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Bob Ross schilderwedstrĳd beslist

“Je wilt weten wat er achter die bocht ligt”
De jury was unaniem. Het schilderĳ
van Gerda Brink is de winnaar van
de Bob Ross schilderwedstrĳd.
Begin november vorig jaar deed
burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve een oproep aan mensen om
een schilderĳ van de Lochemse Berg
in Bob Ross-stĳl te maken.
Door de coronacrisis moest de
Bob Ross-tentoonstelling in
MuseumMORE de deuren sluiten.
“Hartstikke zonde,” vond Van ’t Erve.
“Om toch iets van het optimisme
en het plezier van Bob Ross over
te brengen, hebben we daarom
deze schilderwedstrĳd bedacht.
Want mensen konden tĳdens
de lockdown natuurlĳk wel zelf
thuis schilderen. En zoals Bob Ross
zei:”You too can paint!”
Schilderĳ neemt je mee
En dat leverde 18 mooie
inzendingen op. Winnaar werd
Gerda Brink, met een schilderĳ dat
de kĳker als het ware meeneemt de
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Provincie Gelderland vervangt het
kruispunt op de Lochemseweg/
Almenseweg door een rotonde
en verlegt de parallelweg. Deze
maatregelen verbeteren de
veiligheid van het doorgaande
verkeer. Naar verwachting
starten de werkzaamheden na de
zomervakantie.

Alle deelnemers en de jury bĳ MuseumMORE. Winnares Gerda Brink staat
rechtsvoor, gekleed in donkerblauw.
Lochemse berg op. Jurylid Lisette
Lagerweĳ directeur van Muzehof
Centrum voor de Kunsten: “Je oog
wordt als het ware het schilderĳ
ingetrokken. Je wilt weten wat
er achter die bocht ligt.” Zelf zegt
de winnares over haar werk: “Ik
kwam vroeger vaak op de Lochemse
berg. Prachtig daar. Bob Ross ken
ik van zĳn serie die ik vroeger keek.
Ik volgde ook een cursus in zĳn
schilderstĳl.”
Happy painting
Jurylid Ellen van Slagmaat, van
MuseumMORE vult aan: “Bob
Ross straalt een enorm plezier in
schilderen uit. En dat zien we terug
in de inzendingen. Het plezier spat
van elk schilderĳ af. De jury heeft
ook gelet op de herkenbaarheid van

de Lochemse Berg. En op de Bob
Ross-schilderstĳl. In het schilderĳ
van Gerda komen beide volgens
ons het beste samen.” Ook de
werken die via ZoZĳn zĳn binnengekomen, stralen dat zorgeloze Bob
Ross-gevoel uit, vond de jury. Bea en
Willemien van ZoZĳn wonnen in die
categorie de eerste en tweede prĳs.
Waar te zien?
De Bob Ross-tentoonstelling in
MuseumMORE is nog tot en met
5 september te zien. Het winnende
schilderĳ en de nummer twee
Paula van Enk, zĳn nog tot
september te zien in de Harculocentrale in Zwolle, als onderdeel
van de IJSSELBIENNALE. De twee
prĳswinnende schilderĳen zĳn te
zien op www.lochem.nl/bobRoss.

Warm welkom voor nieuwe inwoners

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
Alleen op afspraak.
‘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

De burgemeester nam al fietsend een welkomstboodschap op voor onze
nieuwe inwoners.
Veel mensen willen in onze mooie
gemeente wonen. Elk jaar heten
burgemeester en wethouders
onze nieuwe inwoners van harte
welkom. Met een bĳeenkomst
én een kennismaking met een
van onze kernen. Vanwege het
coronavirus zat dat er voor de
lichting september 2019-september
2020 helaas niet in. Maar we
bedachten iets anders.
Onze nieuwe inwoners kregen de
afgelopen week een welkomstkaart
en een fietsroute in hun brievenbus.

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

Aanleg rotonde N346 Lochemseweg/
Almenseweg

Op ons Youtubekanaal staat
een digitaal welkom van de
burgemeester en een video over wat
er in hun nieuwe woonomgeving
zoals te doen is. Ook als u al langer
in de gemeente woont de moeite
waard om te bekĳken!
Geen kaart ontvangen?
Bent u tussen september 2019 en
september 2020 in onze gemeente
komen wonen en heeft u geen
welkomstkaart en fietsroute
ontvangen? Neem dan contact op
via nieuweinwoners@lochem.nl

Digitale nieuwsbrief verschenen
Vorige week verscheen weer
de nieuwe digitale nieuwsbrief
voor ondernemers. Wil u ook op
de hoogte blĳven van de laatste
ontwikkelingen op ondernemersgebied in onze gemeente? Meld
u dan aan voor onze digitale
nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een

aanvulling op het blad Lochemse
Zaken. Kĳk op www.lochem.nl
> ondernemen > contact >
nieuwsbrief Lochemse zaken om
u aan te melden of om de laatste
nieuwsbrief te bekĳken. Nieuws,
vragen en opmerkingen? Laat het
ons weten via lzn@lochem.nl.

De provincie heeft in 2017 het
kruispunt ingrĳpend aangepast
en voorzien van brede midden
geleiders. Hiermee kunnen (brom)
fietsers in twee keer de weg over
steken. Ook verplaatste de provincie
verkeersborden om het zicht
te verbeteren. Na deze aanpassingen is een aantal ongelukken
gebeurd. Weggebruikers op de
N346 verminderen nauwelĳks
snelheid bĳ het naderen van het
kruispunt. Het verschil in snelheid
met weggebruikers vanaf de
Almenseweg is daardoor groot.
Bestuurders op de Almenseweg
zĳn hierdoor gevoelig voor
inschattingsfouten.
Rotonde
Uit de analyse van deze
ongelukken bleek dat de
aanpassing van de inrichting

van het kruispunt nodig is. Een
rotonde is de beste oplossing voor
de veiligheid voor de overstekende
(brom) fietsers en het autoverkeer
op deze plek. In 2016 was er geen
geld voor een rotonde. Die is er nu
wel doordat de provincie gebruik
maakt van een rĳksbĳdrage voor
het verbeteren van de verkeersveiligheid en bĳdragen van de
gemeenten Zutphen en Lochem.
Gezamenlĳke inspanning
Wethouder Eric-Jan de Haan van
verkeer is blĳ met de aanpak van
het gevaarlĳke kruispunt na de
zomer. “Verkeersveiligheid vinden
wĳ erg belangrĳk. Omdat veel van
onze inwoners gebruik maken van
dit kruispunt hebben wĳ ons hard
gemaakt voor een rotonde. Samen
met de provincie en de gemeente
Zutphen hebben wĳ hiervoor een
financiële bĳdrage geleverd. Het
is mooi om te zien dat door een
gezamenlĳke inspanning er op
korte termĳn een veilige verkeersoplossing ligt.”
Meer informatie
Actuele informatie over het project
staat op www.gelderland.nl/
n346-zutphen-lochem.

Sirenetest op 5 juli
Maandag 5 juli testen we onze
sirenes. Dit gebeurt in heel
Nederland op iedere eerste
maandag van de maand om 12.00
uur. De sirenes geven dan een
luid signaal van 1 minuut en 26
seconden. Als u dan de sirene hoort,
weet u dat er niets aan de hand is.
Gaat de sirene op een ander
moment meerdere malen achter
elkaar, dan is er sprake van alarm.
Er is dan zeker iets aan de hand.
Het is belangrĳk dat u weet wat
u moet doen: ga direct naar
binnen, sluit ramen en deuren
en stem de radio of tv af op

Omroep Gelderland. Via deze
omroep wordt u op de hoogte
gehouden en ontvangt u zo nodig
instructies.
NL-Alert
In Nederland werkt de overheid
ook met NL-Alert. Dit is een
alarmmiddel van de overheid
om u in een noodsituatie via uw
mobiele telefoon met een actueel
tekstbericht te informeren. Voor
het ontvangen van NL-Alert hoeft
u verder niets in te stellen op
uw mobiele telefoon, het werkt
automatisch. Lees meer op
www.nl-alert.nl.
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Controles buitengebied Lochem:
overtredingen en verdachte situaties
Op zaterdag 19 juni voerden
meerdere handhavingsteams
controles uit in het buitengebied van Lochem. Hierbĳ kregen
meerdere mensen een boete of
waarschuwing. Het is de tweede
keer dat dit georganiseerd werd om
het buitengebied veilig te houden.
De controles waren ‘s avonds. De
controleurs werkten in duo’s. Ze
hebben gelet op het verbranden en
dumpen van afval en op stroperĳ.
Ook keken ze of mensen zich
hielden aan de natuur- en milieuwetten, de Visserĳwet en toegangsregels van natuurgebieden. Verder
gingen de controleurs kĳken op
plekken waar vaker overlast is.
Overtredingen
De controleurs zagen verschillende
overtredingen en verdachte
situaties. Mensen gebruikten
verdovende middelen. Anderen
visten zonder vispas of lieten afval
achter. En weer andere overtreders
reden met hun auto in natuurgebieden waar dat niet mocht.

Mooie samenwerking
De controles vonden plaats in het
kader van het Keurmerk Veilig
Ondernemen Buitengebied (KVO).
Hierbĳ werken verschillende
partĳen samen. Bĳ deze actie waren
dat de gemeente Lochem, ODA,
de politie, de provincie, Gelders
Landschap en de Hengelsport
Federatie. Door samen actie te
ondernemen, zorgen ze ervoor dat

Johan Weernink Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau

het buitengebied een prettige plek
blĳft.
Burgemeester Sebastiaan van
’t Erve ging mee tĳdens de
controles: “Meerdere teams
gingen zaterdagavond op pad om
toezicht te houden op ons mooie
buitengebied. Ik mocht mee op de
achterbank. Mooie samenwerking!”

Regelmatig controleren meerdere handhavingteams in het buitengebied van
Lochem.

Bĳ deze mensen kunt u terecht!

Eerste hulp voor uw zorg en welzĳn

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte op 22 juni een Koninklĳke
onderscheiding uit aan Johan Weernink (67) als Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Weernink werkte 40 jaar als hoofdontwerper en manager
productontwikkeling bĳ Mepal BV in Lochem. Hĳ woont in Diepenheim,
maar ontving zĳn Koninklĳke onderscheiding in Lochem. Het accent van
zĳn verdiensten ligt namelĳk in zĳn werk bĳ Mepal. Weernink wordt
beschreven als “iemand die zich geruime tĳd ten bate van de samenleving
heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. De maatschappelĳke
betekenis, de impact en uitstraling van zĳn activiteiten zĳn voldoende
reden om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Kranslegging Indië-monument door
kinderen Joppeschool

Het is fijn als je in je buurt veel voorzieningen hebt. De supermarkt
om de hoek, de speelplek in de buurt, de bushalte op loopafstand.
Datzelfde geldt voor welzĳn. Veel mensen vinden het fijn als de
huisarts en de apotheek dichtbĳ zĳn. In de gemeente Lochem vinden
we het ook belangrĳk dat u makkelĳk gebruik kunt maken van de
welzĳnsvoorzieningen. Soms is dan prettig dat er iemand met u
meedenkt of meekĳkt.
Daarom zĳn we blĳ dat er in onze gemeente drie coördinatoren
actief zĳn. Zĳ werken als onafhankelĳke ondersteuners voor mensen
met grote en kleine hulpvragen. De ondersteuning die zĳ bieden is
gratis. Ook kunnen zĳ u ondersteunen met het vragen van hulp bĳ de
huisarts, maatschappelĳk werk of ’t Baken. Graag stellen zĳ zich in
de komende weken aan u voor: Hellen Strik, Welzĳnscoördinator in
Harfsen.
Wat vind je het leukste aan coördinator zĳn in Harfsen?
Er hangt hier een prettige sfeer, mensen kennen elkaar goed en dat
werkt prettig. Ik vind het leuk om met mensen in gesprek te gaan.
Samen te kĳken wat de hulpvraag is en samen naar een goede
oplossingsrichting zoeken, dat vind ik mooi.

Hellen Strik, Welzĳnscoördinator in
Welke levens- en werkervaring neem je mee in je werk als coördinator? Harfsen.
Ik heb veel ervaring als professional in de zorg. Op dit moment, merk
ik dat ik vooral veel overeenkomsten zie met wat mĳn moeder meemaakt. Zĳ is 84 en heeft eigenlĳk dezelfde
vragen en problemen als veel inwoners die ik ondersteun. Dat maakt dat ik me goed kan inleven.
Waarvoor kunnen mensen bĳ jou terecht?
Eigenlĳk voor van alles. Het kan om vragen gaan over zorg, eenzaamheid, ontmoeten, hulp bĳ het zoeken
naar hulp. Ik heb veel contact met ouderen die tegen problemen aanlopen. Ik wil graag benoemen dat ik ook
beschikbaar ben voor jongeren, gezinnen, alle doelgroepen. Iedereen kan af en toe een steuntje in de rug
gebruiken.
Wanneer ben je bereikbaar?
Ik werk parttime en probeer onder werktĳd (ma-vr) telefonisch en via mail goed bereikbaar te zĳn. Als het niet
uitkomt kunnen mensen een voicemail of een bericht achterlaten en dan neem ik contact met
ze op. (Hellen is bereikbaar op mobiel 0642050353 of via harfsenenwelzĳn@gmail.com)

Liever andere ondersteuning?
Woont u niet in één van de dorpen (Almen, Harfsen of Gorssel) waar een zorg- of welzĳnscoördinator
actief is? Of heeft u graag hulp van een maatschappelĳke instelling? Dan kunt u ook om hulp vragen
bĳ MEE Oost en vragen naar onafhankelĳke cliëntondersteuning. Een onafhankelĳk cliëntondersteuner
ondersteunt u bĳ het zoeken naar de juiste hulp voor het oppakken van uw vragen. Bv. bĳ ’t Baken voor
Wmo of Zorgvragen, of bĳ andere instellingen. De cliëntondersteuner kĳkt altĳd wat het beste is voor u.
U kunt rechtstreeks een afspraak maken bĳ MEE Oost. Via telefoonnummer (0314) 34 42 24 of mail naar
info@mee-oost.nl.

Kinderen van de Joppeschool legden samen met de burgemeester een
krans bĳ het Indië-monument. Dit moment kon door corona nog niet in
een groot gezelschap plaatsvinden. Daarom ging ook de Veteranendag
en de herdenking in Lochem dit jaar niet door. U ziet de opnames van de
kranslegging terug op www.lochem.nl/veteranendag2021.

Maaien, zaaien en groeien
Alles over maaien, zaaien en
groeien leest u op de speciale
pagina van Circulus-Berkel.
Hierin staan veel weetjes over
het beheer van groen in onze

gemeente. De pagina vindt u
verderop in deze Berkelbode.

Algemene beschouwingen
Verderop in deze krant vindt u een verkorte weergave van de algemene
beschouwingen.
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Nieuws van de gemeenteraad
Politieke Avond maandag 5 juli 2021
Maandag 5 juli 2021 is er vanaf 18.00 uur een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8.
De raadsvergadering begint dit keer om 19.45 uur. 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 in verband met het coronavirus helaas niet mogelĳk.

Agenda Politieke Avond
Tafels
Zaal

Raadzaal

Ampsen / Verwolde

18.00 uur

Vragenhalfuur

Beeldvormen:
Memo Voortgang takendiscussie GGD *

18.45 uur

Beeldvormen:
Eindevaluatie Duurzaam beheer
laanbomen buitengebied *

Beeldvormen:
Afhandelen motie Gevolgen stikstofreductie *

Alle tafels zĳn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf alle tafelgesprekken 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. U kunt op drie verschillende manieren reageren: schriftelĳk, op de avond zelf in het gemeentehuis
en via internet vanuit huis. Voor de laatste twee mogelĳkheden moet u zich wel uiterlĳk donderdag 1 juli 2021
aanmelden bĳ de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond. U krĳgt dan
uitleg hoe dit werkt.
Raadsvergadering
Om 20.45 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 28 juni 2021
4. Ingekomen stukken 2 juni t/m 22 juni 2021
Debatonderwerpen
5. Jaarrekening 2020
6. Kadernota 2022 (besluitnemend)
7. Adviesrecht gemeenteraad Omgevingswet
8. Aanwĳzing categorieën omgevingsvergunningen verplichte participatie
9. Vervolg uitvoeringsplan projecten binnenstad
Hamer- of stemstuk
10. Bestemmingsplan Verblĳfsrecreatie Vordenseweg eo Lochem
11. Bestemmingsplan Dortherdĳk 2 Joppe
12. Bestemmingsplan Zutphenseweg 73 Eefde
13. Bestemmingsplan Exelseweg 23 Laren
14. Wĳziging verordening toeristenbelasting 2021
15. Wĳzigingsverordening APV
16. Bestemmingsplan De Hertenkamp Barchem
17. Bestemmingsplan Burgemeester Leenstraat 54 Lochem
18. Bestemmingsplan Ketenbosweg 17 Gorssel
19. Sluiting

Gemeenteraad vergadert weer in
gemeentehuis
De gemeenteraad vergadert weer
in het gemeentehuis. De inrichting
van het gebouw is aangepast zodat
dit op een veilige manier mogelĳk
is. Ook kunt u weer meespreken bĳ
een tafelgesprek. De mogelĳkheden
om schriftelĳk of vanuit huis mee te
spreken blĳven bestaan. Bĳ de hele
Politieke Avond (dus het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de
raadsvergadering) is helaas geen
plek voor publiek. De vergaderingen zĳn daarom (bĳna) allemaal
live en achteraf te bekĳken op
www.lochem.nl/politiekeavond.
Vanaf 5 juli 2021 beginnen de
Politieke Avonden op het gebruikelĳke tĳdstip van 19.00 uur. Kĳk
op www.lochem.nl/politiekeavond
voor de complete agenda’s en de
precieze tĳden.
Het meespreken bĳ tafelgesprekken
blĳft mogelĳk. Dit kan vanaf nu op
drie manieren:
1. U kunt tĳdens het tafelgesprek in
het gemeentehuis meespreken.
U moet zich hiervoor aanmelden
bĳ de griffie via het aanmeldformulier dat is te vinden op
www.lochem.nl/politiekeavond
of door te bellen naar (0573)
289 222. Aanmelden kan t/m

de donderdag voor de Politieke
Avond. Bĳ het inspreken staat
de veiligheid voorop: de plek
wordt tussen de verschillende
insprekers steeds schoongemaakt en u zit op minimaal 1,5
meter afstand van de raadsleden.
2. Ten tweede blĳft het mogelĳk
met uw computer of tablet
live mee te spreken tĳdens
het tafelgesprek. Ook hiervoor
kunt u zich aanmelden bĳ de
griffie zoals hierboven staat
aangegeven.
3. Daarnaast is het mogelĳk uw
bĳdrage schriftelĳk met de
raad te delen. Dit kan uiterlĳk
de donderdag vóór de Politieke
Avond. Uw bĳdrage voegen we
toe aan de vergaderstukken. De
raadsleden kunnen dan voor
de vergadering kennis nemen
van uw standpunt. 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. Houdt u
er wel rekening mee dat het
verwerken van de post enkele
dagen kan duren. We raden
daarom aan uw bĳdrage te
versturen per e-mail.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 28 juni 2021
Op 28 juni 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Benoeming bestuurslid Poolster 2021
• Hek op de plek Friesland Campina
• Opheffen geheimhouding op ‘GEHEIM_presentatie themabĳeenkomst
woningbouw_28-4-2021_zvb.pdf’
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekĳken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen
zĳn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zĳn de
officiële bekendmakingen en zĳn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zĳn
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de
inhoud ervan geen rechten ontlenen.
Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over de procedures bĳ besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bĳ de
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelĳk, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendĳk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 18 tot en met 24 juni 2021 zĳn de
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Unitas S.R., Chiquedag (besloten), 26
september 2021 (onder voorbehoud)
Binnenweg 10 Eefde, 2021-206555
Harfsen
• Diaconie Protestantse Gemeente Harfsen,
Zomermarkt, 28 augustus 2021 (onder
voorbehoud) Sporkehout 4-6, 2021-206431

Laren
• Kleindiervereniging Pels en Pluim Laren
GLD, Jeugdshow Laren, 18 september
2021 (onder voorbehoud) Zomerpad 2,
2021-206805
• LSV Minerva, Jagerskamp (besloten) 1 en 2
september (onder voorbehoud), Ooldselaan
17, 2021-206837
Lochem
• Stichting Welzĳn Lochem, Summerfun, 26
augustus 2021 (onder voorbehoud) Prins
Frisolaan 12a, 2021-206724
• IVN Instituut Voor Natuureducatie en
duurzaamheid, Noord-Midden Achterhoek,
Fete de la Nature: samen voor Natuur,
4 september 2021 (onder voorbehoud)
Bolksbeekweg 7, 2021-206768
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 17 t/m 23 juni 2021 zĳn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg 32 (nabĳ), het verwĳderen/
veranderen van de regionale kering ter

hoogte van stuw Warken, nr. 2021-206567,
22 juni 2021
Eefde
• Almenseweg 2, het plaatsen van een
carport, nr. 2021-206495, 21 juni 2021
• Boedelhofweg 40, het plaatsen van een
paviljoen (tuinhuis) bĳ een rĳksmonument,
nr. 2021-206421, 18 juni 2021
• Mettrayweg 25, het tĳdelĳk plaatsen van
units/containers voor een periode van tien
jaar, nr. 2021-206346, 18 juni 2021
Epse
• Het Wansink 40, het vervangen van een
garage, nr. 2021-206314, 17 juni 2021
Gorssel
• Noorseweg, Rietdekkerweg, Elfuursweg
(nabĳ), het kappen van een berk,
nr. 2021-206446, 21 juni 2021
• Veerweg 19, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-206527, 21 juni
2021
Lochem
• Berkeloevers kavel 4, het oprichten van een
woning, nr. 2021-206423, 18 juni 2021
• Berkeloevers kavel 5, het oprichten van een
woning, nr. 2021-206285, 17 juni 2021
• Berkeloevers kavel 10, het oprichten van
een woning, nr. 2021-206411, 18 juni 2021
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Openbare bekendmakingen
• Berkeloevers kavel 11, het oprichten van
een woning, nr. 2021-206410, 18 juni 2021
• Dr. Cartier van Disselweg (nabĳ), het
kappen van twaalf Amerikaanse eiken,
nr. 2021-206558, 22 juni 2021
• Stiggoor 44, het vergroten van een woning,
nr. 2021-206579, 22 juni 2021
Geweigerde omgevingsvergunningen
Contactpersoon: afdeling Publiekscontacten
Onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning is geweigerd en aan de aanvrager
bekendgemaakt.
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, 21 juni 2021

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 17 t/m 23 juni 2021 zĳn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Ruurloseweg 41, het aanbrengen van
stucwerk en het vervangen kozĳnen van
een woning, nr. 2021-205437, 23 juni 2021
Eefde
• Rustoordlaan 39, het veranderen van de zĳen achtergevel van een woning (gemeentelĳk monument), nr.2021-203600, 23 juni
2021
Epse
• Vrĳlandslaantje 3, het plaatsen van een
carport, nr. 2021-203973, 18 juni 2021
Harfsen
• Veldhoekweg 1, het kappen van een grove
den (herplant opgelegd 1 st.),
nr. 2021-202604, 18 juni 2021
Laren
• Bouwhuisweg 21, het veranderen van een
milieu-inrichting (OBM) en het uitbreiden
van dieren binnen bestaande gebouwen
(milieu), nr. 2021-185851, 18 juni 2021
Lochem
• Aalsvoort 104-1 t/m 104-45, het oprichten
van een bedrĳfspand, nr. 2021-198257,
23 juni 2021
• Haalmansweg 5 (nabĳ), het handelen
in strĳd met regels ruimtelĳke ordening
voor het plaatsen van een verkoopwagen
voedingsmiddelen van een periode van 10

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.

jaar (tot 22 juni 2031), nr. 2021-198687,
22 juni 2021
• Sweder van Kervenheimlaan 24, het
plaatsen van een bĳgebouw,
nr. 2021-202781, 23 juni 2021
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking bekend gemaakt:
Gorssel
• De Bosch 7, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het vergroten
van een woning, (nr, 2011-004587),
nr. 2020-182844, 22 juni 2021

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem
• Zutphenseweg
In verband met de realisatie van de
aansluiting Nelson Mandelastraat /
Zutphenseweg is in de periode van
28/6 tot en met 9/7 slechts een rĳbaan
beschikbaar. Ter plaatse wordt het verkeer
met verkeerslichten geregeld. Op 12 juli
is de Zutphenseweg ter hoogte van deze
aansluiting afgesloten voor alle verkeer.
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
Bekendmaking van voorlopige aanwĳzing
van percelen gelegen binnen de gemeente
Lochem ingevolge artikel 6 van de Wet
voorkeursrecht gemeenten
Contact: dhr. D. Hana
Burgemeester & wethouders van Lochem
maken op grond van artikel 7, lid 1 van
de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)
bekend dat zĳ op 24 juni 2021 (ingevolge
artikel 6 van de Wvg) hebben besloten om
voorlopig percelen aan te wĳzen als gronden
waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en
26 Wvg van toepassing zĳn.

Lochem West De Elze e.o., Lochem Zuid
Tusselerveen,
Lochem Zuid Lange Voren, Lochem Oost,
Barchem Oost en Barchem Zuid-Oost, alle
gemeente Lochem. Deze gronden zĳn nader
aangegeven op de bĳ het besluit behorende
kadastrale tekeningen met daarbĳ behorende
lĳsten van percelen met aanduidingen, een
en ander naar de stand van de openbare
registers van het kadaster per 7 mei 2021.
De percelen zĳn niet eerder betrokken
geweest bĳ een aanwĳzing ingevolge de Wvg.
Het besluit van burgemeester en wethouders
treedt in werking op 30 juni 2021 , de dag na
publicatie in de Staatscourant, en geldt voor 3
maanden.
Stukken ter inzage
Het besluit van burgemeester en wethouders
van 24 juni 2021 met bĳbehorende stukken
liggen vanaf 30 juni 2021 gedurende 6 weken
voor iedereen ter inzage bĳ de publieksbalie
op het gemeentehuis Hanzeweg 8 in Lochem.
Vanwege de coronamaatregelen kan dit
uitsluitend op afspraak. Hiervoor kunt u
bellen met de heer D. Hana, telefoon (0573)
289 222.
Gevolgen
Het besluit van burgemeester en wethouders
heeft onder andere tot gevolg dat de aanbiedingsplicht als bedoeld in artikel 10 van de
Wvg van toepassing is verklaard. De aanbiedingsplicht houdt in dat de eigenaren en/
of zakelĳk gerechtigden van de in het besluit
aangewezen gronden, wanneer zĳ hun
eigendom of hun recht willen verkopen en
leveren, dit eerst aan de gemeente Lochem
te koop moeten aanbieden alvorens verkoop
aan anderen mogelĳk is. De eigenaren en de
zakelĳk gerechtigden ontvangen één dezer
dagen afzonderlĳk bĳ aangetekende brief
bericht over de inhoud van het besluit en de
gevolgen daarvan.
Bezwaar en voorlopige voorziening
Tegen het besluit van Burgemeester &
wethouders kan door belanghebbenden

vanaf 30 juni 2021 gedurende zes weken
bezwaar worden gemaakt. Een bezwaarschrift kan worden gericht aan Burgemeester
& wethouders van Lochem, postbus 17, 7240
AA Lochem.
Het bezwaarschrift moet worden
ondertekend en ten minste bevatten
de naam en het adres van de indiener,
dagtekening, een omschrĳving van het
besluit waartegen het bezwaar is gericht en
de gronden van bezwaar.
Degene die een bezwaarschrift heeft
ingediend kan op grond van artikel 8:81
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland verzoeken een voorlopige
voorziening te treffen, indien deze van mening
is dat onverwĳlde spoed (gelet op de belangen)
dat vereist. Het verzoekschrift kan worden
gericht aan de rechtbank Gelderland, Sector
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare voorzieningenrechter, postbus 9008, 7200 GJ Zutphen,
bestuursrecht.vv.gld@rechtspraak.nl .
Zienswĳzen
Binnen drie maanden na dagtekening van
het besluit van burgemeester en wethouders
dient de raad van de gemeente Lochem de
voorlopige aanwĳzing van de percelen te
bestendigen.
In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het door de raad van de gemeente
Lochem te nemen besluit tot aanwĳzing
van de percelen kunnen belanghebbenden
(gelet op artikel 4:8 van de Awb) tot en
met 11 augustus 2021 schriftelĳk dan
wel mondeling zienswĳzen indienen. Het
concept raadsvoorstel en raadsbesluit liggen
samen met het besluit van burgemeester en
wethouders ter inzage.
Schriftelĳke zienswĳzen kunt u richten aan de
raad van de gemeente Lochem, postbus 17,
7240 AA Lochem. Voor het mondeling naar
voren brengen van zienswĳzen kunt u contact
opnemen met de heer D. Hana, telefoon
(0573) 28 92 22.

Het gaat hierbĳ om gronden gelegen in de
plangebieden Gorssel Noord-Oost, Gorssel
Zuid, Eefde Noord, Eefde Zuid, Laren Noord,
Laren West, Laren Zuid, Epse Waterdĳk-West,
Harfsen West, Harfsen Lochemseweg-Noord,

Denk hierbĳ aan een reguliere (niet-complexe)
omgevingsvergunning, evenementenvergunning 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.

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

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

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
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