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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
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

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

Woningbouwplannen voor hele 
gemeente Lochem
De woningnood is hoog. Ook in 
de gemeente Lochem is een grote 
behoefte aan woningen voor 
starters, ouderen en gezinnen. 
Daarom wil de gemeente het aantal 
woningen in de gemeente Lochem 
de komende jaren fors uitbreiden. 
In de periode tot 2030 worden 
ruim 1300 nieuwe woningen 
verdeeld over de kernen gebouwd. 
Voor ongeveer 800 woningen zĳ n 
nieuwe woonlocaties nodig. De 
woningbouwplannen staan per 
kern beschreven in een kernvisie 
Wonen. Inwoners hebben vanaf 
eind augustus de gelegenheid om 
hierop te reageren. 

Met deze woningbouwplannen wil 
het college van burgemeester en 
wethouders de lee� aarheid in de 
kernen behouden en waar mogelĳ k 
vergroten. In de kernvisies staan 

de beoogde locaties, het aantal 
te bouwen woningen en het type 
woning vermeld. Met verschillende 
partĳ en zoals dorpsraden en 
woningcorporaties worden de 
kernvisies besproken. Nadat ook 
de inwoners de gelegenheid 
hebben gehad om op de plannen te 
reageren, stelt het college van B&W 
de gemeenteraad later dit jaar voor 
om de kernvisies vast te stellen.

Verschillende mogelĳ kheden 
Per kern worden verschillende 
bouwmogelĳ kheden onderzocht. 
Denk aan het aanpassen 
van bestaande panden naar 
woningbouw. Daarnaast kĳ kt de 
gemeente naar geschikte bouwlo-
caties binnen de bebouwde kom 
en naar uitbreidingsmogelĳ kheden 
buiten de bebouwde kom, grenzend 
aan de bestaande kern. 

Voorkeursrecht gemeente 
Wanneer er grond nodig is om 
te bouwen buiten de bebouwde 
kom, kan de gemeente in sommige 
gevallen de Wet voorkeursrecht 
gemeente (Wvg) vestigen. Dat 
betekent dat grondeigenaren 
wanneer zĳ  plannen hebben om 
hun grond te verkopen, verplicht 
zĳ n om deze grond eerst aan 

te bieden aan de gemeente. De 
gemeente heeft Wvg gevestigd op 
zoekgebieden voor woningbouw 
in een groot aantal kernen. De 
eigenaren van deze gronden hebben 
hierover een brief ontvangen. 

Niet alle zoekgebieden zullen ook 
daadwerkelĳ k gebruikt worden 
voor woningbouw. Wvg geeft de 
gemeente de gelegenheid om 
als eerste gronden aan te kopen 
wanneer zĳ  die gronden nodig 
denkt te hebben voor woningbouw. 
Daarmee heeft de gemeente 
meer regie op de woningbouw. 
Denk daarbĳ  aan betaalbaarheid 
van woningen en fasering van 
woningbouwplannen.

Mogelĳ kheid voor reacties 
De gemeente overlegt per kern met 
de betreff ende dorpsraad over de 
kernvisie Wonen. Eind augustus en 
begin september krĳ gen inwoners 
de gelegenheid om de plannen in 
te zien en om daarop te reageren. 
Dat kan digitaal via lochem.nl en er 
komen inloopmomenten. Nadere 
informatie hierover volgt half 
augustus in gemeentenieuws, op 
lochem.nl en op de website van de 
dorpsraad. 

Financiële ondersteuning voor 
huishoudens in nood verlengd
Inwoners van de gemeente Lochem 
kunnen in aanmerking komen 
voor een tĳ delĳ ke ondersteuning 
noodzakelĳ ke kosten (TONK). 
Als het inkomen door de corona-
crisis een stuk lager is geworden 
en woonlasten niet meer betaald 
kunnen worden, dan kunnen zĳ  
deze tĳ delĳ ke bĳ drage aanvragen. 
Deze � nanciële ondersteuning 
geldt voor de periode van 1 januari 
2021 tot 30 september. 

Wethouder Henk van Zeĳ ts: 
“Hiermee willen we mensen die dat 
nodig hebben een extra steun in de 
rug geven. Gelukkig wordt er al veel 
gebruik van gemaakt. Ik hoop dat 
onze inwoners niet aarzelen om dit 
aan te vragen. Het is er, het hoeft 
niet terugbetaald te worden, dus 
maak er gebruik van.”

Vergoeding voor woonlasten
De vergoeding geldt voor 
woonlasten zoals huur, a� ossing 
hypotheek, hypotheekrente en 
kosten voor gas, water en licht. 
TONK is geen inkomensonder-
steuning maar echt bedoeld voor 
noodzakelĳ ke kosten. Het vermogen 
uit woning, onderneming, pensioen 
of van minderjarige kinderen 
wordt niet meegenomen bĳ  de 
beoordeling.

Voorwaarden
Inwoners komen in aanmerking 
voor een bĳ drage TONK als:
• De inkomsten tenminste 30% 

gedaald zĳ n. Deze daling wordt 
bekeken over de maand januari 
2020 ten opzichte van de maand 
januari 2021. Zĳ n er wisselende 
inkomsten? Dan mag het 
gemiddelde genomen worden 
van de inkomsten over het eerste 
kwartaal 2020 ten opzichte van 
het eerste kwartaal 2021.

• Zĳ  hoofdhuurder of eigenaar van 
een woning zĳ n.

• Het vermogen niet hoger is 
dan € 6.295,- (alleenstaand) 
of € 12.590,- (gehuwd of 
samenwonend).

De tegemoetkoming is € 5000,- 
voor de totale TONK periode. 
De tegemoetkoming wordt als 
eenmalig bedrag in één keer 
uitbetaald.

Aanvragen
Inwoners van de gemeente Lochem 
kunnen een aanvraag doen tot en 
met 30 september 2021. 
Heeft u al eerder een aanvraag 
gedaan dan hoeft u geen 
nieuwe aanvraag in te dienen. 
De tegemoetkoming wordt dan 
automatisch verlengd. 

De gemeente Lochem wil het aantal woningen in onze gemeente de 
komende jaren fors uitbreiden.

Tozo 5 voor ondernemers 
van start
De coronaregels versoepelen steeds verder. Toch kan het zĳ n dat u 
ondanks de versoepelingen nog steeds weinig winst maakt uit uw 
bedrĳ f. Vanaf donderdag 1 juli kunnen ondernemers Tozo 5-verlenging 
aanvragen bĳ  ROZ: https://corona.rozgroep.nl/. 

Tozo is de Tĳ delĳ ke overbruggings-
regeling zelfstandig ondernemers. 
Tozo 5 loopt vanaf 1 juli t/m 30 
september. De voorwaarden zĳ n 
hetzelfde als bĳ  Tozo 4. Meer info 
over Tozo en veel gestelde vragen: 
www.rozgroep.nl/tozo. 
Ondernemers die Tozo 4 hebben 
ontvangen, ontvangen een e-mail 
van ROZ over Tozo 5. In deze 

mailing staat onder andere:

• dat verlengen niet automatisch 
gaat, 

• dat aanvragen via de 
DigiD-omgeving van de 
gemeente Hengelo verloopt. 

• En  staat uitleg over de TONK. 
Zie het bericht op deze pagina 
rechts bovenaan.  

Opening sluizencomplex Eefde goed 
voor economie

Met het luiden van de speciale scheepsbel hebben Marjolein van de 
Zandschulp, hoofdingenieur-directeur Rĳ kswaterstaat Oost-Nederland 
en Robert-Jan Feĳ en het vernieuwde sluizencomplex Eefde offi  cieel in 
gebruik genomen. Na ruim drie jaar van bouwen en renoveren zĳ n de 
werkzaamheden gereed. Met de heropening van de oude sluis naast de 
nieuwe sluis, wordt de jaarlĳ kse capaciteit van passerende schepen tussen 
Rotterdam en Twente bĳ na verdubbeld. Van 12.500 naar 20.000 stuks. Goed 
voor de economie. Zeker als straks de verruiming van de Twentekanalen ook 
klaar is. Na de verruiming kunnen schepen zwaarder worden beladen en 
vlotter varen over het Twentekanaal. De offi  ciële opening van het sluizen-
complex werd afgelopen donderdag digitaal gevierd. Maar inwoners haalden 
ter plekke een lekker ĳ sje op. Ondanks alle (verkeers)hinder die omwonenden 
en ondernemers misschien ervaren hebben, kĳ ken zĳ  ook met trots naar 
‘hun’ sluizen. Een animatie� lmpje over de werking van het sluizencomplex is 
te vinden op www.rĳ kswaterstaat.nl > water > projectenoverzicht. Zoek op 
trefwoord Eefde.
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Bĳ  deze mensen kunt u terecht!

Eerste hulp voor uw zorg en welzĳ n
Het is � jn als uw buurt voorzieningen heeft. De 
supermarkt om de hoek, de speelplek in de buurt, 
de bushalte op loopafstand. Datzelfde geldt voor 
welzĳ n. Veel mensen vinden het � jn als de huisarts 
en de apotheek dichtbĳ  zĳ n. In de gemeente Lochem 
vinden we het ook belangrĳ k dat u makkelĳ k gebruik 
kunt maken van de welzĳ nsvoorzieningen. Soms is 
het dan prettig dat er iemand met u meedenkt of 
meekĳ kt. 

Daarom zĳ n we blĳ  dat er in onze gemeente drie 
coördinatoren actief zĳ n. Zĳ  werken als ona� an-
kelĳ ke 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, maatschappelĳ k 
werk of ’t Baken. Graag stellen zĳ  zich in de komende 
a� everingen aan u voor. Dit keer is het de beurt aan Lieke Schlatmann, Welzĳ nscoördinator in Gorssel.

Wat vind je het leukste aan coördinator zĳ n in Gorssel?
Ik vind het leuk om iets te betekenen voor onze inwoners. Mensen ondersteunen door een luisterend oor 
te bieden. Of samen actief aan de slag te gaan. Ik woon zelf in Gorssel, dus het is � jn dat ik dichtbĳ  ben. 
Nabĳ heid helpt. 

Welke levens- en werkervaring neem je mee in je werk als coördinator?
Ik heb verschillende adviserende functies gehad. Zowel commercieel als in de zorg. Daardoor heb ik veel 
ervaring in het motiveren en ondersteunen van mensen. Ik heb bĳ  Sensire gewerkt. Daar heb ik gemerkt 
hoeveel energie ik krĳ g als ik met mensen in gesprek ga. Het draait om communiceren en verbinden. 

Waarvoor kunnen mensen bĳ  jou terecht? 
Voor van alles. We zĳ n dit jaar gestart met een enquête onder inwoners. Daardoor hebben zich al 
verschillende mensen gemeld die hulp zochten. Een deel wilde praktische hulp, maar er waren ook mensen 
met meer zorggerichte vragen. Wĳ  zĳ n er voor praktische en Wmo vragen. Maar ook voor mensen die 
behoefte hebben aan een goed gesprek. Als Welzĳ nscoördinator denk ik graag mee. En als mensen zich willen 
aanmelden als hulpcoördinator kan dat natuurlĳ k ook. We zĳ n altĳ d op zoek naar betrokken vrĳ willigers. 

Wanneer ben je bereikbaar? 
Ik werk parttime maar probeer buiten werktĳ d (maandag t/m donderdag) goed bereikbaar te zĳ n. Mocht 
ik niet opnemen, laat dan een voicemailbericht achter of stuur een WhatsApp: 06 22 96 51 16 of info@
liekeschlatmann.nl. Op vrĳ dag is er een spreekuur (op afspraak). Dan heb ik tĳ d om met mensen thuis of op 
locatie in gesprek te gaan. 

Liever andere ondersteuning? 

Woont u niet in één van de dorpen (Almen, Harfsen of Gorssel) waar een zorg- of welzĳ nscoördinator 
actief is? Of heeft u graag hulp van een maatschappelĳ ke instelling? Dan kunt u ook om hulp vragen 
bĳ  MEE Oost en vragen naar ona� ankelĳ ke cliëntondersteuning. Een ona� ankelĳ k 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 kĳ kt altĳ d 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. 

Lieke Schlatmann, Welzĳ nscoördinator in Gorssel.

Vragenlĳ st staat open tot en met 11 juli
Praat mee over mobiliteit in Lochem 
Spreekt
De gemeente Lochem werkt aan 
een nieuw mobiliteitsplan. De visie 
over verkeer en vervoer die we 
hierin opschrĳ ven, geldt voor nu en 
de komende tien jaar. Daarnaast 
staat in het plan een concreet 
uitvoeringsprogramma. Wilt u 
hierover meepraten? Vul dan de 
enquête in via Lochem Spreekt. 
Deze staat open tot en met 11 juli 
2021.

Wordt er te hard gereden in uw kern? 
Kent u knelpunten voor verkeersvei-
ligheid? Is het prettig � etsen in de 
gemeente Lochem? En wat heeft u 

nodig om (nog) duurzamer te reizen? 
De gemeente maakt graag gebruik 
van de kennis en ervaring van de 
inwoner als weggebruiker. Daarom 
is meedenken via een vragenlĳ st op 
www.lochemspreekt.nl mogelĳ k. 
Ga naar deze site om lid te worden. 
Liever geen lid van het panel, maar 
wilt u wel deelnemen aan het 
onderzoek? Ga dan naar www.
moventem.nl/mobiliteitlochem.

Meer informatie 
Volg de resultaten en ontwikkelingen 
rondom ons mobiliteitsplan op 
www.lochem.nl/mobiliteitsplan. 

Verbeterde � etsverbinding op aangepaste N339 Epse-Harfsen
Bestaande � etsverbinding met bredere rode � etsstroken langs de 
provinciale weg, meer verkeersplateau’s op een betere hoogte en de 
voorrangsweg veranderen in een weg met voorrangskruisingen. De 
voorrangssituatie wĳ zigt niet. Deze maatregelen leiden tot het verlagen 
van de snelheid op de weg. En gezien het aantal huidige en toekomstige 
� etsers op dit traject óók tot een veiligere � etsverbinding. De keuze 
voor deze verbeterde � etsverbinding op de aangepaste N339 vormt het 
sluitstuk van de verkenning, die provincie Gelderland samen met de 
gemeente Lochem heeft uitgevoerd. Provincie Gelderland voert deze 
maatregelen dit najaar uit tĳ dens het groot onderhoud aan de N339. 

In overleg met de omgeving heeft 
provincie Gelderland en gemeente 
Lochem vĳ f varianten voor een 
veiligere � etsverbinding tussen 
Epse en Harfsen onderzocht. De vĳ f 
varianten scoren verschillend op 
de ruimtelĳ ke gevolgen, benodigde 
bomenkap, draagvlak en kosten 
versus baten. Er is geen variant die 
op alle thema’s als beste scoort. 
De varianten met vrĳ liggende 

� etspaden langs de N339 vragen 
veel extra ruimte en leiden tot 
kap van grote aantallen bomen. 
Gezien het beperkt aantal huidige 
en toekomstige � etsers wegen de 
gevolgen en kosten hiervan niet op 
tegen de baten. De varianten over 
gemeentelĳ ke wegen leiden niet 
tot meer verkeersveiligheid voor 
aanwonenden langs de N339 en 
stuiten op grote weerstand bĳ  een 

deel van de omgeving. De discussie 
ging vooral over de historische 
waarde van de zandwegen en de 
invloed op het landschap en de 
natuur. 

Meer informatie
Meer informatie op 
www.gelderland.nl/
N339-Fietsverbinding-Harfsen-Epse.

Primeur voor Larense boerenbedrĳ ven: 
Van biogas naar waterstof 
12 boerenbedrĳ ven uit Laren willen 
waterstof maken van biogas uit 
rundveemest. Het is een technisch 
hoogstandje, dat in Nederland nog 
niet eerder is vertoond. 

De Larense projectgroep H2UB 
wil het waterstof gebruiken voor 
het verwarmen van huizen, om 
voertuigen op te laten rĳ den en voor 
de industrie. Eerst de techniek: Biogas, 
oftewel biomethaan, a� omstig 
uit rundveemest, wordt omgezet 
in waterstof. Dat gebeurt met de 
vernieuwende plasmalysetechniek. 
Er ontstaat ook vast koolstof, dat 
bruikbaar is in de industrie. 

Meer grote zonnedaken
Het kost niet veel energie om 
biogas om te zetten in waterstof. De 
energie die nodig is willen de boeren 
opwekken met zonnepanelen 
op schuurdaken. Enkele boeren 
in het gebied hebben hier al een 
beschikking voor. Op dit moment 
kunnen zĳ  de stroom echter niet 
kwĳ t op het elektriciteitsnetwerk. Als 
de boeren die energie kwĳ t kunnen 
aan de waterstoff abriek, is het 
ineens wel zinvol om zonnepanelen 

op hun daken te leggen. Ook 
onderzoekt de projectgroep of het 
waterstof in het bestaande aardgas-
netwerk kan worden bĳ gemengd.

Minder uitstoot 
Het snel opvangen van mest voor 
biogas zorgt voor veel minder 
uitstoot van broeikasgassen en 
stikstof(verbindingen) vanuit 
boerenbedrĳ ven. De bedrĳ ven 
beperken de uitstoot nog verder, als 
zĳ  biogas omzetten in waterstof en 
de koolstof afvangen. 

Koeien blĳ ven in de wei
Het is niet zo dat de koeien op stal 
moeten blĳ ven om het biogas te 
kunnen afvangen. Afnemers van 
melk ondersteunen en belonen 
boeren juist die de koeien in de 
wei laten. De projectgroep wil juist 
stimuleren dat de koeien gewoon in 
de wei blĳ ven. 
Diverse agrariërs, LochemEnergie, 
Wakker Loarne en CCS Energie-
advies dragen bĳ  aan het project. De 
gemeente Lochem draagt € 20.000 
bĳ  vanuit het innovatiebudget. De 
overige € 10.000 komt uit het LTO 
Noord Innovatiefonds. 
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Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 5 juli 2021
Op 5 juli 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in Lochem. U vindt hier een overzicht van de 
genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Jaarrekening 2020
• Kadernota 2022 (gewĳ zigd)
• Adviesrecht gemeenteraad Omgevingswet 

(gewĳ zigd)
• Vervolg uitvoeringsplan projecten binnenstad
• Aanwĳ zing categorieën omgevingsvergunningen 

verplichte participatie 
• Vaststelling bestemmingsplan Verblĳ fsrecreatie 

Vordenseweg eo Lochem
• Vastgesteld bestemmingsplan Dortherdĳ k 2 Joppe
• Vaststelling bestemmingsplan Zutphenseweg 73 

Eefde
• Vaststelling bestemmingsplan Exelseweg 23 Laren
• Wĳ ziging verordening toeristenbelasting 2021
• Wĳ zigingsverordening APV
• Bestemmingsplan De Hertenkamp Barchem

• Bestemmingsplan Burgemeester Leenstraat 54 
Lochem

• Bestemmingsplan Ketenbosweg 17 Gorssel
• Benoeming fractievertegenwoordiger 

mw. A. Rouwenhorst uit Lochem namens 
Gemeentebelangen

De volgende moties vreemd aan de orde van de dag 
werden niet aangenomen:
• Motie van treurnis
• Prĳ sstop fase 2
• Realisatie middelduur
• Woningbouw Detmerskazerne onderzoek

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

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 24 t/m 30 juni 2021 zĳ n de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Van Wassenaerlaan 16, het kappen van een 

berk, nr. 2021-207122, 27 juni 2021 
Eefde
• Bargeweg 1 (nabĳ ), het plaatsen van een 

bĳ gebouw, nr. 2021-207344, 28 juni 2021 
• Eefdese Enkweg 10, het kappen van een 

walnotenboom, nr. 2021-207305, 28 juni 
2021 

Epse
• Middenweg 15, het kappen van een beuk, 

nr. 2021-207487, 30 juni 2021 
Gorssel
• Esdoornlaan, Hoofdstraat, Lindelaan 

(nabĳ ), het kappen van dertien bomen, nr. 
2021-207008, 25 juni 2021 

Harfsen
• Esveldsdĳ k 12, het verbouwen van een 

woonboerderĳ  en het veranderen gevels, 
nr. 2021-207291, 28 juni 2021 

Joppe
• Lochemseweg 66, het vervangen en 

vergroten van een schuur bĳ  een rĳ ksmo-
nument, nr. 2021-207125, 28 juni 2021 

Kring van Dorth
• Dennendĳ k 9, het veranderen van een 

milieu-inrichting en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2021-207373, 29 juni 2021 

Laren
• Ooldselaan 1t (nabĳ ), het kappen van een 

eik, nr. 2021-206858, 23 juni 2021 
• Oude Holterweg en Markeloseweg 

(nabĳ ), het handelen in strĳ d met regels 
ruimtelĳ ke ordening ten behoeve van het 
omzetten van landbouwgrond naar bos, nr. 
2021-207445, 29 juni 2021 

Lochem
• Bierstraat 10 (nabĳ ), het plaatsen van 

schuurtjes bĳ  een rĳ ksmonument, nr. 
2021-207378, 29 juni 2021 

• Nieuwstad 28 (nabĳ ), het verbouwen van 
een winkelpand tot zeven studio’s, nr. 
2021-207002, 24 juni 2021 

• Ploegdĳ k 2 C157 (nabĳ ), het kappen van 
zeven bomen nr. 2021-207156, 28 juni 2021 

Kennisgeving verlenging beslistermĳ n 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Scheggertdĳ k 56, het vergroten van een 

bedrĳ fsgebouw, nr. 2021-202797, 30 juni 
2021

Barchem
• Brinkerinkweg 1, een tĳ delĳ ke ontheffi  ng 

van het bestemmingsplan voor het 
houden van een eendaags evenement, nr. 
2021-203796, 30 juni 2021

Lochem
• Hofmanssteeg 2 (nabĳ ), het tĳ delĳ k 

plaatsen van een woonunit voor een 
periode van twee en een half jaar, nr. 
2021-203214, 30 juni 2021 

• Nieuwstad 5, 7 en 9 (nabĳ ), het gedeel-
telĳ k veranderen van een bedrĳ fsverzamel-
gebouw naar zeven appartementen, nr. 
2021-200340, 30 juni 2021

• Noorderwal 40 (nabĳ ), het veranderen 
van horeca naar twee appartementen, nr. 
2021-200440, 30 juni 2021

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

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
(artikel 2.1 en 2.2) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht 

Contact: dhr. G. Klomparends 

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

Laren 
• Langelersdĳ k 2, het vergroten van een 

werktuigenberging en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2020-183658 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bĳ behorende stukken liggen vanaf 8 juli 
t/m 18 augustus 2021 ter inzage bĳ  de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswĳ zen

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 24 t/m 30 juni 2021 zĳ n de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Hazelberg 5, het vervangen van een 

pannendak door een rieten dak en het 
stucen van de gevel van een boerderĳ , nr. 
2021-201381, 24 juni 2021 

• Vordenseweg 1b, het tĳ delĳ k plaatsen van 
een kantoorunit voor een periode van een 
half jaar, nr. 2021-202492, 30 juni 2021 

Epse
• Wentholtweg 16, het plaatsen van een 

zwembad, nr. 2021-198881, 28 juni 2021 
Gorssel 
• Markeweg 10, het tĳ delĳ k plaatsen van 

containerunits ten behoeve van kleedruimte 
voor een periode van drie jaar (tot 23 juni 
2024), nr. 2021-202712, 24 juni 2021 

Harfsen 
• De Smidse 6, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-199717, 24 juni 2021 
Kring van Dorth 
• Bathmenseweg 7, het aanleggen van 

een vĳ ver, wegen en het kappen van 17 
bomen (herplant opgelegd 34 st.), nr. 
2021-196761, 28 juni 2021 

Laren
• Broersdĳ k 1, het tĳ delĳ k bewonen van een 

schuur/schöppe tĳ dens de renovatie van 
een boerderĳ , nr. 2021-196848, 28 juni 
2021 

Lochem
• Laan van Reudink 15a, het oprichten van 

een woning, nr. 2021-201897, 30 juni 2021 
• Laan van Reudink 16, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-203029, 30 juni 2021 
• Molenbelt 14, het veranderen van een 

gevel/plaatsen kozĳ n, nr. 2021-201883, 24 
juni 2021 

• Stĳ goord 5, het aanleggen van een parkeer-
voorziening voor een tĳ delĳ ke periode van 
maximaal 3 jaar, nr. 2021-194580, 30 juni 
2021 

• Tusseler 115 A1, het plaatsen van een 
blokhut, nr. 2021-200891, 28 juni 2021 

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.

Oproep aan Achterhoekse politiek: 
‘Maak werk van klimaatadaptatie’
Bestuurders in de Achterhoek 
dringen er met een manifest op 
aan dat de lokale politiek bĳ  de 
gemeenteraadsverkiezingen serieus 
werk maakt van klimaatadaptatie.

Het klimaat verandert en dat heeft 
ook gevolgen voor de Achterhoek. De 
afgelopen drie jaar was het extreem 
droog. Dat ging gepaard met 
hittegolven, maar ook met extreme 
neerslag en onweer. De gevolgen 
waren niet mis: veel beken vielen 
droog, opbrengsten in de landbouw 
waren fors lager en in sommige 
delen van de Achterhoek overleefden 
landschapsbepalende bomen, zoals 

beuken, de droogte niet.

Bestuurlĳ ke aandacht en inzet
Om beter bestand te zĳ n tegen de 
veranderingen zĳ n maatregelen 
nodig. Gemeenten spelen daar een 
sleutelrol in. Het Bestuurlĳ k Overleg 
samenwerking Water Achterhoek+, 
bestaande uit elf gemeenten, 
provincie Gelderland, Waterschap 
Rĳ n en IJssel en Vitens, roept 
politieke partĳ en in de Achterhoek 
met een manifest ‘Klimaatadaptie 
in de Achterhoek’ op om hier in 
aanloop naar de komende gemeen-
teraadsverkiezingen (22 maart 2022) 
aandacht aan te schenken.

Lochem groen en afvalvrĳ 
Op een speciale pagina verderop 
in deze Berkelbode leest u alles 
over uw afvalinzameling. Waar 
moet ik met mĳ n lege verpak-
kingen uit de badkamer en 
keuken heen? Waar kan ik mĳ n 

klein chemisch afval inleveren? En 
hoe ziet het nu met het statiegeld 
op kleine plastic � esjes? Blader 
snel verder!
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Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
 procedure (bouwen) Wet algemene
 bepalingen omgevingsrecht

Contact: dhr. E. Visscher / dhr. R. Marskamp 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is de volgende vergunning 
aan de aanvrager bekendgemaakt:

Lochem
• Lange Voren 3, het plaatsen van 

zonnepanelen voor maximaal 25 jaar, nr. 
2021-193402, 28 juni 2021 

Ter inzage 
De aanvraag, het besluit en de bĳ behorende 
stukken zĳ n voor een ieder in te zien met 
ingang van 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 
2021. 

De aanvraag, het besluit en de bĳ behorende 
stukken kunnen gedurende de hiervoor 
genoemde termĳ n worden ingezien op de 
website www.ruimtelĳ keplannen.nl. Op deze 
website klikt u op de knop “Zoeken plannen”, 
waarna u de mogelĳ kheid heeft het bestem-
mingsplan op te roepen via het invullen van 
de locatie, de naam van het ontwerp bestem-
mingsplan of het plan id-nummer (NL.
IMRO.0262.LoLangeVoren3-OV41).

Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw 
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
de aanvraag, het besluit en de bĳ behorende 
stukken digitaal kunnen 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).

Zie informatie: Zienswĳ zen

Intrekking omgevingsvergunning /
herstelbesluit 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaand herstel-
besluit op een intrekking omgevingsver-
gunning bekend gemaakt:

Almen
• Ehzerallee 4 en 4a, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een twee varkensstallen en het 
veranderen van een milieu-inrichting (nr. 
2015-019917), de omgevingsvergunning 
verleend op 25 januari 2016 blĳ ft in stand, 
nr. 2020-179485, 17 juni 2021 

Bestemmingsplannen 

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan ‘Valkeweg 6 en 6 a 
Eefde’ (planid-nummer NL.IMRO.0262.buValke-
weg6Eefde-BP31), zaaknummer 2018-128602. 
Het bestemmingsplan maakt de bouw van een 
atelier- en expositieruimte mogelĳ k.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 8 juli 2021 voor de duur van zes 
weken tot en met 18 augustus 2021 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termĳ n 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lĳ keplannen.nl. Op deze website klikt u 
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelĳ kheid 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). 

Zienswĳ ze
Gedurende de bovengenoemde termĳ n 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelĳ k of 
digitaal zienswĳ zen naar voren brengen bĳ  
de gemeenteraad. Een schriftelĳ ke zienswĳ ze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswĳ ze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswĳ ze, onder vermelding van: zienswĳ ze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswĳ zen kunnen niet per email worden 
ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswĳ ze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswĳ ze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswĳ ze indient
• onderbouwing van uw zienswĳ ze

Verkeer

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende tĳ delĳ ke verkeersbesluiten zĳ n 
genomen:

Gorssel
• Veldhofstraat ter hoogte van de 

Vullerschool: 
14 juli van 8.00 tot 14.00 uur is de straat 
afgesloten voor al het verkeer in verband 
met schoolactiviteiten.

De volgende verkeersbesluiten zĳ n genomen:

Barchem (zaaknummer 2021-202252)
• Looweg.

De Looweg te Barchem, het gedeelte 
gelegen tussen de Woodbrookersweg en 
de Bremstraat door het plaatsen van een 
slagboom fysiek af te sluiten voor het 
gemotoriseerde verkeer

Verkeersmaatregelen (groene balk)
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 tot en met 9/7 slechts een 
rĳ baan 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

Onttrekking openbaarheid (ontwerpbesluit)

Contact: mw. V. Vroege

Ontwerpbesluit tot de� nitieve onttrekking 
aan de openbaarheid van de Kanaalstraat en 
een deel van de Havenstraat in Lochem

FrieslandCampina heeft een verzoek 
ingediend om de Kanaalstraat en een deel 
van de Havenstraat aan de openbaarheid te 
onttrekken. Het gaat om de Kanaalstraat, 
kadastraal bekend gemeente Lochem, sectie 
A, nummer 1548, en een klein gedeelte van 
de Havenstraat, kadastraal bekend gemeente 
Lochem, sectie A, nummer 2200, gelegen 
langs de achtergevel van FrieslandCampina. 
De exacte locatie is ingetekend op de 
bĳ gevoegde situatietekening (oranje 
weggedeelte binnen het hekwerk).

Juridisch kader
De gemeenteraad van de gemeente Lochem is 
op basis van artikel 7 en 9 van de Wegenwet 
bevoegd een onttrekkingsbesluit te nemen.
Artikel 11, lid 1 Wegenwet bepaalt dat iedere 
belanghebbende bĳ  een weg, niet behorende 
tot de in artikel 8 bedoelde, het recht heeft 

aan de raad van de gemeente waarin de 
weg is gelegen, ten opzichte van die weg 
toepassing van artikel 9 te verzoeken.
Artikel 11, lid 2 Wegenwet bepaalt dat op 
de voorbereiding van de beslissing op het 
verzoek afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing is.

Besluit
De gemeenteraad heeft in zĳ n vergadering 
van 28 juni 2021 besloten in te stemmen met 
het ontwerpbesluit “onttrekken Kanaalstraat 
en deel Havenstraat aan de openbaarheid”.

Motivering
Op de bedrĳ fslocatie van FrieslandCampina 
loopt de openbare Kanaalstraat. Dit brengt 
risico’s met zich mee. Zowel wat betreft 
de verkeersveiligheid, maar ook vanuit het 
oogpunt van voedselveiligheid. Door het 
openbare karakter van de Kanaalstraat 
kunnen onbevoegden zich gemakkelĳ k 
toegang verschaff en tot ruimten en instal-
laties van FrieslandCampina. Vanuit dit 
oogpunt van voedselveiligheid en de 
benodigde certi� cering van productiepro-
cessen moet de productielocatie kunnen 
worden afgesloten voor onbevoegden. 
Hiervoor is het noodzakelĳ k de Kanaalstraat 
en een deel van de Havenstraat te onttrekken 
aan de openbaarheid. Vervolgens kan 
FrieslandCampina de productielocatie 
volledig afsluiten met een hekwerk. 

Terinzagelegging ontwerpbesluit
Het ontwerpbesluit ligt vanaf 8 juli 2021 
gedurende zes weken ter inzage in de 
publiekshal van het gemeentehuis, Hanzeweg 
8 in Lochem. Het ontwerpbesluit is ook in te 
zien op de website van de gemeente Lochem, 
www.lochem.nl.

Zienswĳ ze indienen
Op dit ontwerpbesluit is afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
Belanghebbenden kunnen gedurende 
de termĳ n van terinzagelegging schrif-
telĳ k of mondeling hun zienswĳ ze geven 
op het ontwerpbesluit. Een schriftelĳ ke 
zienswĳ ze kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, t.a.v. mevrouw 
V. Vroege, postbus 17, 7240 AA Lochem. Uw 
zienswĳ ze dient voorzien te zĳ n van uw naam, 
adres, datum en het onderwerp. Voor het 
geven van een mondelinge zienswĳ ze kunt u 
telefonisch contact opnemen met mevrouw V. 
Vroege (projectleider), via (0573) 28 92 22. 

De� nitief besluit
Na a� oop van de termĳ n van terinzage-
legging neemt de gemeenteraad een de� nitief 
besluit. De ingediende zienswĳ zen worden 
meegenomen in de besluitvorming.

Openbare bekendmakingen

 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 partĳ en (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 mogelĳ kheid 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. 

Zienswĳ zen
Bĳ  complexe aanvragen of besluiten, 
bĳ voorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp-
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bĳ behorende stukken ter inzage. 

U leest bĳ  de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermĳ n een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelĳ ke reactie (formeel zienswĳ ze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zĳ n met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswĳ ze 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 wĳ zigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelĳ kerwĳ s niet verweten kan 
worden niet tĳ dig een zienswĳ ze 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 bĳ voorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tĳ dens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bĳ komend 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 


