vertellen over hoe de mensen hier 
vroeger leefden. Tij dens recente 
opgravingen bij  de aanleg van het 
nieuwe Bedrij venpark A1 en de 
wij k Waterdij k, is daarover veel 
nieuwe informatie gevonden. 
Denk aan aardewerk, vuurstenen 
voorwerpen, sporen van prehisto-
rische boerderij en en een zilveren 
Keltische munt. Vanaf de middel-
eeuwen is dit gebied als grens 
tussen Gelre-Oversticht-Overij ssel/
Zutphen-Deventer intensief 
gebruikt en bewoond geweest. En 
ook dat heeft zij n sporen nagelaten. 

Reis door de tij d
Tij dens een 2 uur durende fi etstocht 
nemen de gidsen u mee op reis door 
de tij d. Ze doen dat aan de hand van 
verhalen. Het landschap is door de 
tij d heen steeds veranderd en van 
de oude bewoning is dus nog maar 
weinig te zien. Toch krij gt u een idee 
van hoe mensen hier vroeger leefden. 

Werkgroep Archeologie 
Gorssel-Eefde-Almen 
Deze groep bestaat uit vrij wil-
ligers van AWN (vrij willigers in 
de archeologie), De Elf Marken en 

Historisch Genootschap Lochem, 
Laren, Barchem.

Deelnemen
De tocht begint zaterdag en 
zondag om 10.30 uur. Deelname 
is gratis. Omdat er plek is voor 
maximaal 15 deelnemers per dag, 
is aanmelden noodzakelij k. Dat kan 
via d.jacques@planet.nl. Vermeld 
uw naam, met hoeveel personen u 
wilt deelnemen en of u op zaterdag 
19 juni of op zondag 20 juni wilt 
fi etsen. U krij gt dan vooraf via 
e-mail meer informatie. 

Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 7 juni 2021
Op 7 juni 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Nota misbruik en oneigenlij k gebruik 2021
• Controle recht op zorg (gewij zigd)
• Begroting Tribuut 2022-2025 en begrotingswij ziging 2021 (gewij zigd)
• Motie n.a.v. Memo Voorlopige jaarstukken VNOG 2020 en concept-

programmabegroting VNOG 2022-2025
• Motie vreemd aan de orde: Kapbeleid bomen
• Opheff en overgang Diekinksweg/Nengersteeg (nabij  Aalsvoort en 

Teenkweg te Eefde)
• Vaststelling bestemmingsplan Witzand 1 Barchem
• Vaststelling Nota bodembeheer en Bodemkwaliteitskaarten (NBB en 

BKK)

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

Tips over water in tuin en huis
De temperatuur stij gt. Dat lij kt misschien leuk, 
maar we krij gen er ook last van. Tij dens een 
hittegolf blij ft het lang warm in huis, kwetsbare 
ouderen hebben last van hittestress en de natuur 
krij gt een klap.

Met z’n allen kunnen we er wat aan doen. 
Bij voorbeeld door te beginnen in en rondom je 
huis. Verderop in deze Berkelbode vindt u tips 
voor water in huis en tuin.

ook buiten kantoortij den.

Laatste fase werkzaamheden Kwinkweerd
Voor de aanleg van de rondweg 
Lochem (N346 Schakel Achterhoek 
– A1) zij n afgelopen periode 
nieuwe elektriciteitskabels, 
gas- en waterleidingen langs de 
Kwinkweerd in de grond gelegd. 
Dit doen we zodat de aannemer 
straks een vrij  gebied heeft voor het 
aanleggen van de rondweg. 

Tot eind juni vinden door aannemer 
BAM werkzaamheden plaats 
om de kabels en leidingen uit 
de middenberm bij  de Twentse 
Kabelfabriek TKF te verwij deren. 
Tot die tij d blij ft het tij delij ke 

verkeerslicht nabij  de TKF nog 
staan. Tot 23 juli worden de kabels 
en leidingen aan de noordzij de 
van de Kwinkweerd (nabij  het 
spoor) verwij derd. Op plekken waar 
de ruimte beperkt is, wordt een 
dynamische afzetting met verkeers-
regelaars ingezet. Hierbij  wordt er 
een gematigde snelheid van het 
verkeer gevraagd.

Vervanging telecomkabels 
Vanaf 7 juni starten VolkerWessels 
Telecom en Teltec Rij ssen met boor- 
en graafwerkzaamheden om de 
telecomkabels te vervangen. Deze 

werkzaamheden leveren weinig tot 
geen hinder op voor de omgeving, 
omdat de werkzaamheden 
in de berm plaatsvinden. 
Bedrij ven en bewoners langs de 
Kwinkweerd blij ven tij dens deze 
werkzaamheden bereikbaar. 

Vragen?
Heeft u vragen over de rondweg 
Lochem (project N346 Schakel 
Achterhoek - A1)? Neem dan 
contact op met Jurgen Hell, 
omgevingsmanager provincie 
Gelderland, via j.hell@gelderland.nl.

Openbare bekendmakingen
Aanvragen

Evenementenvergunningen

Contact: mw. C. Groenendij k en mw. M. 
Hazewinkel

Vanaf 28 mei tot en met 3 juni 2021 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Vereniging Contact Barchem, Barchems 

Feest, Dorpsplein, 22 augustus 2021 (onder 
  voorbehoud), 2021-203767
Eefde
• Oranjevereniging vereniging, Kermis 2021, 

rondom Het Hart, 19 tot 21 augustus 2021 
  (onder voorbehoud), 2021-203467

Laren
• Stichting zwembad Laren, Houtdorp Laren 

2021, Holterweg 45, 26 en 27 augustus 
2021 

  (onder voorbehoud), 2021-03422
• Gelre IJsselstreek B.V., Opendag MIC Klaver4 

Laren, Katgershoek 4, 17 september 2021 
  (onder voorbehoud), 2021-203544
Lochem
• LWC de Paaschberg, Paaschbergs Mooiste, 

De Elzelaan 3, 11 juli 2021 (onder 
  voorbehoud), 2021-203877

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zij n. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zij n de 
offi  ciële bekendmakingen en zij n leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zij n 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de offi  ciële 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, schriftelij k, per e-mail of op afspraak.

Lochem blĳ kt een aantrekkelĳ ke woon én werkgemeente 
Met 2,3 procent groeide het aantal 
banen harder dan gemiddeld in de 
Achterhoek (+1,5%) en het Gelders 
gemiddelde van 0,7%. Dit blij kt uit 
de provinciale werkgelegenheid-
senquête 2020. 

Gemeente Lochem staat in de top 
10 banengroei van alle Gelderse 
gemeenten. Er kwamen 340 banen 
bij  en 70 nieuwe vestigingen. Op 
een totaal van 33.956 inwoners zij n 
er nu 15.180 banen.

Waar kwamen er banen bij ? De 
gezondheidszorg (+240), landbouw 
(+210) en zakelij ke dienstverlening 
(+70) laten de sterkste groei zien. 
De sectoren met de meeste werkge-
legenheid in de gemeente Lochem 
zij n achtereenvolgens de gezond-
heidszorg (3190 banen), industrie, 
landbouw, zakelij ke dienstverlening 
en detailhandel (1760 banen). 

Gunstige ontwikkeling
Wethouder Economie Eric-Jan de 
Haan. ”Het aantal banen in onze 

gemeente is weer gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. Met 340 
banen iets minder dan de 600 
vorig jaar. Maar als je bedenkt dat 
het afgelopen jaar een crisisjaar 
was door corona, dan ben ik hier 
erg blij  mee. Ik hoop dat we deze 
banen overeind kunnen houden 
nu de economie langzaam weer 
meer open gaat.In de cij fers lees 
ik in ieder geval dat ondernemers 
kansen blij ven zien, kiezen voor 
onze gemeente en investeren in 
arbeidsplaatsen.”

Afval scheiden in gemeente Lochem 
De onze gemeente heeft sinds dit 
jaar een nieuw afval- en grondstof-
fenplan. Goede afvalscheiding en 
het verminderen van het milieu-
belastende restafval blij ven 
speerpunten. Maar ook op de 
kosten wordt scherp gelet. Op de 

speciale pagina verderop in deze 
Berkelbode leest u er meer over!
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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 

Vanaf 27 mei t/m 2 juni 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Vordenseweg 2, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van het in gebruik nemen van een schuur 
voor een Bed & Breakfast, nr. 2021-203560, 
26 mei 2021 

Barchem
• Bremstraat en Eekvenne 45 (nabij), het 

kappen van vier bomen, nr. 2021-203734, 
27 mei 2021 

• Brinkerinkweg 1, een tijdelijke ontheffing 
van het bestemmingsplan voor het houden 
van een eendaags evenement,  
nr. 2021-203796, 28 mei 2021 

Eefde
• Rustoordlaan 39, het veranderen van de zij- 

en achtergevel van een woning (gemeen-
telijk monument), nr. 2021-203600, 27 mei 
2021 

Epse
• Vrijlandslaantje 3, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-203973, 31 mei 2021 
Harfsen
• Wilhelminalaan 2 en 3 (nabij), het kappen 

van twee berken, nr. 2021-203869, 28 mei 
2021 

• Wilhelminalaan 8 (nabij), het kappen van 
een berk, nr. 2021-204201, 1 juni 2021 

Laren
• Lindenbergsdijk 2, het verbouwen/

vergroten van een boerderij,  
nr. 2021-204298, 2 juni 2021 

Lochem
• Albert Hahnweg 193, het vervangen van 

een berging, nr. 2021-203945, 31 mei 2021 
• De Heest (nabij), het oprichten van een 

woning, nr. 2021-204071, 31 mei 2021 
• Nieuweweg 5 (nabij), het plaatsen van een 

tijdelijke zorgwoning met logiesfunctie 
voor een periode van vijf jaar,  
nr. 2021-203705, 27 mei 2021 

• Velhorst 5, het plaatsen van een 
vlaggenmast, nr. 2021-203708, 27 mei 
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:

Barchem 
• Ruurloseweg (nabij N312), het kappen van 

twee beuken, nr. 2021-199416, 2 juni 2021 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet 

verlengen van de beslistermijn is in principe 
geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 
Awb)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Pikeursbaan 18, het kappen van een berk, 

nr. 2021-197075, 2 juni 2021 
Harfsen
• Broekstraat 19b, het kappen van twee 

lindes, nr. 2021-197153, 2 juni 2021 
Lochem
• Rosmolenstraat 31, het vergroten van een 

woning/plaatsen van een dakopbouw. 
2021-195410, 31 mei 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
(milieu) Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht bestaat het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

Laren 
• Holterweg 96, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM), 2020-166379

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 10 
juni t/m 21 juli 2021 ter inzage bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 27 mei t/m 2 juni 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen/Lochem
• Ehzerallee en Hagendijk (nabij 

Twentekanaal), het kappen van twee 

beuken (herplant opgelegd 2 st.),  
nr. 2021-199528, 28 mei 2021 

Barchem
• Heidehoflaan 14 (nabij), het kappen van 

een Amerikaanse eik (herplant opgelegd  
1 st.), nr. 2021-199399, 27 mei 2021 

• Ruurloseweg 43, het tijdelijk plaatsen van 
twee stacaravans tijdens de verbouwing 
van een woning voor een periode van 18 
maanden, nr. 2021-198891, 27 mei 2021 

• Sleumersteeg 4a, het plaatsen van een 
kapschuur, nr. 2021-201186, 27 mei 2021 

Eefde
• Gaanderij 8, het verbouwen/vergroten 

van een woning en het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2021-199424, 27 mei 
2021 

• Kapperallee (nabij), het kappen van een 
linde (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. 2021-200279, 28 mei 2021 

• Meijerinkstraat 10, het kappen van een 
beuk (herplant opgelegd 2 st.),  
nr. 2021-199837, 28 mei 2021 

Gorssel
• Flierderweg 5, het plaatsen van een kas en 

het kappen van een grove den (herplant 
opgelegd 2 st.), nr. 2021-200206, 28 mei 
2021 

Laren
• Buisweerdweg 10c, het plaatsen van een 

schuur, nr. 2021-202447, 1 juni 2021 
• Deventerweg 67, het oprichten van een 

kantoorgebouw, nr. 2021-197644, 27 mei 
2021 

• Nengersteeg (nabij), het aanleggen van een 
fietspad, nr. 2021-199306, 27 mei 2021 

• Postelstraat/Sportparkweg (nabij), het 
kappen van een eik (herplant opgelegd  
1 st.), nr.2021-199512, 28 mei 2021 

Lochem
• Akkerwinde 20 (nabij), het kappen van een 

moeraseik (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-200117, 28 mei 2021 

• Mauritsweg 14 (nabij), het vervangen 
van handelsreclame ten behoeve van een 
geldautomaat/kiosk, nr. 2021-201923, 
27 mei 2021 

• Paul Krugerstraat 8 – 10, het verbouwen 
van de Witte Kerk, nr. 2021-196851, 1 juni 
2021 

Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Eefde
• Zuivelhof 11, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een carport/overkapping (nr. 
2020-176769), nr. 2021-202678, 31 mei 
2021 

Bestemmingsplan

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van Het 
volgende ontwerp bestemmingsplan ligt ter 
inzage.

Het bestemmingsplan Broekstraat 15-15a 
Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buBroekstraat15Ha-BP31), zaaknummer 
2021-193356. Wijzigt de maatvoering 
maximum aantal wooneenheden: 1 naar 
2 voor de percelen Broekstraat 15 en 15a 
Harfsen.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 10 juni 2021 voor de duur van zes 
weken tot en met 21 juli 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 bestem-
mingsplan 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

Openbare bekendmakingen
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TIPS IN JE HUIS

   Kies voor buitenzonwering. Je houdt de warmte 
buiten en je hoeft geen airco te kopen.

   Isoleer je huis: warm in de winter, koel in de zomer.

   Houd het koel in huis door in de avond en de vroege 
ochtend de ramen tegen elkaar open te zetten. 
Overdag houd je de ramen gesloten.

  Kies voor een groen dak. Veel koeler dan een gewoon 
dak, je houdt regenwater vast én je zorgt voor meer 
groen. 

TIPS IN JE TUIN

  Planten aan je gevel houden je huis koel. Denk aan 
klimplanten zoals clematis, roos en jasmijn.

  Zorg voor voldoende schaduw in je tuin door 
voldoende bomen, struiken en eventueel een 
begroeide pergola.

  Door minder tegels en meer groen in je tuin wordt 
je tuin echt koeler. En bij een plensbui kan het water 
ook sneller weg.

  Wees zuinig met water. Zoek een mooie zwemplek 
in plaats van een zwembad in je tuin te vullen. 
Op www.zwemwater.nl zie je waar je veilig kunt 
zwemmen.

De temperatuur stijgt. Dat lijkt misschien leuk, maar we krijgen er ook last van. Tijdens een hittegolf 

blijft het lang warm in huis, kwetsbare ouderen hebben last van hittestress en de natuur krijgt een klap. 

Met z’n allen kunnen we er wat aan doen. Bijvoorbeeld door te beginnen in en rondom je huis. 

Hoe warm krijg jij het deze zomer?

Meer tips? 

kijk op www.weetvanwater.nl

Weet van Water is een initiatief van Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Lochem.


