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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

Een grote stap vanaf 25 september

Geen 1,5 meter, maar wel een 
coronatoegangsbewijs 
Vanaf 25 september is de 1,5 meter 
maatregel geen verplichting meer. 
Dit is een grote stap vooruit. Zo 
kan de horeca weer op maximale 
capaciteit open en zijn alle 
evenementen toegestaan. Dit gaf 
het kabinet aan tijdens de pers- 
conferentie op 14 september.

De vaccinatiegraad is nu hoog 
genoeg om de verplichte 1,5 meter 
afstand overal op te heffen, maar 
nog niet hoog genoeg om dit 
zonder voorwaarden te doen. Alleen 
met een zo hoog mogelijke vaccina-
tiegraad laat de overheid alle 
maatregelen los. Zo beschermen 
we de kwetsbare mensen in de 
samenleving en blijft iedereen 
toegang tot zorg hebben. 

Vanaf 25 september verplicht
Vanaf 25 september 2021 is voor 
iedereen vanaf 13 jaar alleen 

toegang met het coronatoegangs-
bewijs mogelijk:
• in alle horeca (behalve 

afhaalrestaurants),
• bij evenementen (zoals festivals, 

optredens, feesten en publiek bij 
professionele sportwedstrijden) en

• bij vertoning van kunst en cultuur 
(zoals in bioscopen en theaters).

Dat geldt binnen én buiten, met 
én zonder vaste zitplaats. Vanaf 
14 jaar moet het gebruik van het 
coronatoegangsbewijs samen 
met het identiteitsbewijs worden 
gecontroleerd. U krijgt een corona-
toegangsbewijs als u volledig bent 
gevaccineerd, een geldig herstel-
bewijs heeft of een negatieve 
testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Basisregels blijven belangrijk
Veel maatregelen verdwijnen, er 

kan weer heel veel, maar het virus 
is niet weg. De basisregels blijven 
onverminderd van belang, ook als u 
al gevaccineerd bent. De basisregel 
‘verplicht 1,5m afstand houden’ 
verandert in een dringend advies 
om afstand te houden. Ook handen 
wassen, geen handen schudden, 
hoesten en niezen in de elleboog, 
thuisblijven en testen bij klachten 
bij de GGD en regelmatig zorgen 
voor frisse lucht in binnenruimtes 
draagt hier allemaal aan bij.

Alle maatregelen op een rij
De maatregelen zoals aangekondigd 
in de persconferentie van vorige 
week dinsdag vindt u overzichte- 
lijk op een rij verderop in deze 
Berkelbode. Meer informatie vindt 
u ook op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus of op www.lochem.nl/
coronavirus.

Met de CoronaCheck app krijgt u toegang tot die locaties waar het door het 
loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt.

Week van de Opvoeding: schrijf u in 
voor de digitale nieuwsbrief!
Het opvoeden van kinderen en 
jongeren: het is belangrijk, mooi, 
dankbaar, maar soms oh zo lastig. 
Daarom staat ieder jaar de Week 
van de Opvoeding in het teken van 
opvoeden en ouderschap. Tijdens 
deze week draait het om ontmoe-
tingen en ervaringen uitwisselen 
tussen ouders, medeopvoeders en 
professionals. Want opvoeden doe je 
nooit alleen. En natuurlijk gaan we 
ook leuke dingen samen doen. 

Dit jaar vindt de Week van de 
Opvoeding plaats van 4 tot en met 
10 oktober. Ook in de gemeente 
Lochem besteden we aandacht aan 
de Week van de Opvoeding.  
’t Baken, Stichting Welzijn Lochem, 

#Opladers, Yunio, de Muzehof en 
de Graafschapbibliotheken delen 
tijdens deze week informatie, 
ervaringsverhalen, tips en 
organiseren activiteiten rondom 
ouderschap en opvoeden. 

Meer informatie
Deze informatie is te vinden op onze 
websites en social media-kanalen. 
Maar we maken ook iedere dag 
een digitale nieuwsbrief rondom 
een thema dat met ouderschap en 
opvoeden te maken heeft. 

Wilt u deze nieuwsbrief tussen 4 en 
10 oktober dagelijks in de mailbox? 
Meld u dan aan via: mail_Baken@
lochem.nl!

Modder op de weg? Gas los!
Het is oogsttijd, landbouwvoer-
tuigen rijden af en aan om de oogst 
van het land te halen. Hierdoor 
kan in het buitengebied soms 
modder op de weg liggen. Vooral 
bij regen veroorzaakt dit een glad 
wegdek. Wat moet u doen als u als 
motorrijder of automobilist op een 
modderige weg beland?

Wie zorgt voor modder op de weg, 
moet de weg zo veilig mogelijk 
houden. Dit betekent waar- 
schuwingsborden plaatsen en de weg 
zo snel mogelijk schoon maken. Door 
drukke werkzaamheden kan er toch 
gedurende de dag wat modder liggen.

Rijdt u in het buitengebied en ziet 
u een geel waarschuwingsbord in 

de berm? Dan ligt er iets verderop 
modder op de weg. Matig uw 
snelheid, laat het gas los, blijf 
sturen in de richting waar u heen 
wilt en rem niet!

Cheque via fietsenwinkel Goossens 
naar goede doel

Marianna en Henk Beumer 
wilden geen cadeaus, toen ze hun 
fietsenwinkel Goossens Lochem 
verhuisden van Laren naar het 
voormalige pand van de Lidl in 
Lochem. In plaats daarvan vroegen 
ze mensen een bijdrage aan een 
goed doel: De aanschaf van een 
tweezitsfiets voor woonzorg-
centrum het Vandermolen-huis in 
Lochem. 

Dit mooie gebaar was voor de 
gemeente aanleiding om ook 
een duit in het zakje te doen. 
Wethouder Eric-Jan de Haan 
(economie) overhandigde een 

cheque aan het echtpaar: "Dat 
een winkel na zo'n lastige tijd 
iets moois doet voor een ander, 
kunnen we als gemeente alleen 
maar waarderen." Met de fiets 
kunnen dementerende bewoners 
van het woonzorgcentrum, 
met hulp van een begeleider of 
familielid, toch buiten op pad. 
Activiteitenbegeleider Bram 
Wiltink van Dagelijks Leven en 
het Vandermolen-huis weet 
hoe waardevol dat is voor de 
bewoners. "Voor familie en voor 
bewoners is de fiets een mooie 
manier om samen actief bezig te 
zijn."

Afsluiting onbewaakte 
spoorwegovergang Hulzerdijk
In opdracht van ProRail en het 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat gaat Strukton de niet 
actief beveiligde overweg (NABO) 
aan de Hulzerdijk nabij Almen 
afsluiten. De Hulzerdijk krijgt eind 
dit jaar een onderdoorgang voor 
voetgangers, fietsers en ruiters. 

Het afsluiten van de overweg 
staat gepland op 27 september. 
De overweg wordt afgezet met 
bouwhekken. In de weken daarna 

gaat de aannemer aan de slag 
met grondwerkzaamheden en 
bouwwerkzaamheden rond 
de overweg. De dichtstbij-
zijnde overweg waar u veilig kan 
oversteken, is de Kapelweg. 

Heeft u vragen?
Heeft u vragen over (de planning 
van) de werkzaamheden? Neemt 
u dan contact op via www.prorail.
nl/contact of bel 0800 - 776 72 45 
(gratis). 
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 20 september 2021
Op 20 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 mw. C.M.J. (Corry) Giesen – Schoorlemmer uit 

Epse en mw. E.W. (Eelke) Meijer – Boer uit Eefde
• Eindevaluatie Duurzaam beheer laanbomen buitengebied (gewijzigd)
• Vestigen Wet voorkeursrecht gemeenten zoeklocaties woningbouw
• Bestemmingsplan Nieuwstad 29-33
• Bestemmingsplan Broekstraat 15-15a Harfsen
• Bestemmingsplan Dorpsstraat 3 Almen
• Bestemmingsplan Holterweg 114 Laren
• Bestemmingsplan Perceel C1987 Almen
• Bestemmingsplan Schoolstraat - Zuiderwal Lochem
• Bestemmingsplan Valkeweg 6 en 6a Eefde
• Benoemen van dhr. W. Langeler uit Harfsen als fractievertegenwoordiger 

namens Meedenken met Lochem
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 9 tot en met 15 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Epse
• Straat BBQ (besloten) Epserenk 33,  

9 oktober (onder voorbehoud) 021-214638 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 9 t/m 15 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Rustoordlaan 19, het kappen van zes 

beuken en een kastanje, nr. 2021-214823,  
9 september 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 30, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-214639, 8 september 
2021 

Gorssel
• Sparrenlaan 9, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-214690, 9 september 
2021 

Harfsen
• Heideweg 6, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-214998,  
13 september 2021 

Laren
• Exelseweg 10a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-214636,  
8 september 2021 

• Jonker Emile Laan 6, het verbouwen 
van de Oranjerie (rijksmonument) bij 
Huis Verwolde en het aanleggen van 
twee mindervaliden parkeerplaatsen, nr. 
2021-214831, 10 september 2021 

Lochem
• Ampsenseweg 4t, het plaatsen van 

een zonnepark voor een periode van 
25 jaar (wijziging voorschrift omtrent 
ingangsdatum termijn), nr. 2021-214960, 
10 september 2021 

• Dillenburg 150, het plaatsen van een luifel, 
nr. 2021-214818, 9 september 2021 

• Goorseweg 26t, het plaatsen van een 
zonnepark voor een periode van 25 
jaar (wijziging voorschrift omtrent 
ingangsdatum termijn), nr. 2021-214959, 
10 september 2021 

• Molenbelt 87, het verbouwen van een 
woning en het veranderen van de gevels, 
nr. 2021-214826, 9 september 2021 

• Zwiepseweg 29, het plaatsen van 
een tuinkamer bij een gemeen-
telijk monument, nr. 2021-215069, 10 
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
• Bouwdijk 4, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210654,  
14 september 2021 

• Broekstraat 8, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210575,  
13 september 2021 

• Laan Ampsen 10, het veranderen van een 
milieu-inrichting (OBM) en het handelen met 
gevolgen voor beschermde natuurgebieden, 
nr. 2021-213541, 13 september 2021 

• Velhorst, het vernieuwen van een oprijlaan, 
nr. 2021-209585, 10 september 2021 

• Wengersteeg 3, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mestvergister, nr. 2021-210642,  
13 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)

Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

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 
• Paasberg 4, het opstellen van een 

maatwerkvoorschrift, nr. 2021-214875,  
9 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)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 9 t/m 15 september 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Heuvelweg (nabij), het kappen van twee 

hazelaars (herplant opgelegd 2 st.),  
nr. 2021-209654, 10 september 2021 

Eefde
• Bargeweg 1a (nabij), het tijdelijk bewonen 

van een bijgebouw voor een periode van 
een jaar tot 17 september 2022,  
nr. 2021-208420, 13 september 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 16, het constructief 

veranderen van een draagmuur in een 
woning, nr. 2021-212969, 13 september 
2021 

Harfsen
• Oude Larenseweg 97, het kappen van een 

beuk (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. 2021-210220, 10 september 2021 

Laren
• Markeloseweg 12, het tijdelijk plaatsen van 

een hoogzit voor een periode van tien jaar, 
nr. 2021-211726, 14 september 2021 

• Velddijk 4a, het plaatsen van zes tot 
maximaal tien zonnepanelen,  
nr. 2021-212667, 14 september 2021 

Lochem
• Bierstraat 10, het plaatsen van schuurtjes 

bij een rijksmonument, nr. 2021-207378, 
13 september 2021 

• Burgemeester Leenstraat 54a t/m 54f, het 
verbouwen van een bedrijfsruimte tot zes 
appartementen, nr. 2021-213112,  
10 september 2021 

• De Heest 2, het oprichten van een woning 
binnen de begrenzing van de rijksbe-
schermde buitenplaats De Heest,  
nr. 2021-204071, 13 september 2021 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem, Tusseler. Hessenweg en Onderlangs
In verband met een wielerevenement is 
het Onderlangs en Tusseler op zondag 26 
september afgesloten voor het verkeer 
van 07.00 tot 14.00 uur. Tevens is op 26 
september op het Tusseler en de Hessenweg 
een parkeerverbod van kracht. 

Lochem, Keppellaan en Sweder van 
Kervenheimlaan  
In verband met de reconstructie/aanleg 
van de kruising Keppellaan en Sweder van 
Kervenheimlaan te Lochem, is de Keppellaan 
afgesloten voor het verkeer van 27 september 
tot en met 1 oktober 2021.

Zie informatie: Bezwaar

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

Koninklijke Erepenning voor Scouting 
IJsselgroep in Gorssel
Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve reikte afgelopen zaterdag een 
Koninklijke Erepenning uit aan 
Scouting IJsselgroep in Gorssel. De 
uitreiking vond plaats tijdens de 
viering van het 75-jarig jubileum 
en de opening van het nieuwe 
clubgebouw.

De geschiedenis van de IJsselgroep 
gaat terug naar de oprichting op 
6 september 1945. In 2020 zou de 
vereniging het 75-jarig jubileum 
vieren, maar door het coronavirus 
gingen de festiviteiten niet door. 
Daarom werd er nu stil gestaan bij 
de viering. 

Waardering
De IJsselgroep ziet de toekenning 
van de Koninklijke Erepenning als 

een waardering voor iedereen, 
die zich tot nu toe met hart en 
ziel voor de scoutinggroep heeft 
ingezet. Tegelijk is die waardering 
een inspiratie en stimulans voor 
de huidige generatie leden en voor 

volgende generaties. Een Koninklijke 
Erepenning is een ereteken, dat kan 
worden verleend aan verenigingen, 
stichtingen of instellingen die het 
vijftigjarig bestaan of een volgende 
vijfentwintig jaar vieren. 

Scouting IJsselgroep kreeg de erepenning uit handen van de burgemeester. 
Foto Bert-Jan Hissink.
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Bekendmakingen

Aanwijzing gronden in het kader van de
Wet voorkeursrecht gemeenten

Contact: afdeling Vastgoed

Besluit Gemeenteraad art. 5 Wvg, gebieden 
Gorssel Noord-Oost, Gorssel Zuid, Eefde 
Noord, Eefde Zuid, Laren Noord, Laren West, 
Laren Zuid, Epse Waterdijk-West, Harfsen 
West, Harfsen Lochemseweg-Noord, Lochem 
West De Elze e.o., Lochem Zuid Tusselerveen,  
Lochem Zuid Lange Voren, Lochem Oost, 
Barchem Oost en Barchem Zuid-Oost, alle 
gemeente Lochem. 

Burgemeester & wethouders van Lochem 
maken bekend dat de raad van de gemeente 
Lochem, conform het eerdere besluit van 
Burgemeester & wethouders van 24 juni 
2021 tot voorlopige aanwijzing en voorstel 
aan de raad, ingevolge artikel 5 Wet 

voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in zijn 
vergadering van 20 september 2021 heeft 
besloten tot aanwijzing van gronden waarop 
de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg 
van toepassing zijn, dit besluit en dit voorstel 
te publiceren en ook overigens te handelen 
conform de Wvg. 

Het gaat hierbij om gronden gelegen in de 
plangebieden Gorssel Noord-Oost, Gorssel 
Zuid, Eefde Noord, Eefde Zuid, Laren Noord, 
Laren West, Laren Zuid, Epse Waterdijk-West, 
Harfsen West, Harfsen Lochemseweg-Noord, 
Lochem West De Elze e.o., Lochem Zuid 
Tusselerveen, 
Lochem Zuid Lange Voren, Lochem Oost, 
Barchem Oost en Barchem Zuid-Oost, alle 
gemeente Lochem. Deze gronden zijn nader 
aangegeven op de bij het besluit behorende 
kadastrale tekeningen met daarbij behorende 
lijsten van percelen met aanduidingen, een 
en ander naar de stand van de openbare 
registers van het kadaster per 10 september 

2021. Deze stukken liggen ter inzage bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis aan de 
Hanzeweg 8 te Lochem. 

De aanwijzing in het kader van de Wvg, welke 
in werking treedt de dag na de publicatie in 
de Gemeenteblad van 21 september 2021, 
houdt in het kort in dat eigenaren, bij een 
door hunzelf voorgenomen vervreemding (= 
verkoop) van hun eigendom, de gemeente dit 
eigendom te koop dienen aan te bieden.

Bezwaarschrift
Tegen het besluit van de raad kan door 
belanghebbenden met ingang van 22 
september gedurende zes weken bezwaar 
worden gemaakt. Een bezwaarschrift kan 
worden gericht aan de Gemeenteraad van 
Lochem, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 
Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en ten minste bevatten de naam 
en het adres van de indiener, dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen 

het bezwaar is gericht en de gronden van 
bezwaar. Degene die een bezwaarschrift 
heeft ingediend kan op grond van artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Gelderland verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen, indien deze van mening 
is dat onverwijlde spoed (gelet op de belangen) 
dat vereist. Het verzoekschrift kan worden 
gericht aan de rechtbank Gelderland, Sector 
Bestuursrecht t.a.v. de edelachtbare voorzie-
ningenrechter, Postbus 9008, 7200 GJ Zutphen, 
bestuursrecht.vv.gld@rechtspraak.nl .

Degene die reeds een bezwaarschrift 
heeft ingediend tegen het besluit van 
Burgemeester & wethouders van 24 juni 
2021 als hiervoor genoemd, hoeft niet 
opnieuw een bezwaarschrift in te dienen. Dit 
bezwaarschrift wordt geacht te zijn gericht 
tegen het raadsbesluit.

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 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 



Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Nederland verder open met coronatoegangsbewijs 
 

Er zijn genoeg mensen gevaccineerd om de coronamaatregelen te versoepelen. 1,5 meter afstand houden  
is per 25 september niet meer verplicht. Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de horeca,  

evenementen, poppodia, theaters en bioscopen, heb je een coronatoegangsbewijs nodig.

Horeca, zoals cafés, restaurants en sportkantines

Hier heb je per 25 september een  
coronatoegangsbewijs nodig:

Evenementen, zoals festivals, feesten en  
professionele sportwedstrijden

Buiten: geen maximaal aantal bezoekers. 

 
Binnen met vaste zitplaats: geen maximaal aantal 
bezoekers. 

 
Binnen zonder vaste zitplaats: maximaal 75% van de 
reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Open tussen 6.00 uur ’s ochtends en 0.00 uur ‘s avonds. 

 
Entertainment toegestaan. 

 
Geen maximaal aantal bezoekers.*

Kunst en cultuur, zoals poppodia, theaters en 
bioscopen

Geen maximaal aantal bezoekers.*

14 september 2021

Stap 1   Ga naar de CoronaCheck-app. 

 

Stap 2   Login met DigiD of vul de ophaalcode in. 

 

Stap 3   Haal je vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs op. 

 
Stap 4   Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke QR-code. 
Dit is je coronatoegangsbewijs. 

 
Stap 5   Toon je coronatoegangsbewijs en je identiteitsbewijs op 
de locatie waar een corona toegangsbewijs verplicht is.

Zo werkt het coronatoegangsbewijs

Liever een papieren coronatoegangsbewijs? Ga naar 
CoronaCheck.nl/print.  
Heb je geen vaccinatiebewijs of herstelbewijs? Laat je uiterlijk 24 
uur van tevoren gratis testen via testenvoortoegang.nl.

Mondkapjesplicht

In het openbaar vervoer. 

 
In het professioneel personenvervoer. 

 
Op aangewezen plekken op vliegvelden en in vliegtuigen.

Thuiswerkadvies

Werk thuis als het kan en op kantoor als het nodig is.

*   Voor evenementen binnen zonder vaste zitplaats geldt: maximaal 75% 
van de reguliere capaciteit en toegestaan tot 0.00 uur.

Toegankelijke versie: 
rijksoverheid.nl 

https://coronacheck.nl/nl/print/
https://www.testenvoortoegang.org
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/09/14/overzicht-coronamaatregelen

