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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

Stuur uw mooiste foto uit onze 
gemeente in voor onze fotowedstrijd!
Heeft u deze zomer een mooie 
foto gemaakt in onze natuurlijke 
gemeente? Doe dan mee met onze 
fotowedstrijd. De mooiste foto’s 
verdienen een plek in onze nieuwe 
gemeentegids die verschijnt in 
het voorjaar van 2022. Het thema 
van de fotowedstrijd is ‘natuurlijk 
naoberschap’.

Noaberschap is zorgen voor elkaar, 
elkaar helpen, er voor elkaar zijn 
als dat nodig is. Of het nu om uw 
naaste buren gaat, om vrienden, 
familie of om alle mensen in uw 
wijk of dorp. Misschien vindt 
u dat heel vanzelfsprekend of 
‘natuurlijk’, want naoberschap zit 
al eeuwenlang in onze genen. Maar 
eigenlijk is het heel bijzonder. Hoog 
tijd om naoberschap eens in beeld 
te brengen in onze gemeentegids!

Combinatie met natuurfoto’s
Bij eerdere fotowedstrijden 
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 maar 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. fotowedstrijd 
gemeentegids. Vertel ons wat wij 
op de foto zien en hoe het bij het 
thema natuurlijk 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 
prijzen 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.

Monumentje in Laren voor levenloos 
geboren kinderen

Op de begraafplaats aan de Dennenweg in Laren, is er sinds enige tijd een 
prachtig monumentje voor levenloos geboren kinderen. Het is een initiatief 
van Stichting Lichtjesavond Laorne. Het monumentje is een gedenkplek 
voor alle ouders, die veel te vroeg afscheid moesten nemen van hun kind 
dat zo welkom was. En vaak al een naam had. Burgemeester Sebastiaan 
van ’t Erve stak bij het monumentje een kaarsje aan. Hij noemde het een 
liefdevolle plek. “Begraafplaatsen zijn een plek van verdriet, maar vooral 
ook van liefde.” Hij sprak de hoop uit dat het monumentje velen tot troost 
zal zijn. Gemeente Lochem maakte het monumentje mede mogelijk. 

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

Diny Beumer-Oudenampsen Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte afgelopen zondag een 
Koninklijke onderscheiding uit aan Diny Beumer. Dit gebeurde tijdens 
de viering van het 40-jarig jubileum van Klootschietersvereniging Klein 
Dochteren in Clubhuis Bethel in Lochem. Op 3 september 1981 werd 
Klootschietersvereniging Klein Dochteren opgericht. Vanaf die tijd is Diny 
Beumer verbonden aan deze vereniging. Eerst als lid en vanaf 1986 als 
voorzitter. Naast het voorzitterschap doet ze allerlei hand- en spandiensten 
voor de Klootschietersvereniging. Verder is Diny Beumer als vrijwilliger 
betrokken bij het Dochterens Tentfeest. En nam ze in 2000 het initiatief 
om eens in de twee weken kaartavonden te organiseren bij Restaurant 
Mondani. Vanuit de gedachte dat iedereen erbij hoort, zorgt ze ervoor dat 
iedereen in de leeftijd van 30 tot 98 jaar de kaartavonden kan meemaken. 

Vanaf 1 oktober stoppen met roken: 
doet u ook mee?
Stoppen met roken doet u 
niet alleen. Als u meedoet aan 
Stoptober kunt u gebruik maken 
van de gratis Stoptober app. Met 
tips om te stoppen met roken. Maar 
de app heeft ook een groepsfunctie, 
zodat u steun kunt krijgen van 
bijvoorbeeld uw vriendengroep, 
voetbalteam, of uw collega’s. Ook 
via social media (Facebook, Twitter, 
Instagram) kunnen stoppers elkaar 
steunen. 

De meeste zorgverzekeraars 
vergoeden eenmaal per jaar een 
stoppen met roken cursus vanuit 

de basisverzekering. De begeleiding 
én hulpmiddelen (zoals nicotine-
pleisters) zijn dan gratis. Check bij 
uw verzekeraar hoe het geregeld is! 

Meer informatie
Wilt u zich inschrijven of meer 
informatie? Kijk dan op  
www.stoptober.nl en  
www.achterhoekrookvrij.nl. Ook 
kunt u bij uw huisarts terecht met 
vragen.

Persconferentie corona
Bij het drukken van deze krant 
was de inhoud van de gisteren 
gehouden persconferentie nog niet 
bekend. Demissionair minister- 
president Mark Rutte en 
demissionair minister Hugo de 

Jonge spraken toen over de corona-
maatregelen. Kijk voor het laatste 
nieuws op www.rijksoverheid.nl/
coronanieuws of op  
www.lochem.nl/coronanieuws.

Licht aan. Voorkom inbraak!
Het wordt ’s avonds weer steeds 
vroeger donker. Inbrekers zien dan 
makkelijk dat u niet thuis bent en 
slaan snel hun slag. Doe daarom 
een lampje aan voordat u van huis 
weg gaat of zorg ervoor dat dit 
automatisch gebeurt.

Door gebruik te maken van 
tijdschakelaars wekt u de indruk 
dat u thuis bent. Deze schakelaars 
doen lampen automatisch aan. Je 
bepaalt zelf het tijdstip waarop 
dit gebeurt. Luxere modellen 
tijdschakelaars kunt u zelfs zo 
programmeren dat de lampen 
iedere dag op een ander tijdstip 
aangaan. Door in meerdere 
kamers lampen op tijdschakelaars 

aan te sluiten, lijkt het nog meer 
alsof er echt iemand aanwezig is. 
Sluit uw spaarlampen of ledver-
lichting aan op deze schakelaars 
dan blijven de kosten beperkt. 

Goede buitenverlichting
Het gaat er echter niet alleen 
om dat u licht in de woning laat 
branden, maar dat er ook goede 
buitenverlichting is. Zorg ook voor 
het goed afsluiten van deuren 
en ramen met degelijk hang- en 
sluitwerk. En laat kostbare zaken 
(autosleutels, laptops e.d.) niet in 
het zicht liggen.  
Meer preventietips zijn te vinden 
op www.maakhetzeniettemak-
kelijk.nl of www.politie.nl.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 7 september 2021
Op 7 september 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Toelating tot de raad van dhr. B.H. (Bart) Ruiterkamp uit Almen
• Bestemmingsplan Brandweerkazerne Almen Binnenweg ong.

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

  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 20 september 2021
Maandag 20 september 2021 is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. Op  
www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raads- 
vergadering live volgen. Het ontvangen van publiek bij de vergaderingen is in verband met het coronavirus helaas 
niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadszaal).

Tafels 

Zaal Raadzaal Ampsen Restaurant

19.45 uur Informeren:
Bestuursrapportage 2021

Open rondetafelgesprek:
Kartbaan Eefde

Open rondetafelgesprek:
Muzehof nieuw 
Ondernemingsplan 
2021-2025 “Welkom in 
een creatief leven”

20.45 uur Beeldvormen:
Subsidieverordening  
sportvoorzieningen *

Meningvormen:
Regionale Energie 
Strategie 1.0

Adviseren:
Memo Mobiliteitsplan

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf alle tafelgesprekken live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het 
onderwerp. U kunt op drie verschillende manieren reageren: schriftelijk via griffie@lochem.nl, op de avond zelf 
in het gemeentehuis en via internet vanuit huis. Voor de laatste twee mogelijkheden moet u zich wel uiterlijk 
donderdag 16 september 2021 aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via  
www.lochem.nl/politiekeavond. U krijgt dan uitleg hoe dit werkt.

Raadsvergadering

Om 21.45 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuwe raadsleden
4. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 7 en 8 september 2021
5. Ingekomen stukken 13 augustus 2021 t/m 31 augustus 2021
Debatonderwerp
6. Eindevaluatie Duurzaam beheer laanbomen buitengebied
Hamer- en stemstukken
7. Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten zoeklocaties woningbouw
8. Bestemmingsplan Nieuwstad 29-33
9. Bestemmingsplan Broekstraat 15-15a Harfsen
10. Bestemmingsplan Dorpsstraat 3 Almen
11. Bestemmingsplan Holterweg 114 Laren
12. Bestemmingsplan Perceel C1987 Almen
13. Bestemmingsplan Schoolstraat - Zuiderwal Lochem
14. Bestemmingsplan Valkeweg 6 en 6a Eefde
15. Sluiting

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 2 tot en met 8 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Koninklijke Nederlandse Jacht Vereniging 

(Comite Slipjacht Almen), Slipjacht 
Almen (besloten) 30 oktober 2021 (onder 

voorbehoud) Vordenseweg 2 Almen, 
2021214128

Exel 
• Belangenvereneging Exel en omstreken 

(BEO), Lederhazenfest, 17 oktober 2021 
(onder voorbehoud), Oude Lochemseweg 
3a, 2021-214049

Gorssel
• J.A. de Vullerschool, intocht sinterklaas, 

3 december 2021 (onder voorbehoud)
Veldhofstraat 1, 2021-213795 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 2 t/m 8 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Asselerweg 4, het kappen van vijf eiken,  

nr. 2021-214217, 6 september 2021 

Epse
• Het Diekman 19 en 21 (nabij), het kappen 

van twee fijnsparren, nr. 2021-214136,  
3 september 2021 

• Het Wansink 40, het kappen van zes 
bomen, nr. 2021-214543, 8 september 
2021 

• Oude Larenseweg 75, het vernieuwen/
vergroten van de dakconstructie van 
een schuur en het plaatsen van 32 
zonnepanelen, nr. 2021-214127,  
3 september 2021 

Gorssel
• Kamperweg 1a, het plaatsen van vijftig 

zonnepanelen, nr. 2021-214083,  
3 september 2021 

• Vennebos 5, het plaatsen van een 
theehuisje, nr. 2021-214155, 5 september 
2021 

Kring van Dorth
• Looweg 1, het veranderen van gevels bij 

een gemeentelijk monument,  
nr. 2021-214046, 2 september 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

Meer informatie over Aardgasvrij Laren
Projectgroep Aardgasvrij Laren deed 3 jaar onderzoek naar de 
mogelijkheden om aardgasvrij te worden, met steun van veel lokale 
partije. Op de speciale pagina’s verderop in deze Berkelbode leest u meer 
over dit onderzoek.
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Laren 
• Molenbeek 14 (nabij), het kappen van een 

acer (esdoorn), nr. 2021-214204,  
6 september 2021 

• Warfveendijk 20, het verbouwen van een 
schuur tot een bijeenkomst ruimte,  
nr. 2021-214306, 6 september 2021 

Lochem
• Goorseweg 27, het vergroten van een 

tuincentrum, het vervangen van reclame 
en het aanleggen van een inrit,  
nr. 2021-214291, 6 september 2021 

• Prins Clauslaan (nabij), het kappen van een 
iep, nr. 2021-214050, 3 september 2021 

• Schweitzerweg 28, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-214389, 7 september 
2021 

• Zutphenseweg 105, het verbouwen van 
een schuur tot een paardenstal en een 
gastenverblijf, nr. 2021-214009,  
2 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:

Lochem
• Grote Drijfweg 14, het plaatsen van twee 

pipowagens ten behoeve van B&B,  
nr. 2021-208405, 8 september 2021 

• Oranjelaan 43, het plaatsen van een 
garage, nr. 2021-209401, 7 september 
2021 

• Walderstraat 28, het veranderen van een 
woning en het plaatsen van een dakkapel 
(gemeentelijk monument),  
nr. 2021-208596, 3 september 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 
• Exelseweg 23, het plaatsen van een 

blokhut, nr. 2021-205376, 1 september 
2021 

Zie informatie: Bezwaar

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 2 t/m 8 september 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Vennemansweg 7, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-210004, 3 september 
2021 

Epse
• Buitenkamp 15, het plaatsen van een 

nokverhoging, nr. 2021-210517,  
6 september 2021 

Gorssel
• Larixweg 36, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-213130, 6 september 
2021 

• Veerweg 10a, het vervangen van een loods, 
nr. 2021-203013, 2 september 2021 

Harfsen 
• Lochemseweg 173, het vergroten van een 

werkplaats, nr. 2021-209212, 7 september 
2021 

Laren 
• Deventerweg 98, het plaatsen van winter-

gartens/overdekte uitlopen voor legkippen 
(milieu), nr. 2021-204413, 2 september 
2021 

• Langelersdijk 2, het vergroten van een 
werktuigenberging en handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2020-183658, 3 september 
2021 

Lochem
• Albert Hahnweg 193, het vervangen van 

een berging, nr. 2021-203945, 3 september 
2021 

• Grensweg 1, het handelen in strijd met de 
regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van een tijdelijke pluktuin voor een periode 
van 10 jaar, nr. 2021-210533, 7 september 
2021 

• Nieuweweg 1d, het oprichten van een 
woning en bijgebouw en het aanleggen 
van twee parkeerplaatsen,  
nr. 2021-207694, 6 september 2021 

• Nieuwstad 28 en 30, Slootwijkersteeg 
23 t/m 31, het verbouwen van een 
winkelpand tot zeven studio’s, nr. 
2021-207002, 2 september 2021 

• Ploegdijk 2 H701 t/m H709, H711 t/m 
H715 en H750, het oprichten van 15 
vakantiewoningen, nr. 2021-209780,  
7 september 2021 van Lutterveltplein 
8, het vergroten van een woning en 
het plaatsen van een dakterras (van 
rechtswege), nr. 2021-208054, 7 september 
2021  

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (milieu) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht  

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

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

Laren
• Holterweg 96, het veranderen van een 
milieu-inrichting (OBM) het beëindigen 
van de varkenstak en het geheel richten 
op houden van rundvee (milieu), nr. 
2020-166379, 3 september 2021 

Zie informatie: Zienswijzen

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (milieu) Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht zijn we voornemens gedeel-
telijk vergunning te verlenen voor:

Lochem
• Nijkampsweg 16, het veranderen van 

een milieu-inrichting (wijzigen van het 
veebestand), nr. 2019-162669 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage van 16 september t/m 27 oktober 
2021 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure (bouwen) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

Contact: dhr. R. Marskamp 

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

Lochem
• Ampsenseweg 26t, het aanleggen van 

een zonnepark met bijbehorende voorzie-
ningen voor een periode van 25 jaar, nr. 
2029-169395, 9 september 2021 

 
Ter inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien met 
ingang van 16 september 2021 tot en met 27 
oktober 2021 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken kunnen 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 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.buAmpsenseweg26tLo-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 bijbehorende 
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: Zienswijzenl

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder liggen ter inzage:

-  Het bestemmingsplan Belterweg 4-4a 
Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buBelterweg4Ha-BP31), zaaknummer 
2021-195317. Het bestemmingsplan 
Belterweg 4-4a Harfsen zet de agrarische 
bestemming op het perceel Belterweg 4-4a 
te Harfsen om naar een woonbestemming 
voor 2 wooneenheden.

-  Het bestemmingsplan Middenweg 3 
Epse (planid-nummer NL.IMRO.0262.
epMiddenweg3Ep-BP31), zaaknummer 
2021-191506. Gedeeltelijke herziening van 
de bestemming ‘Tuin’ naar ‘Wonen’.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
besluiten liggen met ingang van 16 
september voor de duur van zes weken tot en 
met 27 oktober 2021 ter inzage. De ontwerp 
bestemmingsplannen kunnen 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 bestem-
mingsplan 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). 

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

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

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

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP) 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft 
daarom het voornemen deze personen uit te 
schrijven.

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

Y. Hmaida, geb. 23-02-1990
C.J.R.J. van Boxtel, geb. 09-01-1985

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag 
paspoort, rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgver-
zekering). Het is daarom van groot belang zo 
spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te 
doen.

Openbare bekendmakingen
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 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 


