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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

Kerngericht werken: beheer en 
onderhoud op maat in openbare ruimte
Lochem is door haar vele kernen 
een unieke gemeente. Elke kern 
is anders. Vanaf het najaar kunt 
u als inwoner daarom eigen 
accenten aanbrengen in het beheer 
en onderhoud van de openbare 
ruimte van uw kern. Samen met 
dorpsraden en inwoners gaat 
de gemeente de dorpsvisies 
actualiseren en uitwerken naar 
concrete uitgangspunten. 

De basiskwaliteit van het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte 
is door de gemeente vastgelegd 
en Circulus-Berkel zorgt voor de 
uitvoering. Inwoners kunnen binnen 
de dorpsvisie een plus uitwerken. 
Dit besluit van het college volgt op 
een voorstel vanuit het Integraal 
Beheerplan Openbare Ruimte. Zoals 
verenigingen speeltuinen al zelf 
beheren, krij gen de inwoners de 
ruimte hun openbare leefomgeving 

naar een hoger niveau te brengen. 
De gemeente bespreekt het 
kerngericht werken binnenkort 
met inwoners in de bestuurlij ke 
overleggen met dorpsraden. 

Kerngerichte thema’s 
In het najaar haalt de gemeente 
belangrij ke thema’s per kern 
op en inventariseert de vragen 
van inwoners. In een vervolgbij -
eenkomst met iedere dorpsraad 
komen de vragen en wensen 
terug. Er worden dan gezamenlij k 
afspraken gemaakt over de aanpak. 
De gemeenteraad wordt met een 
memo geïnformeerd.

Anders werken
Ook de aanpak van de 
Buitenruimte-teams van Circulus-
Berkel sluit aan op het kerngericht 
werken. Zij  werken toe naar 
gebiedsteams die de openbare 
ruimte binnen de kernen als één 

geheel onderhouden. Zo zij n zij  
herkenbaar en aanspreekbaar voor 
inwoners. Een belangrij k doel van 
het beheren door gebiedsteams.

Verduurzaming
De gemeente geeft bij  kerngericht 
werken de ambities mee voor 
verduurzaming, het bevorderen 
van de biodiversiteit en klimaatbe-
stendiger maken van de leefom-
geving. Op sommige plekken kan 
blad bij voorbeeld langer blij ven 
liggen, kunnen groenvakken 
biodiverser en gazons plaats 
maken voor bloemenmengsels. 
Samenvattend gelden de volgende 
basisregels: een vastgesteld 
basiskwaliteitsniveau, maatwerk 
waar dat kan en past binnen het 
budget, het werk moet praktisch 
uitvoerbaar zij n en passen binnen 
het beleid, en inwoners kunnen zelf 
meebeheren én -werken. 

Verscherpte maatregelen door snelle 
toename besmettingen
Het aantal besmettingen in Nederland stij gt sneller dan voorzien. De 
meeste mensen raakten besmet op plekken waar grote groepen mensen 
feesten en uitgaan. Het kabinet maakt zich zorgen over deze explosieve 
groei. En kan niet voldoende uitsluiten dat er de komende weken toch 
meer ziekenhuisopnames komen. Daarom is er besloten dat er extra 
maatregelen voor de zomer nodig zij n.

Vooral de regels voor de horeca 
en evenementen worden 
aangescherpt. Nachtclubs gaan 
dicht. De nieuwe maatregelen 
gingen in op zaterdag 10 juli vanaf 
6.00 uur in en gelden zeker tot 
en met vrij dag 13 augustus. De 
oproep is ook om feestjes klein en 
beheersbaar te houden. En gaat u 
op vakantie? Check altij d uw reis 
voordat u vertrekt. 

Houd u aan de basisregels
Naast de verscherpte maatregelen 
is het erg belangrij k dat we ons 

aan de basisregels blij ven houden. 
Ook als we al gevaccineerd zij n: 
handen wassen, afstand houden en 
testen bij  klachten. En we laten ons 
vaccineren, zodra we aan de beurt 
zij n. 

Maatregelen op een rij  
Alle maatregelen en meer 
informatie vindt u op www.
rij ksoverheid.nl/coronavirus.nl of 
op www.lochem.nl/coronavirus. 
Ook staat verderop in deze 
Berkelbode een extra pagina over de 
maatregelen.

Veel inwoners voelen zich betrokken bĳ  hun woonomgeving. Zoals aan de 
Lochemse Prins Clauslaan. Foto: Yke Ruessink.

Geen aanvraag paspoort of ID 
mogelĳ k van 29 juli t/m 1 augustus
Vanaf donderdag 29 juli tot en 
met zondag 1 augustus 2021 
kunt u geen paspoort of identi-
teitskaart aanvragen of verlengen.

Ook kunt u dan geen 
spoedpaspoort aanvragen. 
Vanaf 2 augustus 2021 komt er 
namelij k een nieuw model van 
de Nederlandse identiteitskaart. 
Om het nieuwe model van de 
identiteitskaart in te voeren is 
er onderhoud aan het landelij ke 
systeem nodig. Deze ID-kaart 
bevat twee 2 vingerafdrukken en 
een QR-code met het burgerser-
vicenummer (BSN).

Afh alen kan wel
Een reisdocument afh alen 
kan wel. Afh alen kan zonder 

afspraak bij  de receptie in het 
gemeentehuis.

Plan op tij d een afspraak
Houd u hiermee rekening als u 
een nieuwe identiteitskaart of 
paspoort nodig heeft en plan op 
tij d een afspraak. Dit kan via www.
lochem.nl of door te bellen met 
(0573) 28 92 22. Op onze website 
leest u hoe u een identiteitskaart 
of paspoort aanvraagt. En wat 
u mee moet nemen naar uw 
afspraak. Zodat wij  u goed kunnen 
helpen. 

Geldigheid
Identiteitskaarten die uitgegeven 
zij n voor 2 augustus 2021, blij ven 
geldig tot de geldigheidsdatum op 
de ID-kaart. 

Maak de mooiste foto voor 
in onze gemeentegids!

De nieuwe gemeentegids verschij nt 
in het voorjaar van 2022. Een 
gemeentegids kan niet zonder 
mooie foto’s. Daarom organiseert 
de gemeente samen met uitgever 
Akse Media een fotowedstrij d. 
Wij  roepen u graag op om met uw 
fotocamera het thema ‘natuurlij k 
naoberschap’ in beeld te brengen.

Noaberschap is zorgen voor elkaar, 
elkaar helpen, er voor elkaar zij n 
als dat nodig is. Of het nu om uw 
naaste buren gaat, om vrienden, 
familie of om alle mensen in uw 
wij k of dorp. Misschien vindt 
u dat heel vanzelfsprekend of 
‘natuurlij k’, want naoberschap zit 
al eeuwenlang in onze genen. Maar 
eigenlij k is het heel bij zonder. Hoog 
tij d om naoberschap eens in beeld 
te brengen in onze gemeentegids!

Combinatie met natuurfoto’s
Bij  eerdere fotowedstrij den 
ontvingen we de mooiste natuur-
foto’s. Niet zo vreemd, want 
de natuur in onze gemeente is 
prachtig! Logisch dat u die graag 
fotografeert. Dat kan nog steeds 

als u naoberschap in beeld brengt. 
Denk eens aan samen zorgen voor 
het onderhoud van groen in uw 
buurt, samen genieten van een 
wandeling in het bos of samen 
sporten in de natuur. Zo brengt u 
én naoberschap én natuur mooi in 
beeld. Pak uw camera en verras ons 
met uw creativiteit! De mooiste 
foto’s plaatsen wij  op de voorkant 
van de gemeentegids. 

Hoe doet u mee?
U kunt uw foto(‘s) voor 1 oktober 
2021 mailen naar w.elbert@
lochem.nl o.v.v. fotowedstrij d 
gemeentegids. Vertel ons wat wij  
op de foto zien en hoe het bij  het 
thema natuurlij k naoberschap 
past en waar de foto is genomen. 
Vermeld daarbij  ook uw naam, 
adresgegevens en telefoonnummer. 

Beoordeling en spelregels
Lees op www.lochem.nl/nieuws 
meer over de beoordeling, de 
prij zen en de spelregels. Heeft u nog 
vragen? Neem dan contact op met 
Wilma Elbert, tel. (0573) 28 92 02 of 
mail naar w.elbert@lochem.nl.

Verdient uw foto een plekje in onze gemeentegids? Doe dan mee met onze 
fotowedstrĳ d!



 Gemeente Nieuws
14 juli 2021 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Buitenexpo bĳ  Berkel over mensenhandel
“Als meisje van vij ftien kwam ik door een vriendinnetje terecht bij  de verkeerde 
groep jongens. Door hen ben ik aan de drugs geraakt, misbruikt, gebruikt en 
uitgebuit. In Nederland en ook een tij dje in het buitenland. Dit soort misbruik 
en uitbuiting komt zo ontzettend veel voor in Nederland en in het buitenland. 
In gewone eengezinshuizen, in fl ats, in de grote steden en daarbuiten. En niet 
alleen heel veel meisjes zij n slachtoff er, ik heb ook veel jongens gezien.” Dit 
is het verhaal van ‘Brenda’. De foto en het verhaal van Brenda is onderdeel 
van de expositie Open je Ogen; 30 portretten en verhalen van slachtoff ers 
van mensenhandel. Open je Ogen is een samenwerking tussen CoMensha, 
Stichting Open Mind en de Provincie Gelderland. Lochem is de eerste Gelderse 
gemeente waar de tentoonstelling te zien is. De tentoonstelling staat van 15 
juli tot en met 4 augustus op het plein tussen het gemeentehuis en de Berkel. 
Het is gratis en dag en nacht toegankelij k. Foto: Ernst Coppejans.

Zo helpt u de bĳ !
Bij en zij n heel belangrij ke bestuivers. 
In Nederland leven meer dan 300 
soorten. Ze spelen een sleutelrol in 
onze voedselvoorziening en ook in 
de voortplanting van bloemen en 
planten. Wilt u ook de bij  helpen? 
Annelies Hij ink, imker uit Laren en 
ambassadeur biodiversiteit namens 
de Nederlandse Bij enhouders 
Vereniging, geeft u vij f tips.

1. Zorg voor bloeiende bloemen. 
Zo hebben bij en eten. Begin 
het vroege voorjaar met bollen, 
zoals krokussen. Denk voor de 
herfst aan asters en dahlia’s. En 
in de tij d ertussen bloeien mooie 
bomen en struiken in uw tuin. 
Wist u dat de wilg bij voorbeeld 
fantastisch is voor bij en?

2. Kies bloemen waar bij en iets aan 
hebben. Op de site 
www.nederlandzoemt.nl leest 
u bij voorbeeld welke planten 
goed zij n voor de (wilde) bij  
en hommel. Belangrij k is dat 
bloemen vruchtbaar zij n. Anders 
bieden ze geen nectar. En in 
dubbele bloemen zoals sommige 
rozen verdwalen bij en, dus die 
zij n ook niet geschikt. 

3. Kies een bij enhotel met zorg. De 
gaatjes voor de bij en moeten 
gladde randen hebben, anders 
gaan de vleugeltjes kapot. En de 
buisjes moeten voldoende diep 
zij n, zo’n 12 tot 15 cm. De gaatjes 
moeten klein zij n, maximaal 12 

mm in omtrek. Verschillende 
maten is het mooist. De kleine 
gaatjes kunnen minder diep zij n 
dan de grotere. Bij en heb je in 
verschillende maten en ze kiezen 
graag een gaatje waar ze precies 
in passen. 

4. Zorg ervoor dat jouw bij enhotel 
ochtendzon krij gt. Bij en moeten 
zich eerst opwarmen in de zon, 
voor ze aan de slag kunnen. De 
zon komt op in het oosten, dus 
hang het hotel aan de westkant 
van je tuin op.

5. De laatste tip is voor bij en die 
in de grond nestelen. Dat geldt 
voor maar liefst 70% van de 
wilde bij en. Daarvoor kunt u een 
bij encamping maken. Vul een 
bak of diepe bloempot met leem 
en zet of hang hem op zij n kant 

tegen een zonnige muur. Help 
de bij en op weg door in de aarde 
met een schroevendraaier wat 
gaatjes te prikken. Ik hoop dat u 
heel veel bij en in uw tuin krij gt!

Tipclip
De tipclip van Annelies Hij ink met 
tips voor hoe u de bij  kunt helpen, 
vindt u op ons YouTubekanaal, 
playlist tipclips. Daar vindt u ook 
andere video’s met tips voor meer 
biodiversiteit in uw eigen tuin.

Rotaryclub in actie voor de bij 
De Rotary in Barchem zaaide pas 
een strook in met kruiden en 
bloemen voor bij en. Zij  plaatsten 
daarbij  ook een bij enhotel. 
Benieuwd? U vindt de strook met 
hotel in de berm grenzend aan de 
Ossenbeltsdij k en Zutphenseweg in 
Lochem. Lees hiernaast verder.

Heeft u een goed idee om de 
biodiversiteit te versterken? De 
gemeente geeft subsidie voor 
lokale initiatieven. Kij k op 
www.lochem.nl, zoekwoord 
‘biodiversiteit’ voor de 
voorwaarden. 

Bĳ enhotel aan 
Ossenbeltsdĳ k geopend

Vrĳ dag 9 juli stelde wethouder Henk van Zeĳ ts op de locatie aan de 
Ossenbeltsdĳ k in Lochem offi  cieel een bĳ enhotel in gebruik. Hĳ  deed dat met 
Anneke Scholten en Herold Hissink, bestuursleden van Rotary Club Barchem. 
Dit bĳ enhotel is onderdeel van een project van Rotary Club Barchem en 
Natuurmonumenten. Dat heeft de gemeente fi nancieel ondersteund. Dit 
project voorziet in een bloemenweide voor bĳ en op 1200 m2 grond in het 
natuurgebied Het Grote Veld van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten 
heeft die strook grond speciaal voor dit doel vrĳ gehouden op het terrein langs 
Ossenbeltsdĳ k en Zutphenseweg.     

Annelies Hĳ ink, imker uit Laren geeft 
u tips voor bĳ en. 

Burgemeester in gesprek 
met protesterende boeren
Vorige week stonden 40 trekkers 
met protesterende boeren voor 
het gemeentehuis in Lochem. 
Aangevoerd door John Koelewij n 
initiatiefnemer van het protest. 
Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve zorgde dat de koffi  e klaar 
stond voor een goed gesprek. 

John Koelewij n is boer en voorzitter 
van de Stichting Vruchtbare 
Kringloop Achterhoek. Op zij n 
trekker staat de tekst ‘Achterhoek 
en boeren horen bij  elkaar’. Met 
de actie wil hij  duidelij k maken 
dat  het stikstofprobleem teveel 
in de schoenen van de boeren 
wordt geschoven. De oproep aan 
de burgemeester van Lochem was 

om als Achterhoekse gemeente de 
boeren van onderop te steunen.

Klompen in de klei
Burgemeester Van ’t Erve toonde 
begrip voor de zorgen. “Gemeenten 
hebben invloed, maar de 
speelruimte is beperkt. Want veel 
regels worden bepaald door het 
Rij k en de Provincie.” In reactie op 
de oproep aan gemeenten, zei Van 
’t Erve graag ideeën van boeren te 
ondersteunen. Ideeën die helpen 
om de toekomst anders vorm te 
geven en toch een goede boterham 
te verdienen. “Zo houden we de 
klompen in de klei en niet de hakken 
in het zand.” 

Alle zeilen bĳ zetten om 
onkruid te beheersen
Zon en regelmatig hemelwater: 
de afgelopen periode bracht 
groeizaam weer voor bloemen 
en planten. Ook onkruid vaart 
hier wel bij  waardoor het groener 
kleurt dan u gewend bent. 
Circulus-Berkel zet momenteel 
alle zeilen bij  om het onkruid 
op verhardingen duurzaam te 

beheersen. Ook het wieden en 
schoff elen in de wij ken pakt 
Circulus-Berkel voortvarend aan. 
Kij k voor meer informatie op 
www.circulus-berkel.nl/lochem.

Schapen maaien gras 
in Gorssel
Vanaf 16 juli ziet u ze in en 
rondom Gorssel: Poll Dorset-
schapen. De kudde maakt tussen 
juli en november twee keer een 
‘graasronde’ langs aangewezen 
plekken. Ze houden grassen, 

kruiden en andere planten kort. 
En vervangen zo het maaiwerk 
met machines. U leest er meer 
over op de speciale pagina 
verderop in deze Berkelbode.Gemeenteraad unaniem over vervolg 

plannen herinrichting binnenstad
De gemeenteraad stemde op 5 juli unaniem in met het voorstel om een 
vervolg te geven aan de plannen voor de herinrichting van de binnenstad. 
Het raadsvoorstel bestond uit twee onderdelen. Het ontwerp voor de 
Julianaweg en Molenpoort is goedgekeurd en de gemeente kan starten met 
het ontwerpen van de Markt. Dit alles past in de ambitie van de gemeente 
om de binnenstad van Lochem een aantrekkelij ke plek te maken.

Het idee is om de Julianaweg als 
omwalling van de binnenstad in 
te richten waardoor je het beeld 
krij gt van de historische grachten 
van Lochem. De aanleg van de 
Julianaweg wordt zodanig dat te 
hard rij den niet meer mogelij k is. 
Ook de Noorderwal nemen we hierin 
mee en krij gt het karakter van een 
verblij fs-/wandelgebied. Waarin de 
auto alleen te gast is en de fi etser en 
wandelaar de hoofdgebruikers zij n. 

Molenpoort krij gt betere entree
Daarnaast moet de Molenpoort 
een betere entree worden naar de 

binnenstad. De Molenpoort wordt 
hiermee een voorbeeld voor de 
andere historische stadspoorten in de 
stad. Deze poorten pakken we later 
nog aan. De gemeente gaat in een 
volgende fase aan de slag met meer 
details in het ontwerp. Bij voorbeeld 
als het gaat om zitmeubilair. En gaat 
daarna richting uitvoering in het 
eerste kwartaal van 2022.

Ontwerpvarianten Markt
Ook de Markt in Lochem richten we 
opnieuw in. Er komt meer eenheid 
in de drie deelruimtes (grote markt, 
kleine markt en het gedeelte ten 

noorden van de kerk). De beleving 
van de binnenstad versterken we 
door het historische karakter te 
ondersteunen.

Om hier te komen werkt de 
gemeente een aantal ontwerpva-
rianten uit voor de Markt. Deze 
varianten zij n gemaakt op basis van 
wensen die eerder door inwoners 
en organisaties zij n ingebracht. Dit 
najaar presenteren we de schetsen. 
En wordt aan inwoners en organi-
saties om reactie gevraagd. Daarop 
maakt de gemeente een defi nitief 
ontwerp die naar verwachting eind 
2021 klaar is. 

Meer weten over de plannen in de 
binnenstad? Houd www.lochem.nl/
binnenstad in de gaten! 
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

Vanaf 1 juli tot en met 8 juli 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Exel
• Stichting omroep Gelderland, Zomer 

in Gelderland, 25 augustus (onder 
voorbehoud) Bos achter ’t veld in Exel, 
2021-207485

Gorssel 
• Stichting spieren voor spieren rally, spieren 

voor spieren rally, 4 augustus (onder 
voorbehoud) Hoofdstraat 26, 2021-207947

• Stichting IJsseljazz, IJseljazz en 
september fest. Centrum van Gorssel, 
11 en 12 september (onder voorbehoud) 
2021-207960

Harfsen
• Mc Hamac, ONK UMX 2021, 11 en 12 

september 2021 (onder voorbehoud) 
Deventerdijk 7, 2021-207345

Laren
• Stichting Welzijn Lochem, Summerfun, 

25 augustus 2021 (onder voorbehoud) 
Verwoldseweg 14, 2021-207103

• Stichting Bullrock, Bullrock 2021, 
Dorpsstraat 1, 5,6,7 november 2021 (onder 
voorbehoud) 2021-207385

• Aardappelraapdag, 14 augustus 2021 
(onder voorbehoud) Marsmansteeg 2, 
2021-207601

• Stichting ruitersport evenementen Laren, 
Springweekend Laren, 25 en 26 september 
2021 (onder voorbehoud) Verwoldseweg 
26a, 2021-208221

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 1 t/m 7 juli 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Heidehoflaan 21, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-207877, 4 juli 2021 
• Schoneveldsdijk 11, het kappen van een 

boom, nr. 2021-208384, 7 juli 2021 
Eefde
• Meijerinkstraat 5, het kappen van vijf eiken 

en een beuk, nr. 2021-207876, 3 juli 2021 
Harfsen 
• Wikkemaatsweg 2b (nabij), het plaatsen 

van een bijgebouw (mantelzorgwoning), 
het kappen van twee populieren en het 
aanleggen van een inrit, nr. 2021-207592, 
30 juni 2021 

Joppe
• Dortherdijk 6, het verbouwen/veranderen 

van een horecabedrijf, bedrijfswoning en 
logiesruimtes, nr. 2021-208107, 6 juli 2021 

Lochem
• Gerard ter Borchlaan 26, het verbouwen 

van een woning en plaatsen dakopbouw, 
nr. 2021-207500, 5 juli 2021 

• Nettelhorsterweg 2, het plaatsen van een 
zwembad, nr. 2021-208296, 7 juli 2021 

• Nieuweweg kavel 2, het oprichten van een 
woning en bijgebouw en het aanleggen 
van een inrit, nr. 2021-207694, 1 juli 2021 

• Van Lutterveltplein 8, het vergroten van 
een woning en het plaatsen van een 
dakterras, nr. 2021-208054, 5 juli 2021 

• Vordenseweg 6 (nabij), het oprichten van 
13 recreatiewoningen, nr. 2021-208112, 6 
juli 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem 
• Lochemseweg 28, het kappen van een eik, 

nr. 2021-200169, 1 juli 2021 
Eefde
• Gymnastieklaan (nabij), het tijdelijk 

plaatsen van een mobiele afhaal-
locatie voor een periode van 10 jaar, nr. 
2021-203227, 7 juli 2021 

Gorssel 
• Kerkstraat 1, het renoveren van een 

woning, het plaatsen van dakkapellen, 
het vervangen van gevelkozijnen en 
het plaatsen van zonnepanelen, nr. 
2021-201149, 2 juli 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 1 t/m 7 juli 2021 zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Heuvelweg 5 (nabij), het kappen van een 

hazelaar (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-203196, 1 juli 2021 

Barchem
• Borculoseweg 44, het aanleggen van een 

poel. 2021-198266, 1 juli 2021 
• Ruurloseweg 43 en 43a, het verbouwen/

vergroten van een woonboerderij, nr. 
2021-194595, 2 juli 2021 

Harfsen
• Wilhelminalaan 9a, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-203502, 7 juli 2021 
Lochem 
• Kopermolenring 18 (nabij), het kappen van 

een sierappel (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-202787, 1 juli 2021 

• Laan van Reudink 5, het oprichten van een 
woning, nr. 2021-197533, 7 juli 2021 

• Onder Langs 8, het verbouwen/vergroten van 
een woning, nr. 2021-202445, 6 juli 2021 

• Sweder van Kervenheimlaan 16, het plaatsen 
van een carport, nr. 2021-202450, 6 juli 2021 

• Watermoleneiland 1 (nabij), het kappen 
van twee elzen (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
2021-202779, 1 juli 2021 

• Watermoleneiland 10, het verbouwen/
vergroten van een woning, nr. 
2021-202409, 6 juli 2021 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Contactpersoon: afdeling Publiekscontacten  

Onderstaande aanvraag voor een omgevings-
vergunning is geweigerd en aan de aanvrager 
bekendgemaakt. 

Lochem 
• Emmastraat 38, het gedeeltelijk 

verbouwen van het pand tot een bed and 
breakfast, nr. 2021-195992, 5 juli 2021 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Warfveendijk 14 Laren 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buWarfveen-
d14La-BP31 ), zaaknummer 2021-194465. 
Wijzigt de bestemming ‘Agrarisch’ in een 
‘FAB-Bedrijf’ bestemming ten behoeve van 
een bosbouwbedrijf. Door gebruik te maken 
van het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt 
het bestaande oppervlakte bebouwing 
hergebruikt of gesloopt en herbouwd ten 
behoeve van de nieuwe bedrijvigheid. Het 
erf wordt tevens aan de hand van een 
landschapsplan ingepast in de omgeving.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 15 juli 2021 voor de duur van 
zes weken tot en met 25 augustus 2021 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u 
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft de informatie op te 
roepen via het invullen van de locatie, de 
naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. 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 bestem-
mingsplan mondeling, schriftelijk of digitaal 
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeen-
teraad. 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 bestem-
mingsplan (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 

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.

Praat mee over PlusOV in het reizigerspanel
Reist u op afroep met PlusOV? 
Bijvoorbeeld om een avondje te 
kaarten of om bij iemand op bezoek 
te gaan? Uw mening en ideeën over 
deze manier van reizen vinden wij 
erg belangrijk. Daarom zoeken wij 2 
inwoners die mee willen meedoen 
aan het reizigerspanel van PlusOV. 
Als lid van het reizigerspanel helpt 
u mee om de kwaliteit van PlusOV 
te verbeteren. Wilt u meedoen? 
Meld u dan nu aan! Aanmelden kan 
tot 1 september 2021.

Het reizigerspanel bestaat uit een 
groep inwoners die meedenkt over 
de dienstverlening van PlusOV. 
PlusOV verzorgt het vervoer voor 

iedereen die geen gebruik kan of 
wil maken van eigen vervoer of 
van openbaar vervoer. Het is een 
samenwerking van 9 gemeenten. 
Elke gemeente kiest 2 inwoners die 
aan het panel meedoen. Daarnaast 
is er per gemeente een vertegen-
woordiger van de Adviesraad 
Sociaal Domein. Tijdens de bijeen-
komsten van het reizigerspanel 
is Henk Meijer, de directeur van 
PlusOV natuurlijk ook aanwezig. Hij 
vertelt wat er komt kijken bij het 
organiseren van uw ritten en welke 
ontwikkelingen er gaande zijn.

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt twee keer 

per jaar bij elkaar. De eerstvolgende 
bijeenkomst is gepland op 4 
oktober in Apeldoorn. Tijdens de 
bijeenkomsten bespreken we 
telkens een ander onderwerp. Denk 
bijvoorbeeld aan de kwaliteit van 
de taxi’s. Of aan het verbeteren van 
de website. Elke bijeenkomst duurt 
ongeveer 1,5 uur. 

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
PlusOV gebruikt de inbreng van 
het reizigerspanel om de dienst-
verlening te verbeteren. Van 
elke bijeenkomst wordt een kort 
verslag gemaakt. Als lid van het 
reizigerspanel krijgt u dit verslag 
als eerste te zien. De uitkomsten 

komen ook op www.plusov.nl te 
staan.

Wat kost het?
Meedoen aan het reizigerspanel is 
gratis. U kunt vanzelfsprekend met 
PlusOV naar de bijeenkomst reizen. 
Elke keer dat u erbij bent, krijgt u 
reiskosten vergoed. Ook koffie en 
thee zijn gratis.

Hoe kan ik me aanmelden?
Stuur ons voor 1 september een 
mail via l.beernink@lochem.
nl waarin u aangeeft waarom 
u aan het reizigerspanel wilt 
meedoen. Zet in deze mail uw 
naam, adres, telefoonnummer én 

uw pasnummer. Uit alle aanmel-
dingen kiezen wij 2 inwoners. Bent 
u gekozen, dan krijgt u van PlusOV 
een uitnodiging voor de bijeen-
komsten. Bent u niet gekozen, dan 
krijgt u hierover bericht van ons.

Vragen?
Voor vragen kunt u contact 
opnemen met Leon Beernink van 
de afdeling Maatschappelijke 
Ondersteuning van de gemeente 
Lochem via (0573) 28 93 41.
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• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswij ze indient
• onderbouwing van uw zienswij ze

Vaststelling bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 5 juli 2021 zij n de volgende bestemmings-
plannen ongewij zigd vastgesteld:

• Het bestemmingsplan De Hertenkamp 
(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.baHerten-
kampBa-BP41). Het bestemmingsplan De 
Hertenkamp maakt de nieuwbouw van 
8 appartementen in 2 gebouwen aan de 
Borculoseweg 6 te Barchem mogelij k. 

• Het bestemmingsplan Burgemeester 
Leenstraat 54 Lochem (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.loBurgLeenstr54-BP41). 
Het bestemmingsplan Burgemeester 
Leenstraat 54 Lochem zet de bedrij fsbe-
stemming om naar een woonbestemming 
en maakt 6 wooneenheden mogelij k in 
het bestaande pand aan de Burgemeester 
Leenstraat 54 te Lochem. 

• Het bestemmingsplan Verblij fsrecreatie 
Vordenseweg eo Lochem (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buVordensewegeoLo-BP41). 
Het bestemmingsplan Verblij fsrecreatie 
Vordenseweg eo Lochem betreft een 
reparatie. De reparatie betreft het terugbe-
stemmen van 28 kampeerverblij ven die per 
abuis waren wegbestemd met het bestem-
mingsplan ‘Bosrij k Ruighenrode’.

• Het bestemmingsplan Zutphenseweg 73 
Eefde (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.buZutp-
henseweg73Ee-BP41). Het bestemmingsplan 
Zutphenseweg 73 Eefde wij zigt de bedrij fsbe-
stemming op het perceel Zutphenseweg 73 
Eefde. En het wij zigt de bestemming ‘Bedrij f’ 
in de bestemming ‘Wonen’ voor het perceel 
Zutphenseweg 73a Eefde.

• Het bestemmingsplan Dortherdij k 2 Joppe 
(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.buDorther-
dij k2Jo-BP41). Het bestemmingsplan 
Dortherdij k 2 Joppe wij zigt de maatvoering 
maximum aantal wooneenheden: 1 naar 
2 voor het perceel Dortherdij k 2 Joppe. 
Hierbij  worden de bestaande boerderij  
en bij gebouwen gerenoveerd, wordt de 
ligboxenstal gesloopt en wordt het erf 
landschappelij k ingepast.

• Het bestemmingsplan Exelseweg 23 Laren 
(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.buExel-
seweg23La-BP41). Het bestemmingsplan 
Exelseweg 23 Laren wij zigt de bestemming 
‘Wonen’ in een FAB-recreatie bestemming 
ten behoeve van een groepsaccommodatie 
gericht op retraites en cursussen. Door 

gebruik te maken van het ‘Beleidskader 
Functieverandering Agrarische Bebouwing 
Lochem’ worden de bestaande bebouwing en 
omliggende gronden gebruikt voor de nieuwe 
bedrij vigheid. Het erf wordt aan de hand van 
een landschapsplan ingepast in de omgeving.

• Het bestemmingsplan Ketenbosweg 17 
Gorssel(Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
goKetenbosweg17Go-BP41). Het bestem-
mingsplan Ketenbosweg 17 Gorssel 
vergroot het bouwvlak voor het perceel 
Ketenbosweg 17 Gorssel, passend binnen 
de stedenbouwkundige situatie ter plaatse.

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen 
liggen met ingang van 15 juli 2021 voor de 
duur van zes weken tot en met 25 augustus 
2021 ter inzage. De bestemmingsplannen 
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 de informatie op 
te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij  
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(digitaal of op verzoek op papier). 

Beroep 
Tegen de vaststelling van een bestem-
mingsplan kan gedurende de termij n van 
terinzagelegging beroep bij  de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelij kheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tij dig zij n 

zienswij ze tegen dat bestemmingsplan 
bij  de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht of

• een belanghebbende die aantoont dat hij  
redelij kerwij s niet in staat is geweest zij n 
zienswij ze tegen dat bestemmingsplan bij  
de gemeenteraad naar voren te brengen.

Het beroepschrift moet gestuurd worden 
naar de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, 
lid 5 van de Wet ruimtelij ke ordening 
treedt het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan in werking daags na 
afl oop van de hiervoor genoemde beroep-
stermij n. Binnen deze termij n kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij  de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt, totdat op 
het verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen.

Verkeer 

Verkeersbesluiten 

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

De volgende verkeersbesluiten zij n genomen:

2021-206960 Diverse laadvoorzieningen in de 
gemeente Lochem

1. De volgende locaties worden ingericht als 
parkeerplaats voor elektrische auto’s:
a. Dorpsstraat te Laren, ter hoogte van Hotel 
Achterhoek
b. Dorpsplein te Barchem, twee parkeerplaatsen 
aan de achterzij de pleinkant van de sporthal/
dorpshuis ’t Onderschoer
c. parkeerplaats ter hoogte van Zuiderwal 16 te 
Lochem
d. Julianaweg te Lochem

2. Het intrekken van het verkeersbesluit, gehandi-
captenparkeerplaats op kenteken, aan de 
Dorpsstraat te Laren 

3. Het plaatsen van het bord E8 “elektrische auto”

2021-206945 laadvoorziening Jolinkweg Eefde

1. De volgende locatie wordt ingericht als parkeer-
plaats voor elektrische auto’s:
Jolinkweg 2, ’t Hart te Eefde

2. Het plaatsen van het bord E8 “elektrische auto”

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden 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.

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

Contact: mw. H. Ebbekink 

Besloten is de volgende maatregel te treff en:

Het aanwij zen van een gehandicaptenpar-
keerplaats bij  het perceel
• Lochem, Noorderbleek 22, verzonden op 8 

juli 2021, nr. 2021-203804
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Besluit Anticiperen op Verzamelwet
hersteloperatie Toeslagen vastgesteld

Contact: dhr. J. Meerwij k

In de vergadering van 6 juli 2021 heeft het 
college van B&W het besluit anticiperen op 
de verzamelwet hersteloperatie toeslagen 
vastgesteld. 

Dit Besluit geeft regels over de uitvoering van 
gemeentelij ke kwij tscheldingen in relatie tot 
gedupeerden van de toeslagenaff aire.

Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking op 15 juli 2021.

Inzage
Het besluit ligt voor iedereen ter inzage. 
Dit is met ingang van 14 juli 2021 bij  de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem.

Verlenging Beleidsregels TONK

Contactpersoon: dhr. J. Meerwij k

In de vergadering van 29 juni 2021 
heeft het college van B&W de tij delij ke 
Beleidsregels TONK (Tij delij ke Ondersteuning 
Noodzakelij ke Kosten) verlengd en opnieuw 
vastgesteld. 

Deze Beleidsregel geeft regels over de 
uitvoering van de tij delij ke TONK regeling.

Inwerkingtreding
De beleidsregel treedt met terugwerkende 
kracht in per 1 januari 2021 en loopt tot en 
met 30 september 2021.

Inzage
De beleidsregel ligt voor iedereen ter inzage. 
Dit is met ingang van 14 juli 2021 bij  de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem.

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens BRP

Contact: afdeling Publiekscontacten

De bij houding van de persoonslij st van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij  zij n ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelij kheid over de 
verblij fplaats van:

A. Edahoui Belghrous, geb. 27-02-1982
D. Kov�cs, geb. 28-06-1983
A.Pusztai, geb. 09-02-1996

Zie informatie: Bezwaar

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 



alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Horeca

Coronamaatregelen tijdens de zomer 
 

Het aantal coronabesmettingen stijgt sneller dan verwacht. Dat zorgt voor een onzekere zomer.  
Daarom gelden van 10 juli 6.00 uur ’s ochtends tot en met 13 augustus uit voorzorg extra maatregelen.

9 juli 2021

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
 
Geef elkaar de ruimte.

 .

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen

Basisregels

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

Evenementen en cultuur

Vaste zitplaats verplicht. 

 
Maximaal 24 uur per evenement. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
2/3 van de bezoekerscapaciteit 
toegestaan. 1,5 meter afstand niet 
verplicht.

Algemeen Extra maatregelen per 10 juli:

Mondkapjesplicht

Maximaal aantal bezoekers 
afhankelijk van de grootte van de 
ruimte. 

 
1,5 meter afstand verplicht.

Horeca open tot 0.00 uur. 

 
Vaste zitplaats verplicht. 

 
Geen entertainment. 

 
Nachtclubs en discotheken dicht.

Winkelen en boodschappen

Reguliere openingstijden.

Recreatie

Reguliere openingstijden.

Sport

1,5 meter afstand niet verplicht 
tijdens het sporten. 

 
Met coronatoegangsbewijzen  
meer publiek toegestaan.

Werk

Werk maximaal de helft van de 
werktijd op kantoor.

Reizen en vakanties

Bekijk actuele reisadviezen op 
wijsopreis.nl.

In het openbaar vervoer en 
personenvervoer. 

 
Op stations en vliegvelden. 

 

In het voortgezet onderwijs.

Een coronatoegangsbewijs kun je via de 
CoronaCheck-app of coronacheck.nl 
aanmaken met:  
• Een negatieve testuitslag van max. 40 

uur oud (per 13 juli max. 24 uur oud).  
• Een vaccinatiebewijs.  
• Een herstelbewijs van max. 6 maanden 

oud.

 .

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/coronavirus&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/09/overzicht-coronamaatregelen-per-10-juli-2021?utm_campaign=coronavirus&utm_source=visual10juli&utm_medium=link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/07/09/overzicht-coronamaatregelen-per-10-juli-2021?utm_campaign=coronavirus&utm_source=visual10juli&utm_medium=link
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