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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

Zorgt u intensief voor een ander?  
Vraag het Mantelzorgcompliment aan! 
Woont u met iemand samen die 
langdurig ziek is, verslaafd of in 
de war, of een beperking heeft? 
Heeft u extra zorg voor een van 
uw ouders of voor een kind? Of is 
er iemand in uw omgeving - een 
familielid, vriend of buur - voor wie 
uw hulp onmisbaar is? De gemeente 
Lochem wil u heel graag bedanken 
voor wat u doet! Als mantelzorger 
bent u veel belangrijker dan u zelf 
misschien denkt. De gemeente 
Lochem stelt een bedrag van 
€100,- ter beschikking als blijk van 
waardering voor mantelzorgers: het 
Mantelzorgcompliment. 

Mantelzorgers die zorgen voor 
iemand die in de gemeente Lochem 
woont, kunnen tot 30 november 
2021 het Mantelzorgcompliment 
aanvragen via het Knooppunt 
Mantelzorg van Stichting Welzijn 
Lochem. Aanvraagformulieren zijn 
verkrijgbaar bij de receptie van 

het gemeentehuis in Lochem, of 
het kantoor van Stichting Welzijn 
Lochem en tevens te downloaden 
vanaf de website: www.welzijn-
lochem.nl. Mantelzorgers die 
al geregistreerd zijn ontvangen 
uiterlijk 15 september het 
aanvraagformulier per post.

Blijk van waardering voor kinderen
Ook voor kinderen die in een gezin 
opgroeien waar veel zorg is, is er 
een speciale blijk van waardering. 
Zij kunnen een cadeaubon t.w.v.  

€ 25,- aanvragen. Daarnaast worden 
zij uitgenodigd voor een leuke 
FUN-dag. 

Vragen?
Heeft u vragen over het mantel-
zorgcompliment of wilt u meer 
weten over de voorwaarden? Kijk 
dan op de website: www.welzijn-
lochem.nl of neem contact op 
met het Knooppunt Mantelzorg: 
mantelzorg@welzijnlochem.nl of 
telefoonnummer: (0573) 29 70 00. 
Zij helpen u graag verder. 

Wat vindt u van de woningbouwplannen 
in de gemeente Lochem?
Tot uiterlijk maandag 13 september kunt u nog uw mening geven over 
de woningbouwplannen in de gemeente Lochem. De afgelopen weken 
hebben veel inwoners dit al gedaan tijdens inloopbijeenkomsten of via 
de website van de gemeente Lochem. De woningbouwplannen staan per 
kern beschreven in een kernvisie Wonen. Op www.lochem.nl/kern- 
visiewonen vindt u de kernvisie van uw dorp en van de stad Lochem. 

Uw mening is voor ons belangrijk. 
Met deze informatie weten we of 
we op de goede weg zijn of dat de 
kernvisie een aanpassing nodig 
heeft. U bent daarom van harte 
uitgenodigd om de woningbouw-
plannen te bekijken op  
www.lochem.nl/kernvisiewonen.  

Daar kunt u via een reactiefor-
mulier laten weten wat u van de 
plannen vindt. In de kernvisies 
leest u mogelijke locaties, het 
aantal te bouwen woningen en 
het type woning dat gebouwd 
gaat worden. Reageren kan nog tot 
uiterlijk maandag 13 september. 

Marja Eggink hangt toga aan de wilgen

Marja Eggink is 30 jaar lang onze Buitengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand geweest. 28 augustus droeg Marja voor het laatst haar 
toga. Het mooie ambt heeft ze al die jaren met veel voldoening uitgevoerd. 
Marja, bedankt voor al die jaren! We spreken ook vast namens al die 
bruidsparen die je in het echt hebt mogen verbinden. De foto is gemaakt 
door Hans Makkink. Leuk om te weten; deze Lochemse fotograaf maakte 
ooit ook de eerste foto van Marja in toga.

Duurzaamheidstip
Let op gewijzigde energielabels!
Het energielabel van vriezers, 
koelkasten, wasdroogcombi-
naties, vaatwassers, wasmachines 
en beeldschermen is per 1 maart 
vernieuwd. Labels met een A+, 
A++ en A+++ label bestaan voor 
deze apparatuur niet meer. Klasse 
A wordt zoveel mogelijk leeg gelaten om ruimte te houden voor zeer 
zuinige producten. Hierdoor kunnen producten die nu in klasse B 
zitten zuiniger zijn dan de oude A+++ producten. Voor lampen gaat 
het nieuwe label op 1 september 2021 in. Andere apparaten volgen 
later. Zie ook www.energielabel.nl/apparaten.

Deze rubriek is samen met LochemEnergie tot stand gekomen.

Vraag voor 30 november 2021 het mantelzorgcompliment aan. Wij bedanken 
u graag voor wat u doet.

Wethouder Henk van Zeijts (links) 
opent samen met wethouder 
Matthijs ten Broeke van de gemeente 
Zutphen het informatiepunt.

Informatiepunt Digitale Overheid helpt 
u verder
Afgelopen donderdag is het 
Informatiepunt Digitale Overheid 
in de bibliotheek Lochem en 
Warnsveld feestelijk geopend. 
Wethouders Henk van Zeijts 
(gemeente Lochem) en Matthijs 
ten Broeke (gemeente Zutphen) 
onthulden het informatiepunt in de 
bibliotheek.

Iets regelen met de overheid 
gebeurt steeds meer op de 
computer via internet. Veel 
mensen vinden dit nog lastig. 
Bij het Informatiepunt helpen 
medewerkers van de bibliotheek 
je met het vinden van informatie 
op internet. Of ze helpen bij het 
maken van een afspraak met een 
overheidsinstantie. 

Heeft u vragen? Bel naar de 
bibliotheek via (0575) 51 29 26 of 
kom langs! Het is gratis en u hoeft 
geen lid te zijn van de bieb.

Bellen naar de bibliotheek kan op:
• maandag 9.00 - 13.00 uur

• dinsdag 13.00 - 17.00 uur
• woensdag 13.00 - 17.00 uur
• vrijdag 13.00 - 17.00 uur

Of kom langs in bibliotheek Lochem 
op donderdag tussen 11.00 en 
13.00 uur.

Nieuwe spil verbindt culturele verenigingen in de gemeente Lochem
Gemeente Lochem heeft Petra 
Fust-van Holland voor bepaalde tijd 
aangesteld als cultureel contact-
persoon. Zij gaat zich als cultureel 
contactpersoon bezig houden 
met het verder versterken van het 
culturele klimaat in onze gemeente. 

Fust: “Ik kijk ernaar uit om in gesprek 
te gaan. Het doel is om te komen 
tot een open speelveld. Met veel 

mogelijkheden om onderling nauw 
samen te werken.”

 Meer informatie
Heb je een vraag of wil je alvast 
kennismaken stuur dan een e-mail 
naar: cultureelcontactpersoon@
sequens-advies.nl.

Aftrap
De aftrap begint dit najaar met 

vier startbijeenkomsten voor alle 
culturele partijen in Lochem. Een 
startbijeenkomst Muziek & Zang, 
Kunst, Theater-overig en Scholen & 
Ondernemers. Ga naar: 
www.sequens-advies.nl/
cultureel-contact-persoon-lochem.

Petra Fust-van Holland is de nieuwe 
culturele contactpersoon.
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De indrukwekkende muurschildering op het hoge gebouw van Oocon in 
Lochem is van grote afstand te zien.

Kunstwerk silo Oocon is af!
Kunstenaarsduo ‘TelmoMiel’ 
werkte deze maand aan een indruk-
wekkende muurschildering op het 
55 meter hoge gebouw van het 
bedrijf OOCON. Het kunstwerk is 
helemaal af. Deze muurschildering 
is een van grootste van Nederland!

Wethouder Eric-Jan de Haan:  
“Hoe trots was ik als ik ‘s avonds 
tijdens het uitlaten van de hond 
zag hoe dit enorme kunstwerk 
groeide! Het heeft veel symboliek in 
zich die verwijst naar de landbouw, 
Lochem en de Achterhoek. Het 
straalt echt kracht uit. Als straks 
de nieuwe rondweg er is, zal dit 
zeker de eyecatcher van Lochem 
zijn! Waar ik ook trots op ben, 
is de samenwerking tussen de 
verschillende partijen. Samen 
hebben ze in korte tijd iets prachtigs 
tot stand gebracht!”

Relatie tussen mens en de natuur
Voor een pand dat gebruikt wordt 
als opslag voor onder andere graan 
was de link met dieren en oogsten 
snel gemaakt. Kunstenaar Miel 
Krutzmann van TelmoMiel wilde 
dan ook vooral de relatie tussen 
mens en natuur verbeelden. Zo 
zie je aan de rechterkant van het 
kunstwerk de link naar Landgoed 
Verwolde en is op de achtergrond 
suggestief het verhaal van de 

Lochemse Hooiplukkers verbeeld.

Meer nieuwe locaties
De organisatie verwacht dit 
jaar in maar liefst 6 van de 
10 Achterhoekse gemeenten, 
kunstwerken op te leveren. Naar 
verwachting kan er in het voorjaar 
van 2022 een tour worden 
gemaakt door de 10 Achterhoekse 
gemeenten. 

Samenwerken op z’n Achterhoeks
Silo Art Tour Achterhoek is een 
project van het Cultuur en 
Erfgoedpact en de Vrijetijdsagenda 
Achterhoek en daarnaast onderdeel 
van de nationale campagne “Ode 
Aan het Landschap” van het 
Nederlands Bureau voor Toerisme 
en Congressen (NBTC). 

Aanvragen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 26 augustus t/m 1 september 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Epse
• Merelweg 7, het plaatsen van een schuur/

carport, nr. 2021-213456, 30 augustus 
2021 

Gorssel
• Acaciaplein (nabij speeltuin), het kappen 

van twee beuken, nr. 2021-213586,  
31 augustus 2021 

• Larixweg 36, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-213130, 26 augustus 
2021 

• Markeweg 6, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-213416, 30 augustus 
2021 

Harfsen
• Bielderweg 14, het oprichten van een mini 

camping, het plaatsen van een schuur en 
het aanleggen van een uitrit,  
nr. 2021-213278, 30 augustus 2021 

• Lochemseweg 94, het kappen van een 
beuk, nr. 2021-213214, 26 augustus 2021 

Laren
• Exelseweg 23, het verbouwen van een 

schuur tot een yogastudio,  
nr. 2021-213351, 30 augustus 2021 

Lochem 
• Burgemeester Leenstraat 54 (nabij), het 

verbouwen van een bedrijfsruimte tot zes 
appartementen, nr. 2021-213112,  
26 augustus 2021 

• Goorseweg 17 (nabij), het kappen van een 
eik, nr. 2021-212757, 24 augustus 2021 

• Laan Ampsen 10, het veranderen van een 
milieu-inrichting (OBM) en het handelen 
met gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2021-213541, 31 augustus 2021 

• Larenseweg 14, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-213528, 31 augustus 
2021 

• Thorbeckelaan 1, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. 2021-213749, 1 september 
2021 

• 
Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

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

Barchem
• Heidehoflaan 21, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-207877, 1 september 
2021 

Eefde
• Meijerinkstraat 5, het kappen van vijf eiken 

en een beuk, nr. 2021-207876, 27 augustus 
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, 31 augustus 2021 

Joppe
• Dortherdijk 6, het verbouwen/veranderen 

van een horecabedrijf, bedrijfswoning en 
logiesruimtes, nr. 2021-208107,  
30 augustus 2021 

Lochem
• van Lutterveltplein 8, het vergroten van een 

woning en het plaatsen van een dakterras, 
nr. 2021-208054, 30 augustus 2021 

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

Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning  

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Laren 
• Rossweg 27, het aanleggen van een uitrit, 

nr. 2021-209484, 30 augustus 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 26 augustus t/m 1 september 2021 zijn 
de volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 56, het vergroten van een 

bedrijfsgebouw, nr. 2021-202797,  
27 augustus 2021 

Eefde
• Bargeweg 1 (nabij), het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. 2021-207344, 31 augustus 
2021 

• Bargeweg 1a (nabij), het plaatsen van 
zonnepanelen op een bijgebouw,  
nr. 2021-210274, 31 augustus 2021 

Gorssel
• Deventerweg 6a, het kappen van een 

paardenkastanje, nr. 2021-209240,  
27 augustus 2021 

• Warande 1 (nabij), het kappen van een 
beuk (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. 2021-209331, 27 augustus 2021 

Harfsen
• Sporkehout 5 (nabij), het kappen van een 

zuileik (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. 2021-209570, 27 augustus 2021 

Lochem
• Hofmanssteeg 2b, het tijdelijk plaatsen van 

een woonunit voor een periode van twee 
en een half jaar, nr. 2021-203214,  
1 september 2021 

• Laan van Reudink 9, het oprichten van een 
woning, nr. 2021-206285, 30 augustus 
2021 

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.

Openbare bekendmakingen
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• Laan van Reudink 19, het oprichten van 
een woning, nr. 2021-206411, 30 augustus 
2021 

• Laan van Reudink 21, het oprichten van 
een woning, nr. 2021-206410, 30 augustus 
2021 

• Nieuwstad 5a, 5b, 7a, 7b, 7c, 9a en 9b, het 
gedeeltelijk veranderen van een bedrijfsver-
zamelgebouw naar zeven appartementen, 
nr. 2021-200340, 26 augustus 2021 

• Vordenseweg 6 H551 t/m H563, het 
oprichten van 13 recreatiewoningen,  
nr. 2021-208112, 30 augustus 2021 

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 zijn wij 
voornemens vergunning te verlenen voor:

Barchem
• Dollehoedsdijk 8, het plaatsen van 

een jongveestal/werktuigenberging 
en handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden, nr. 
2020-187425  

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van
9 september t/m 20 oktober 2021 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

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

Contact: dhr. R. Marskamp 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht zijn we 
voornemens vergunning te verlenen voor:
Harfsen
• Bielderweg 15, het vergroten van een 

melkveestal, nr. 2020-167021

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van 9 september t/m 20 oktober 2021 
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijzeMil

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.
Het bestemmingsplan Dorpsstraat 10A 
Almen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
alDorpsstraat10aAl-BP31), zaaknummer 
2021-212085.
Het plan maakt de bouw van twee woningen 
mogelijk. Bij het ontwerp bestemmingsplan 
wordt tevens een ontwerp besluit hogere 
grenswaarden ter inzage gelegd.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 9 september 2021 voor de duur 
van zes weken tot en met 20 oktober 2021 
ter inzage. Het ontwerp bestemmingsplan 
kan gedurende de hiervoor genoemde 
termijn worden ingezien op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt 
u op de knop “Zoeken plannen”, waarna 
u de mogelijkheid heeft de informatie op 
te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het 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 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.

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

Bestemmingsplan, besluit
 omgevingsvergunning bouwen 
brandweerkazerne Almen en het besluit 
maatwerkvoorschriften op grond van het 
Activiteitenbesluit, met toepassing van 
coördinatieregeling, Binnenweg 46 Almen, 
kenmerk besluiten: 2021-201359

Het realiseren van een brandweerkazerne 
in Almen, locatie Binnenweg 46, 7218 MB 
Almen, met toepassing van de coördina-
tieregeling ex artikel 3.30 Wet ruimtelijke 
ordening

Op 22 maart 2021 heeft de gemeenteraad 
besloten de coördinatieregeling ex artikel 
3.30 Wet ruimtelijke ordening toe te passen 
voor het realiseren van een brandweerkazerne 
in Almen. Met deze regeling wordt de besluit-
vorming van het bestemmingsplan, het 
besluit omgevingsvergunning en het besluit 
maatwerkvoorschriften gecoördineerd. 

Bestemmingsplan
De gemeenteraad maakt bekend dat zij op 
7 september 2021 het bestemmingsplan 
“Brandweerkazerne Almen, Binnenweg 
ong.” heeft vastgesteld. Het betreft hier een 
bestemmingsplan voor een onbebouwd 
perceel locatie Binnenweg 46 te Almen. Het 
realiseren van een brandweerkazerne op 
deze locatie wordt met dit bestemmingsplan 
mogelijk gemaakt.

Besluit omgevingsvergunning
Het college van B&W maakt bekend dat zij 
op 8 september 2021op basis van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht een 
omgevingsvergunning heeft verleend voor 
het oprichten van een brandweerkazerne in 
Almen en het plaatsen van reclame.

Besluit maatwerkvoorschriften op grond van 
het Activiteitenbesluit
De directeur van de Omgevingsdienst 
Achterhoek maakt bekend dat zij op basis 
van het Activiteitenbesluit op 8 september 
2021 heeft besloten maatwerkvoorschriften 
voor het aspect geluid op te leggen aan de 
brandweerkazerne Almen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, de 
verleende omgevingsvergunning en het  
besluit maatwerkvoorschriften liggen met 
ingang van 9 september 2021 voor de duur 
van zes weken ter inzage bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 te Lochem en Hoofdstraat 45 te 
Gorssel. Het bestemmingsplan is eveneens in 
te zien via de landelijke voorziening  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Gedurende de termijn van zes weken kan 
beroep worden ingesteld bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Meer informatie
Voor meer informatie over het bestem-
mingsplan kunt u terecht bij de afdeling Ruimte, 
Hanzeweg 8 in Lochem, telefoon (0573) 289 
222. Contactpersoon: Bob Vogelzang.

Voor meer informatie over het besluit 
omgevingsvergunning kunt u terecht bij 
de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 
8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222. 
Contactpersoon: Rudi Marskamp.
Voor meer informatie over het besluit maatwerk-
voorschriften kunt u terecht bij Omgevingsdienst 
Achterhoek of afdeling Ruimte, p.a. Hanzeweg 
8 in Lochem, telefoon (0573) 289 222. 
Contactpersoon: Bianca van Kooij.

Voor overige informatie en algemene vragen 
kunt u terecht bij de afdeling Bestuur en 
Organisatie, Hanzeweg 8 te Lochem, telefoon 
(0573) 289 222. Contactpersoon: Monique 
Marée of Veronique Vroege. 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Joppe, Joppelaan
• In verband met werkzaamheden aan 

het spoor is de spoorwegovergang in de 
Joppelaan afgesloten voor alle verkeer van 
12 september 23.00 uur tot 13 september 
07.00 uur.

Laren, Verwoldseweg
• in verband met evenement Streetwise 

is de Verwoldseweg, het gedeelte 
gelegen tussen de Kloosterweg en 
de Marsmanstaag, is op woensdag 
15 september van 8.00 en 13.00 uur 
afgesloten, voor al het verkeer

Zie informatie: Bezwaar

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

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

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

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

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 

Openbare bekendmakingen


