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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

Subsidie voor initiatieven 
biodiversiteit en landschap
Versterken van de biodiversiteit 
en behoud van ons mooie 
Achterhoekse landschap zijn 
thema’s die doorlopend uw en onze 
aandacht vragen. De gemeente 
heeft daarom verschillende 
mogelijkheden om subsidie aan 
te vragen voor initiatieven die 
bijdragen aan meer biodiversiteit of 
aanleg van landschapselementen.

Van het plaatsen van nestkasten 
samen met de buurt en het 
bloemrijk inrichten en onderhouden 
van een groen strook tot het 
organiseren van een lezing over 
biodiversiteit. We merken dat veel 
inwoners animo hebben om met 
biodiversiteit in de eigen leefom-
geving aan de gang te gaan. De 
gemeente ondersteunt deze initia-
tieven graag vanuit het gemeen-
telijk biodiversiteitsplan. Indienen 
van initiatieven kan dus het hele 
jaar nog!

Landschap
Al een aantal jaren ondersteunt 
de gemeente ook de aanleg van 
landschapselementen in het buiten-
gebied. Deze elementen dragen bij 
aan de verfraaiing van het land- 
schap en aan de vergroting van de 
biodiversiteit. Via de subsidie- 
regeling Landschap en Biodiversiteit 
zijn in het afgelopen anderhalf jaar 
1085 meter knipheggen, 1807 meter 
struweelhagen, 253 hoogstam-
fruitbomen, 35 solitaire bomen 
en ruim 1 hectare houtsingel 
aangeplant, 3 kikkerpoelen gegraven 
en 2 hersteld. Ook van deze regeling 
kunt u gewoon nog gebruikmaken!

Initiatief aanmelden of een vraag?
Voor het aanmelden van een 
initiatief voor meer biodiversiteit 
gaat u naar www.lochem.nl > 
in-en-over-lochem > subsidiewijzer. 
Hier staat ook meer informatie over 
de voorwaarden die gelden voor 
initiatieven. Wilt u een bijdrage 
leveren aan het landschap en de 
biodiversiteit in de gemeente? 
Kijk dan op www.lochem.nl > 
afval-energie-natuur-en-milieu > 
natuur/landschap.

Heeft u vragen, neem dan contact 
op met Winant Halfwerk of Francien 
van Gils, (0573) 28 92 22.

Het versterken van de biodiversiteit vinden wij erg belangrijk. De gemeente 
heeft daarom subsidies voor verschillende initiatieven.

Loket Gorssel vanaf 6 oktober ook in 
de ochtend geopend
Het loket van de gemeente Lochem in Gorssel breidt vanaf woensdag  
6 oktober de openingstijden uit. U kunt nu ook op afspraak in de ochtend 
terecht voor het regelen van uw rijbewijs, paspoort of ID-kaart. Dit kan door 
een afspraak te maken via www.lochem.nl of (0573) 28 92 22. De openings-
tijden zijn: woensdag van 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 17.00 uur. 

Anneke Vermeer uit Eefde 
Beste Buur 2021

Anneke Vermeer uit Eefde is de Beste Buur van 2021. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve overhandigde haar afgelopen zaterdag de oorkonde 
met bloemen. Stichting Welzijn Lochem organiseert sinds 2015 de 
verkiezing van Beste Buur van Lochem. De Beste Buur is iemand die 
veel voor de buren en voor de buurt over heeft. Iemand die een grote 
bijdrage levert aan de sfeer in de buurt. Anneke nam 2,5 jaar geleden 
het initiatief om een deel van haar tuin beschikbaar te stellen voor een 
“buurt-moestuin”. De tuin is een groot succes en brengt buren met elkaar 
in contact. Ook in coronatijd bood de tuin de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten op veilige afstand. De Beste Buur en de andere 4 genomi-
neerden krijgen ook een taart, gesponsord door Bakkerij Wijnand uit Laren. 
Foto Akke Houtsma.

Theatervoorstelling in Week van 
de opvoeding
In het kader van de Week van 
de Opvoeding houdt ’t Baken op 
maandagavond 18 oktober de 
theatervoorstelling ‘Die andere 
ouders doen ook maar wat’ in de 
Schouwburg Lochem. 

Opvoeden en ouderschap. Er zijn 
meters boeken over geschreven 
en iedereen heeft wel een advies. 
Maar hoe doen we het eigenlijk? 
Wat gaat er goed en waarin 
slaan we de plank misschien wel 
mis? Theatergroep BINT speelt 
een herkenbare, humoristische 
en interactieve voorstelling die 
laat zien hoe ‘we’ dat doen en 
volhouden, dat opvoeden. Verwacht 
geen tips en adviezen, maar een 
eerlijk en ontwapenend gesprek. 

De voorstelling is voor ouders die:
• al heel goed zijn in opvoeden;
• of heel goed zouden willen zijn;
• die mee moeten van hun partner;
• die willen lachen om zichzelf (en 

om anderen);
• en voor iedereen die gewoon heel 

nieuwsgierig is!

Meld je aan
Wil je deze voorstelling bijwonen? 
Meld je dan aan via mail_baken@
lochem.nl. De voorstelling begint 
om 20.00 uur en de toegang is 
gratis. Denk er aan dat je een 
vaccinatiebewijs of negatief 
testbewijs moet kunnen tonen. 

Verder in deze week
Dit jaar vindt de Week van de 
Opvoeding plaats van 4 tot 10 
oktober. ’t Baken brengt met een 
aantal partners tijdens deze week 
iedere dag een digitale nieuwsbrief 
uit met nieuws, tips en ervarings-
verhalen rondom opvoeden. Wil je 
deze tussen 4 en 10 oktober iedere 
dag in je mailbox krijgen? Meld je 
dan even aan via mail_baken@
lochem.nl!

En natuurlijk neem je op zondag 
10 oktober een kijkje op het 
Ouder&Kind Festival bij beleef-
boerderij De Kleine Carrousel, 
georganiseerd door #Opladers en de 
Lochemse Mama’s! 

Sirenetest op 4 oktober
Maandag 4 oktober testen we 
onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrijk dat u weet wat u moet 
doen: ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en stem de radio 
of tv af op Omroep Gelderland. Via 

deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden en ontvangt u zo nodig 
instructies. 

NL-Alert
In Nederland werkt de overheid 
ook met NL-Alert. Dit is een 
alarmmiddel van de overheid 
om u in een noodsituatie via uw 
mobiele telefoon met een actueel 
tekstbericht te informeren. Voor 
het ontvangen van NL-Alert hoeft 
u verder niets in te stellen op 
uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Lees meer op  
www.nl-alert.nl.

Ontwerp Markt Lochem 
Op speciale pagina’s verderop in deze Berkelbode staat het voorlopige 
ontwerp van de Markt in Lochem. Als onderdeel van de aanpak van de 
binnenstad krijgt ook de Markt een nieuwe inrichting. Nieuwsgierig 
naar de plannen? Blader snel verder!
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  Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 4 oktober 2021
Maandag 4 oktober 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 raadsverga-
dering en de tafelgesprekken in zaal Ampsen live volgen.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).

Tafels 

Zaal Raadzaal Ampsen Restaurant

19.45 uur Informeren:
Begroting 2022 – 2025

Beeldvormen:
1. Memo Uitspraak Raad van 
State / Ontwikkeling lokaal beleid 
grootschalige energie-opwek
2. Beantwoording schriftelijke 
vragen VVD Windturbines *

Open rondetafelgesprek:
Jaarrekening en jaarbeeld 
2020 Graafschap 
Bibliotheken

20.45 uur Informeren: Rapport 
Rekenkamercommissie 
Lochem: “Bakens voor 
een betrokken bestuur”

Beeldvormen:
Memo Motie concrete keuzes 
woonvisie *

Informeren:
Ambulancevervoer

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. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 20 september 2021
4. Ingekomen stukken 1 september 2021 t/m 14 september 2021
DebatonderwerpDebatonderwerp
5. Regionale energie strategie 1.0
Hamer- en stemstukken
6. Bestuursrapportage 2021
7. Besluit Algemeen belang leningen SVn
8. Sluiting

SRV-wagen rijdt door gemeente Lochem
In het najaar van 2021 rijdt de 
SRV-wagen van het Gelders 
Genootschap door de Achterhoek. 
De SRV-wagen verbindt de elf 
deelnemende gemeenten van 
het project ‘Een nieuwe Tijd. 
Wederopbouw in de Achterhoek’ 
aan elkaar. Verschillende organi-
saties en de gemeente verzorgen 
rondom de wagen een afwisselend 
programma met activiteiten voor 
jong en oud. 

Het programma in de gemeente 
Lochem is afwisselend en voor jong 
en oud. Verschillende partijen gaan 
bij de SRV-wagen graag met u in 
gesprek over energie- en waterbe-
sparing, afkoppelen van regenwater, 
regentonactie, minder tegels en 
meer groen in de tuin, het vergeten 
tuinseizoen, duurzaamheid en de 
wederopbouw in Lochem en de 
Achterhoek.

Canon en escaperoom
In de SRV-wagen is de canon van de 
Achterhoekse wederopbouw te zien, 
te beluisteren en te beleven. Verder 
is er een escaperoom rond het 
thema duurzaamheid ingericht. Met 

vragen en proefjes leren bezoekers 
meer over het verduurzamen van 
onze leefomgeving.

Waar staat de SRV-wagen?
• Dinsdag 5 oktober staat Lochem 

Energie met de SRV-wagen van 
10.30-13.00 uur bij de weekmarkt 
in Almen. En van 13.30-17.00 
uur staan Lochem Energie en 
Lochem Weet van Water bij de 
weekmarkt in Harfsen. 

• Woensdag 6 oktober staan het 
Gelders Genootschap en Lochem 
Energie met de SRV-wagen van   
9.00-12.30 uur op de weekmarkt 
in Lochem. Van 13.00-17.00 uur 
staan Lochem Weet van Water 
en Lochem Energie met de 
SRV-wagen bij basisschool St. 
Joseph aan de Prins Frisolaan 12a 
in Lochem. 

• Donderdag 7 oktober staan 
Lochem Weet van Water 
en Lochem Energie met de 
SRV-wagen van  9.00-12.00 
uur aan de Holterweg bij de 
voormalige melkfabriek, vlakbij 
de weekmarkt in Laren. En 
van 13.00-17.00 uur staan het 
Gelders Genootschap en Lochem 

Energie met de SRV-wagen bij de 
Ontmoetingskerk in Eefde aan de 
Zutphenseweg. 

• Vrijdag 8 oktober staan 
Steenbreek, Intratuin, Weet van 
Water en Lochem Energie met 
de SRV-wagen van 12.00 tot 
16.00 uur bij Intratuin aan de 
Goorseweg in Lochem. 

Meer informatie
Meer informatie over het programma 
in en rond de SRV-wagen vindt u op 
www.lochem.nl. 
Informatie over het project en de 
activiteiten staat op  
www.nieuwetijdachterhoek.nl.  

Melkveehouders kunnen weer 
kruidenmengsels bestellen

Een mix van kruiden, klaver en 
grassen in het grasland. Een mooi 
gezicht, maar het is ook goed voor 
biodiversiteit, koeien en bodem. 
LTO en Urgenda bieden met een 
crowdfundingsactie kruidenrijk 
zaad aan voor boeren. Dankzij 
een donatie van het ministerie 
van Landbouw Natuur en Voedsel 
kunnen boeren via www.1001ha.nl 
nu weer met korting bestellen. 

Melkveehouder Robbert Haijtink 
uit Laren bestelde vorig jaar zaad 
bij 1001ha. “De actie bood mij een 
mooie kans om op 3 hectare te 
experimenteren met kruidenrijk 
grasland. 

Via de webinars van 1001ha kreeg 
ik tips over het zaaien, bemesten, 
beweiden en de voederwinning van 
kruidenrijk grasland.”

Wethouder Robert Bosch opent 
Sportdag Onbeperkt Sportief

Wethouder Robert Bosch opende dit jaar de Sportdag Onbeperkt Sportief. 
Doel van deze sportdag is om mensen met een beperking aan het sporten 
of bewegen te krijgen. Op de velden van de Lochemse Hockeyclub konden 
deelnemers paardrijden, tafeltennissen, dammen en bowls. Ook kon 
iedereen de riksja-fiets en interactieve spelmuur uitproberen. De vrijwil-
ligers hebben er een mooie dag van gemaakt voor alle deelnemers. Het 
mooie weer zorgde voor de rest! Meer informatie over sporten voor mensen 
met een beperking? Neem contact op met Sportcoach Marjolijn Pezy via 
lochem@unieksporten.nl of 06 - 30 57 14 92.

Publiek weer welkom bij 
Politieke Avond
Vanaf de Politieke Avond op  
4 oktober 2021 is publiek weer 
welkom in het gemeentehuis. Bij 
het vragenhalfuur, de tafelge-
sprekken en de raadsverga-
dering zijn de publieke tribunes 
weer geopend. Wie aanwezig wil 
zijn, moet zich wel van tevoren 
aanmelden via griffie@lochem.nl. 
Bij klachten blijft het advies om 
thuis te blijven en u direct te laten 
testen.

Vanwege het afschaffen van de 
regel om 1,5 meter afstand te 
houden was het lange tijd niet 
mogelijk publiek te ontvangen. Nu 
deze regel is afgeschaft, passen 
weer meer mensen in één ruimte 
en is publiek ook weer welkom. 
Ook raadsleden en fractiever-
tegenwoordigers kunnen weer 
dichter bij elkaar zitten.

Tafelgesprekken
Omdat publiek weer aanwezig 
kan zijn bij de tafelgesprekken, 
zenden we deze niet meer live 
uit. Uitzondering daarop zijn de 
tafelgesprekken in zaal Ampsen. 
Deze zijn nog wel live te zien op 
www.lochem.nl/politiekeavond. 
Van de andere gesprekken wordt 
een verslag gemaakt. De raadsver-
gadering blijft net zoals voorheen 
altijd live te volgen op  
www.lochem.nl/politiekeavond.

Meespreken
Meespreken aan een tafel is 
ook weer alleen mogelijk op 
het gemeentehuis. Digitaal 
inspreken wordt beperkt tot het 
aanleveren van een schriftelijke 
reactie. Ook hiervoor dient u zich 
aan te melden. Dat kan door het 
aanmeldformulier in te vullen op 
www.lochem.nl/politiekeavond of 
te bellen met de griffie via (0573) 
28 92 22.

Productief kruidenrijk grasland – Saladebuffet van Pure Graze.
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Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 15 tot en met 22 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:

Barchem
• Crescendo, Crescendo 100 jaar, 

optreden met blaasmuziek, Dorpshuis ’t 
Onderschoer, Beukenlaan 1, 20 november 
2021 (onder voorbehoud) 2021-215931

Laren
• Het huis van Sint Nicolaas, Rondgang door 

het huis van Sint Nicolaas (besloten) Huis 
Verwolde, Jonker Emile Laan 4, 26, 27 en 
28 november 2021 (onder voorbehoud) 
2021-215759

• Stichting Wandel Dorp Laren, 
Winterwandeltocht, Verwoldseweg 26a, 
7 november 2021 (onder voorbehoud) 
2021-215880

Lochem
• OTMV, oldtimer ploegwedstrijd, Velhorst 

6, 23 oktober 2021 (onder voorbehoud) 
2021-215932

• LOV Lochem, Kerstmarkt, Kleine Markt 
rond kerk, 18 december 2021 (onder 
voorbehoud) 2021-216009

Gorssel
• LR&PC Semper Fidelis, Kofferbakhandel 

Semper Fidelis, Amelterweg 6a, 13 
november 2021 (onder voorbehoud) 
2021-215755 

• WTC Gorssel, Gorsselse Heideveldtocht, 
Markeweg 10, V.V. Gorssel, 7 november 
2021 (onder voorbehoud) 2021-215933

• 
Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 16 t/m 22 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg 18, het tijdelijk plaatsen van 

een opslaglocatie en container voor een 
periode van 10 weken, nr. 2021-215944,  
21 september 2021 

Eefde
• Elzerdijk 50, het renoveren van een woning 

en het vervangen van dakramen door een 
lichtstraat, nr. 2021-215934, 20 september 
2021 

Epse
• Lochemseweg 50, het verbouwen/

vergroten van een woning,  
nr. 2021-215923, 20 september 2021 

Gorssel
• Houtvest 9, het kappen van een fijnspar,  

nr. 2021-216030, 20 september 2021 
Laren
• Groenedijk ong., het plaatsen van een 

zendinstallatie voor mobiele telecommu-
nicatie, nr. 2021-216078, 21 september 
2021 

• Kattendaal 6, het veranderen van een 
milieu-inrichting, nr. 2021-215697,  
17 september 2021 

• Lindenbergsdijk 8, het kappen van een eik, 
nr. 2021-216144, 22 september 2021

• Verwoldseweg (evenemententerrein), 
het tijdelijk plaatsen van een feesttent en 
radiozendmast op 6 november 2021,  
nr. 2021-215646, 16 september 2021 

• Westermark 55, het kappen van een 
tulpenboom, nr. 2021-215784, 20 
september 2021 

• Wittendijk 4, het vervangen van een recrea-
tieruimte/berging en sanitairgebouw,  
nr. 2021-216100, 21 september 2021 

Lochem
• Prins Bernhardweg 11, het handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening ten 
behoeve van het tijdelijk plaatsen van een 
mobiele afhaallocatie voor een periode van 
10 jaar, nr. 2021-211040, 3 augustus 2021 
(rectificatie) 

• Prins Bernhardweg 24, het vervangen van 
een condensor, nr. 2021-215622,  
16 september 2021 

• Zwiepseweg 85b, het kappen van twee 
berken, nr. 2021-215756, 18 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
• Hazelberg 8, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210924,  
21 september 2021 

• Hazelberg 9, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210958,  
21 september 2021 

• ‘t Overlaar 6, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210984,  
21 september 2021 

Epse 
• Dortherweg 43b, het aanleggen van 

ongeveer 60 zonnepanelen,  
nr. 2021-210109, 16 september 2021 

Lochem
• Grote Drijfweg 9, het handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210897,  
21 september 2021 

• Keppellaan 2a, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210768,  
20 september 2021 

• Mogezompsweg 2, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210696,  
20 september 2021 

• Tusselerdijk 9, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister, nr. 2021-210694,  
20 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 

Vanaf 16 t/m 22 september 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen 
• Blauwedijk 12, het verbouwen van 

een woning en het plaatsen van twee 
dakkapellen, nr. 2021-211659,  
16 september 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 89, het kappen van een 

es, nr. 2021-212288, 16 september 2021 
Gorssel 
• Houtvest 9, het kappen van een fijnspar 

(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-216030, 
22 september 2021 

• Kerkstraat 1, het renoveren van een 
woning, het plaatsen van dakkapellen, 
het vervangen van gevelkozijnen en het 
plaatsen van zonnepanelen,  
nr. 2021-208423, 17 september 2021 

Laren
• Mussenberg 3a, het veranderen van een 

geitenhouderij (milieu/OBM) met aanmel-
dingsnotitie, nr. 2021-200273,  
20 september 2021 

• Ooldselaan 25, het plaatsen van een 
kapschuur, nr. 2021-208647, 22 september 
2021

Lochem
• Broekstraat 16, het handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210960, 22 september 2021

• De Heest 2, het oprichten van een 
kapschuur binnen de begrenzing van de 
rijksbeschermde buitenplaats De Heest,  
nr. 2021-211287, 16 september 2021 

• Goorseweg 20 en 20a (nabij), het kappen 
van een eik (herplant opgelegd 1 st.) ,  
nr. 2021-212737, 22 september 2021 

• Jacob van Ruysdaellaan 39, het vergroten 
van een woning (plaatsen nokverhoging), 
nr, 2021-208567, 22 september 2021 

• Mogezompsweg 2, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210696, 21 september 2021 

• Ploegdijk 2 C157 (nabij), het kappen van 
zeven bomen (herplant opgelegd 7 st.),  
nr. 2021-207156, 16 september 2021 

• Prins Clauslaan 129, het vergroten van een 
woning en plaatsen van een schuur,  
nr. 2021-203466, 16 september 2021 

• Tramstraat 11 en 11a, het plaatsen van een 
perceelafscheiding, nr. 2021-211229,  
22 september 2021 

• 
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure (milieu) Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

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

Barchem 
• Maandagsdijk 3, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM) en handelingen 
met gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2021-205115 

Lochem
• Weggelhorst 2, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM) en handelingen 
met gevolgen voor beschermde natuurge-
bieden, nr. 2021-168608 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van
30 september t/m 10 november 2021 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

• Het bestemmingsplan Zutphenseweg 
52 Laren (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buZutphenseweg52La-BP31), 
zaaknummer 2021-195880. Wijzigt de 
agrarische bestemming in een wonen – 
FAB bestemming ten behoeve van vier 
woningen. Door gebruik te maken van 
het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt 
alle voormalige agrarische bebouwing op 
het erf gesloopt. Het erf bestaande uit 
de aanwezige karakteristieke boerderij, 
tweede bedrijfswoning en nieuw te 
bouwen woning met bijgebouwen wordt 
aan de hand van een landschapsplan 
ingepast in de omgeving.

• Het bestemmingsplan Harfsense 
steeg 19 Harfsen (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buHarfsenseSte19Ha-BP31), 
zaaknummer 2019-154281. Wijzigt de 
agrarische bestemming in een wonen – 
FAB bestemming ten behoeve van twee 
woningen. Door gebruik te maken van 
het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt 
alle voormalige agrarische bebouwing 
gesloopt. Bij de bestaande boerderij 
wordt een nieuw bijgebouw opgericht. De 
nieuw te bouwen woning met bijgebouw 
wordt op de nabijgelegen voormalige 
tweede bedrijfslocatie gebouwd. Beide 
locaties worden aan de hand van een 
landschapsplan ingepast in de omgeving.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 

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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mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
besluiten liggen met ingang van 30 
september 2021 voor de duur van zes weken 
tot en met 10 november 2021 ter inzage. 
De ontwerp bestemmingsplannen kunnen 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u 
op de knop “Zoeken plannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft de informatie op te 
roepen via het invullen van de locatie, de 
naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(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 

Vaststelling bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 20 september 2021 zijn de volgende 
bestemmingsplannen vastgesteld:

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Nieuwstad 29-33 Lochem (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.loNieuwstad2933-BP41). 
Het bestemmingsplan Nieuwstad 
29-33 Lochem maakt de realisatie van 
23 nieuwbouw appartementen aan de 
Nieuwstad 29 - 33 te Lochem mogelijk. 

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Broekstraat 15-15a Harfsen (Planid-
nummer: NL.IMRO.0262.buBroek-
straat15Ha-BP41). Wijzigt de maatvoering 
maximum aantal wooneenheden: 1 naar 
2 voor de percelen Broekstraat 15 en 15a 
Harfsen. 

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Dorpsstraat 3 Almen (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.alDorpsstraat3Al-BP41). 
Wijzigt de bestemming ‘bedrijf’ in de 
bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van 
één bestaande woning voor het perceel 
Dorpsstraat 3 Almen.

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Holterweg 114 Laren (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buHolterweg114La-BP41). 
Wijzigt de agrarische bestemming in een 
wonen – FAB bestemming ten behoeve van 
twee woningen. Door gebruik te maken 
van het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt alle 
voormalige agrarische bebouwing op het 
erf gesloopt. Het erf wordt aan de hand 
van een landschapsplan ingepast in de 
omgeving.

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Perceel C1987 Almen (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buPerceelC1987Al-BP41). 
Wijzigt de bestemming ‘Bos’ in de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden’. 
Waarmee het perceel naar het feitelijk 
gebruik wordt bestemd. 

• Het (ongewijzigde) bestemmingsplan 
Schoolstraat-Zuiderwal Lochem (Planid-
nummer: NL.IMRO.0262.loSchoolZuider-
wal-BP41). Het bestemmingsplan maakt de 
bouw van 8 appartementen op de hoek van 
de Schoolstraat en de Zuiderwal in Lochem 
mogelijk.

• Het (ongewijzigde) bestemming 
Valkeweg 6 en 6a Eefde (Planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buValkeweg6Eefde-BP41). 
Het bestemmingsplan maakt, na sloop 
van bestaande schuren, de bouw van een 
atelier- en expositieruimte mogelijk.

Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 30 september 2021 voor de 
duur van zes weken tot en met 10 november 
2021 ter inzage. De 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 bestemmingsplan of het 
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien 
(digitaal of op verzoek op papier). 

Beroep
Tegen de vaststelling van een bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van 
State worden ingesteld. 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 bestemmingsplan in werking daags 
na afloop van de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. 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 
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 

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Almen
• Dorpsstraat 12, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem (milieu), nr. 2021-207855,  
5 juli 2021 

Barchem
• Hazelberg 8, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 

een monovergister. (milieu),  
nr. 2021-210767, 29 juli 2021

• Maandagsdijk 3, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
wijzigen van het veebestand (milieu),  
nr. 2021-205159, 9 juni 2021 

Laren
• Mussenberg 3a, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
wijzigen van een geitenhouderij (milieu), 
nr. 2021-200319, 19 april 2021 

Lochem
• Aalsvoort 101, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem (milieu), nr. 2021-207157, 
28 juni 2021 

• Broekstraat 16, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een monovergister (milieu), 
nr. 2021-210766, 29 juli 2021 

• Weggelhorst 2, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het intern 
wijzigen van een varkenshouderij (milieu), 
nr. 2021-196115, 5 maart 2021 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Epse
• Epsererenk 
In verband met een buurtfeest is de Epserenk 
te Epse op 9 oktober 2021 gesloten voor alle 
verkeer tussen 13.00 tot 20.00 uur.

Laren
• Holterweg
Uit inspectie is naar voren gekomen dat de 
duiker in de Dortherbeek onder de Holterweg, 
t.h.v. huisnr.. 55, in slechte staat verkeert.
Gezien het schadebeeld van een deel van 
duiker is besloten om het verkeer over een 
versmalde rijbaan te leiden. Door het verkeer 
slecht in één richting gelijktijdig over de 
duiker te laten rijden wordt de belasting op 
de duiker beperkt.

De Gemeente Lochem is momenteel 
bezig met de voorbereidingen voor de 
herstelwerkzaamheden

Zie informatie: Bezwaar

Afsluiting wegen Stelkampsveld

Tussen Barchem en Borculo ligt 
Stelkampsveld. Een afwisselend gebied van 
essen, graslanden, houtwallen, bosjes en 
heiden met vennen. Om deze bijzondere 

natuur te behouden is Stelkampsveld 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Om 
de natuur verder te ontwikkelen zijn de 
provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het waterschap 
Rijn en IJssel bezig met het uitvoeren van de 
plannen uit het Natura 2000-beheerplan.
De provincie Gelderland, Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten en het Waterschap Rijn 
heeft de gemeente Lochem gevraagd enkele 
wegen of gedeelten van wegen in dit gebied 
af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer. 

In verband met dit verzoek zijn wij 
voornemens om het volgende verkeersbesluit 
te nemen.

Barchem, afsluiten van de volgende wegen 
voor het gemotoriseerd 
a.  de Enteldijk te Barchem, het gedeelte 

gelegen tussen de Borculoseweg en 
Beekvliet;

b.  de Maandagsdijk te Barchem, het gedeelte 
gelegen tussen de gemeentegrens met de     

     gemeente Berkelland en de Bosheurneweg;

c.  de Bosheurneweg te Barchem, het gedeelte 
gelegen tussen de Maandagsdijk en de 

     toegangsweg naar perceel Bosheurneweg

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.

W.V. Biharie, geb. 30-03-1994
W.A.F. Doldersüm, geb. 07-05-1980

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 


