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Berkeloord Lochem: de participatie
samenleving in praktĳk gebracht
Martin Hovius is voorzitter van
belangenvereniging Beschermd
Stadsgezicht Berkeloord in Lochem.
Hij hoorde onze Koning tijdens de
troontrede in 2013 praten over
het belang van de participatie
samenleving. “Het komt over als
een containerbegrip, maar het zet
je toch aan het denken. Hoe kunnen
we bewoners aanspreken op het
verbeteren van hun eigen leefomgeving? Wat kunnen zij hieraan
zelf bijdragen? Versterkt dit de
onderlinge band van bewoners in
Berkeloord? En hoe kan de overheid
geloofwaardig blijven naar een
buurt zonder te kort te doen aan
individuele belangen van elke
bewoner? Dat laatste lijkt mij soms
een dilemma en een zoektocht.”
Waarom bent u actief in de
belangenvereniging in Berkeloord?
“In 2007 wees het Rijk onze
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Bewoners brachten onlangs zo’n 1.400 oeverplanten aan bĳ de vĳver op het
Lochemse Berkeloord. Een mooi voorbeeld van bewonersparticipatie.
wijk Berkeloord in Lochem aan
als beschermd stadsgezicht. De
gemeente nam deze aanwijzing
over. Dit was de reden om in 2013
de Belangenvereniging Beschermd
Stadsgezicht Berkeloord op te richten.”
In 2016 begon Martin Hovius als
voorzitter van de belangenvereniging
met zijn missie. Als oud dierenarts had
hij vroeger met vakbroeders contacten
opgebouwd met ambtenaren van de
Rijksoverheid. “Vanuit deze ervaring
kan ik ook in Lochem bewoners en
overheid dichter bij elkaar brengen.
Daarnaast is het de kunst om
bewoners aan te spreken op hun
gezamenlijk belang. Eerst met elkaar
praten. Informatie en belangen goed
met elkaar delen. En dan één geluid
door laten klinken naar de gemeente.”
Wat doet de belangenvereniging in
Berkeloord?
“Wij willen gezelligheid en saamhorigheid van bewoners stimuleren.
Denk hierbij aan ons prachtige
vijverconcert en onze kerstbomenactie. En in “Berkelwoord” nemen
we bewoners mee wat er speelt en
welke activiteiten er zijn. Daarnaast
vragen we aandacht voor onze
maatschappelijke belangen bij
diverse organisaties waaronder
gemeente en waterschap. Zo legden
wij in 2017 onze ideeën op tafel
bij de gemeente om de verkeersveiligheid op de Nieuweweg te
verbeteren. Deze ideeën zijn ook
uitgevoerd. We maakten in 2020 een
kernwaardenkaart voor Berkeloord.
Dat is onze eerste bijdrage aan
de Omgevingsvisie. We helpen
bewoners die meedoen aan de proef
om hun monumentale huizen te
verduurzamen met waterstof als
energiebron. En dit jaar is ook het
herstel van de vijver belangrijk.”
Waarom is het herstel van de vijver
nodig?
“De vijver komt terug in de
meer oorspronkelijke Engelse
landschapstijl van een stadspark.

Daarnaast stimuleren oever- en
stinsenplanten de biodiversiteit. We
maakten samen met Waterschap
Rijn & IJssel, Circulus-Berkel en
gemeente hiervoor een plan.
Circulus-Berkel en het waterschap
voerden het werk uit. Zij haalden
de beschoeiing, elzenopslag
en grasbetonstenen weg. Deze
elementen passen hier niet meer.
Zo belemmerde de elzenopslag
het zicht op de vijver. Daarna is
grondwerk verzet voor een natuurvriendelijke oever. Rond de vijver
zijn nieuwe gras- en bloemenmengsels ingezaaid. Het looppad
langs de oever is straks weer
zichtbaar voor het gebruik.”
Hoe was de samenwerking rond het
herstel van de vijver in Berkeloord?
“We bouwden een netwerk
op. Wat kunnen we voor elkaar
betekenen om de vijver en het
hertenkamp te behouden. En te
verbeteren. Als je eerst samen de
plek bezoekt, dan leg je een kiem
voor een goede samenwerking in
een ontspannen sfeer. Je kunt beter
inschatten wat de belangen en
inzet van de andere partijen zijn.
Gemeente en waterschap laten
een vast aanspreekpunt aan dit
netwerk deelnemen. Samen dezelfde
boodschap uitdragen en de koers voor
het plan vasthouden. En bewoners
betrekken bij de uitvoering waar dat
kan. Dan boek je goede resultaten”.
Wel stelt Martin met een glimlach
“dat snelheid in de aanpak nog wel
een aandachtspunt is. Ook moet de
gemeente aan de voorkant duidelijk
maken of er wel een budget voor
zo’n project beschikbaar is. Dit bleef
nu nog een tijd onzeker waardoor er
eerst nog onvoldoende vertrouwen
was of daadwerkelijk ons plan
uitgevoerd zou worden. In dit geval
is het gelukkig goed gekomen. Want
de oorspronkelijke landschapstijl
uit de historie verbonden we aan de
biodiversiteit van vandaag.”

www.lochem.nl

Vanaf donderdag 29 juli tot en met
zondag 1 augustus 2021 kunt u
geen paspoort of identiteitskaart
aanvragen of verlengen.
Ook kunt u dan geen
spoedpaspoort aanvragen.
Vanaf 2 augustus 2021 komt er
namelijk een nieuw model van
de Nederlandse identiteitskaart.
Om het nieuwe model van de

Het aantal coronabesmettingen
is nog altijd heel erg hoog. Grote
delen van Nederland kleuren
weer rood of zelfs donkerrood
op de kaart. Ook deze zomer is
het belangrijk dat u zich aan de
verscherpte maatregelen houdt.
De norm is ook om weer thuis te
werken. Dit maakte het kabinet
afgelopen maandag bekend. Zo
dringen we het virus hopelijk
snel weer terug. En gaat u nog
op vakantie? Kijk dan goed
welke regels er gelden op uw
bestemming. En onderweg.
Reizen en vakantie
Als u naar het buitenland gaat,
leest u in het reisadvies welke
maatregelen gelden in het land
waar u naartoe wilt of doorheen
reist. Bijvoorbeeld welke coronabewijzen u nodig hebt. Gaat u
met het vliegtuig? Dan gelden er
aanvullende regels. Kijk op
www.nederlandwereldwijd.nl of op
www.gawijsopreis.nl voor actuele
informatie.

Houd u aan de basisregels
Het gemiddeld aantal besmettingen in onze veiligheidsregio
was op 13 juli 170 besmettingen
per 100.000 inwoners ( risiconiveau ernstig). De besmettingen
stegen in alle leeftijdsgroepen
onder de 60 plus. De meeste
besmettingen lopen mensen
thuis op, gevolgd door de horeca
en bezoek. Het is daarom erg
belangrijk dat we ons aan de
basisregels blijven houden.
Ook als we al gevaccineerd zijn:
handen wassen, afstand houden,
binnenruimtes goed ventileren
en testen bij klachten. En maak
gebruik van de mogelijkheid om
u te laten vaccineren, zodra u aan
de beurt bent.
Maatregelen op een rij
Alle maatregelen en meer
informatie vindt u op de sites
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.nl
of op www.lochem.nl/coronavirus.

Gemeente neemt contact op met
inwoners bĳ betalingsachterstand
Met ingang van dit jaar is de Wet
Gemeentelijke Schuldhulpverlening
(WGS) veranderd. Gemeenten zijn
nu verplicht om actief hulp aan
te bieden aan inwoners met een
betalingsachterstand. Het doel is
om al vroeg betalingsproblemen
in beeld te hebben en hulp aan te
bieden zodat grotere betalingsachterstanden en schulden
voorkomen kunnen worden.

identiteitskaart in te voeren is
er onderhoud aan het landelijke
systeem nodig. Deze ID-kaart
bevat twee 2 vingerafdrukken en
een QR-code met het burgerservicenummer (BSN).

De gemeente Lochem is een
samenwerking aangegaan met
verschillende verhuurders, nutsbedrijven en zorgverzekeraars op
het gebied van betalingsachterstanden. Bepaalde rekeningen
kunnen namelijk niet blijven liggen,
zoals bijvoorbeeld de energierekening of de betaling van de huur.
Gebeurt dit toch, dan kunnen snel
grotere schulden ontstaan.

Afhalen kan wel
Een reisdocument afhalen kan wel.
Afhalen kan zonder afspraak bij de
receptie in het gemeentehuis.

Ontvangen wij signalen van
betalingsachterstanden? Dan
komen wij graag zo snel mogelijk
in contact met de inwoner. De

Geen aanvraag paspoort of ID
mogelĳk van 29 juli t/m 1 augustus
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.

Ga wĳs op reis in deze coronatĳd

consulenten vroegsignalering van
’t Baken sturen een brief of gaan
op huisbezoek om hulp aan te
bieden. Inwoners kunnen deze hulp
accepteren of weigeren. Als iemand
geen hulp wil, dan respecteren
wij dat en wordt er geen dossier
gemaakt.
Meer informatie
’t Baken werkt nauw samen met
het Budgetadvies centrum, de
Stadsbank en het ROZ om inwoners
met financiele problemen te
helpen. Meer informatie is te
vinden op onze website:
www.bakenlochem.nl/geld/
schulden. U kunt ons natuurlijk ook
altijd bellen om een afspraak te
maken.
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Lessen uit Laren: Wonen zonder aardgas
begint met energie besparen
Bewoners kennen hun eigen huis
als geen ander. Zij kunnen dan ook
het beste zelf invullen, hoe zij hun
huis kunnen verwarmen zonder
aardgas. Die conclusies trekt de
werkgroep Aardgasvrij Laren.
De werkgroep Aardgasvrij Laren
onderzocht hoe inwoners van Laren
zich kunnen voorbereiden op een
aardgasvrije toekomst. Door het
gebruik van aardgas komt CO2 vrij.
Dat draagt bij aan klimaatverandering. Ook wil de overheid geen
aardgas meer gebruiken uit de
gasvelden in Groningen.
In 2050 moeten alle gebouwen
in Nederland helemaal van het
aardgas af zijn. Aardgasvrij Laren

onderzocht hoe dat mogelijk is in
een gewoon dorp.
Lessen uit Laren
De werkgroep heeft na drie jaar
onderzoek de belangrijkste lessen
op een rijtje gezet. Bespaar zoveel
mogelijk energie: Het isoleren van
huizen levert al een flinke besparing
van energie op. Dat scheelt in de
energiekosten en is goed voor het
milieu. Het zorgt voor een warm en
comfortabel huis in de winter en
een koeler huis in de zomer.
Beste oplossingen per huis
Laren heeft veel vrijstaande huizen,
net als de meeste andere kernen
en het buitengebied in onze
gemeente. Daarom is het slim om

per huis te zoeken naar de beste
oplossingen. Bewoners kennen hun
eigen huis als geen ander, en weten
zelf vaak wat de beste aanpak
is. Als iedereen zelf werkt aan
oplossingen, kunnen inwoners in
Laren prima verduurzamen op het
moment dat de cv-ketel op aardgas
aan vervanging toe is. Voor alle
woningen, of ze nou goed, redelijk
of slecht geïsoleerd zijn, is al een
gunstiger duurzaam alternatief
voorhanden.
Praktische tips
Aardgasvrij Laren heeft alle tips,
ervaringen en verhalen verzameld.
Kijk op www.aardgasvrijlaren.nl.
Hier vindt u ook het rapport over
het onderzoek.

Wat vinden inwoners uit de regio van de
ontwerp-RES 1.0?
Samen met de Cleantech Regio
maakt onze gemeente een
Regionale Energie Strategie (RES). De
RES helpt ons om keuzes te maken
bij de overgang naar schone energie
en het duurzaam verwarmen van
onze gebouwen. De RES is een
stappenplan. In december van dit
jaar levert de Cleantech Regio de RES
1.0 in bij het Rijk.
Een van de tussenstappen is het
ontwerp van de Regionale Energie
Strategie 1.0. Hierin staat hoeveel
duurzame energie wij tot 2030
willen gaan opwekken. En in
welke gebieden we denken dat te
kunnen doen met windmolens en
zonnepanelen.
500 reacties binnengekomen
Tot en met 31 mei konden inwoners
reageren op deze tussenstap van de
RES. Dat leverde bijna 500 reacties
op. Vanuit onze gemeente kwamen
er 57 reacties. Duidelijk is dat
mensen zich vooral zorgen maken
over geluid en mogelijke gezondheidseffecten van windmolens.
Alle reacties uit de regio zijn
samengevat en gebundeld. U
vindt alle verzamelde reacties via
deze link: https://cleantechregio.
nl/res/inspraaknotitie. Er volgt
nog een Nota van Wijzigingen
na het zomerreces. Hierin zijn
de wijzigingen opgenomen
ten opzichte van de ontwerp
RES1.0 naar aanleiding van de
inspraakreacties.

Hoe gaat het nu verder?
De volksvertegenwoordigers
bij provincie, gemeenten en
waterschappen bespreken de
Ontwerp RES 1.0. Zij nemen de
reacties van inwoners en organisaties uit de regio mee in deze
gesprekken.
Besluitvorming
In onze gemeente heeft de gemeenteraad afgesproken om de besluitvorming over RES1.0 via de
volgende stappen te laten verlopen.

• 8 september: De raad vormt
zich een beeld van de ontwerp
RES 1.0. Inwoners die willen
inspreken kunnen zich voor deze
avond aanmelden via
www.lochem.nl/politiekeavond
• 20 september: Raadsleden en
college vertellen elkaar wat ze
van de ontwerp RES1.0 vinden.
• 4 oktober: De raad stelt
wijzigingen op de ontwerp RES 1.0
vast. Deze wijzigingen verwerkt
de Cleantech Regio in een voorstel
voor een definitieve RES
• 29 november: Beeldvorming over
het voorstel voor definitieve RES
• 13 december: De gemeenteraad
besluit of zij akkoord gaat met
de RES
Meer informatie over de RES in
Lochem vindt u via www.lochem.nl/
RES. Op www.cleantech.nl/res/ ziet
u het volledige RES dossier van de
Cleantechregio.

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 8 juli tot en met 15 juli 2021 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Lochem
• Buurt en speelvereniging N.O.K., familiedag
NOK, 18 september 2021 (onder
voorbehoud) Oranjelaan 30, 2021-209195
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 8 t/m 14 juli 2021 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Oude Ruurloseweg 1, het kappen van een
Hollandse eik, nr. 2021-208999, ingekomen
13 juli 2021
Eefde
• Bargeweg 1 (nabij), het tijdelijk bewonen
van een bijgebouw voor een periode van
een jaar, nr. 2021-208420, ingekomen 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.
2021-208423, ingekomen 8 juli 2021
Harfsen
• Gerrit Slagmanstraat 3, het plaatsen van
negentig zonnepanelen (zonne-installatie),
nr. 2021-208851, ingekomen 12 juli 2021
Laren
• Bieldersteeg 11, het plaatsen van een
bouwopslag en het veranderen van
een milieu-inrichting, nr. 2021-208375,
ingekomen 7 juli 2021

• Ooldselaan 25, het plaatsen van een
kapschuur, nr. 2021-208647, ingekomen 11
juli 2021
Lochem
• Grote Drijfweg 14, het plaatsen van twee
pipowagens en het oprichten van een B&B
en een mini-camping, nr. 2021-208405,
ingekomen 7 juli 2021
• Henry Dunantweg 133, het plaatsen van
een berging, nr. 2021-208962, ingekomen
13 juli 2021
• Jacob van Ruysdaellaan 39, het vergroten
van een woning (plaatsen nokverhoging),
nr. 2021-208567, ingekomen 8 juli 2021
• Walderstraat 28, het veranderen van een
woning en het plaatsen van een dakkapel
(gemeentelijk monument),
nr. 2021-208596, ingekomen 9 juli 2021
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Lochem
• Oosterwal (nabij parkeerplaats), het
kappen van drie moeraseiken,
nr. 2021-203197, 9 juli 2021

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 8 t/m 14 juli 2021 zijn de volgende
vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:

Almen
• Ehzerallee 14a, het oprichten van een
woning, nr. 2021-198480, 12 juli 2021
• Vordenseweg 2, het handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening ten behoeve
van het in gebruik nemen van een schuur
voor een Bed & Breakfast, nr. 2021-203560,
13 juli 2021
Eefde
• Boedelhofweg 40, het plaatsen van een
paviljoen (tuinhuis) bij een rijksmonument,
nr. 2021-206421, 13 juli 2021
• Boedelhofweg 83, het kappen van een eik,
nr. 2021-205815, 14 juli 2021
• Meijerinkstraat 9, het vergroten van een
woning, nr. 2021-202161, 13 juli 2021
Epse
• Weerdsweg 6, het kappen van een kastanjeboom, nr. 2021-204411, 14 juli 2021
Gorssel
• Noorseweg, Rietdekkerweg, Elfuursweg
(nabij), het kappen van een berk (herplant
opgelegd 1 st.), nr. 2021-206446, 14 juli
2021
Harfsen
• Wilhelminalaan 2 en 3 (nabij), het kappen
van twee berken (herplant opgelegd 2 st.),
nr. 2021-203869, 9 juli 2021
• Wilhelminalaan 8 (nabij), het kappen van
een berk (herplant opgelegd 1 st.).
nr. 2021-204201, 14 juli 2021
Laren
• Rengersweg (nabij), het kappen van
drie berken (herplant opgelegd 3 st.),
2021-203209, 9 juli 2021
Lochem
• Albert Cuyplaan 12 (nabij), het kappen van
een lijsterbes (sorbus) (herplant opgelegd 1
st.), nr. 2021-203207, 9 juli 2021
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Openbare bekendmakingen
• Noorderwal 40 en 40e, het veranderen van
horeca naar twee appartementen,
nr. 2021-200440, 8 juli 2021
• Schweitzerweg 22 (nabij), het kappen van
een berk (herplant opgelegd 1 st.),
nr. 2021-204721, 14 juli 2021
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking bekend gemaakt:
Barchem
• Vordenseweg 1, 1a en 1b, het intrekken
van een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een hoofdhuis, een koetshuis
en een schuur (nr. 2010-015471), nr.
2020-185004 12 juli 2021

•

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Contact afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan
ligt In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het
voornemen een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor:
• huisvesting met gezondheidszorgfunctie
voor maximaal vijf jaar in bestaand
gebouw ‘Spijk-Hoeve’ Zutphenseweg 202a
Eefde (planid-nummer NL.IMRO.0262.
eeZutphwg202a-OV31), zaaknummer
2020-177268.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in
te zien met ingang van 22 juli tot en met 1
september 2021.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken kunnen gedurende de
hiervoor genoemde termijn worden ingezien

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.

op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken
plannen”, waarna u de mogelijkheid heeft de
informatie op te roepen via het invullen van
de locatie, de naam van het besluit 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 ontwerpbesluit
omgevingsvergunning mondeling, schriftelijk
of digitaal zienswijzen naar voren brengen
bij burgemeester en wethouders. Een schriftelijke zienswijze richt u aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp omgevingsvergunning (met
vermelding van de naam van het plan 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:
• het onderwerp
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende wijzigingsplan Dwarsdijk 15a
Laren is op 13 juli 2021 vastgesteld.
Het wijzigingsplan Dwarsdijk 15a Laren
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buDwarsdijk15aLa-WP41). Maakt een vormaanpassing
Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe)
omgevingsvergunning, evenementen
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen
bezwaar maken. U dient binnen zes weken
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente.
Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten,
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide
omgevingsvergunning of een 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.

van het agrarische bouwvlak op het perceel
Dwarsdijk 15a mogelijk.
Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met
ingang van 22 juli 2021 voor de duur van
zes weken tot en met 1 september 2021 ter
inzage. Het wijzigingsplan kan gedurende de
hiervoor genoemde termijn worden ingezien
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken
plannen”, waarna u de mogelijkheid heeft de
informatie op te roepen via het invullen van
de locatie, de naam van het wijzigingsplan
of het planid-nummer. U kunt tevens op
afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel
de stukken inzien (standaard digitaal of op
verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden
ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen
gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig
zijn zienswijze tegen het ontwerp
wijzigingsplan bij de gemeenteraad naar
voren heeft gebracht of
• een belanghebbende die aantoont dat
hij redelijkerwijs niet in staat is geweest
zijn zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college 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
ruimtelijke ordening treedt het besluit tot
vaststelling van het wijzigingsplan in werking
daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor
het besluit niet in werking treedt, totdat op
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.

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.

Milieu
Nota bodembeheer, Ambtelijke wijziging en
Bodemkwaliteitskaart vastgesteld door de
Gemeenteraad
Contact: dhr. J. Bennink
De Nota bodembeheer Regio Achterhoek
2020, Ambtelijke wijziging voor de Gemeente
Lochem en Bodemfunctieklassenkaart en
bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek
2020 zijn op 7 juni 2021 vastgesteld door
de Gemeenteraad van Lochem. Hiermee
treden de genoemde documenten in
werking. De oude Nota Bodembeheer
en Bodemkwaliteitskaart van 2011 in
samenwerking met de regio Stedendriehoek
is hiermee komen te vervallen.
Raadplegen
De stukken zijn te raadplegen via de website
van Gemeente Lochem (www.lochem.nl).

Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Lochem
• Bagijnestraat Lochem, fysiek afsluiten
van de weg voor gemotoriseerd (vracht)
verkeer, doormiddel van het plaatsen van
beweegbare paaltjes. Dit in verband met
het voorkomen van (verdere) schade aan
monumentale panden.
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
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl

