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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
Wo 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
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

Extra mogelijkheid voor vaccineren in ’t Trefpunt Gorssel

Een goed punt voor informatie en een 
prik zonder afspraak
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
is op vrijdag 8 oktober aanwezig 
bij ’t Trefpunt in Gorssel voor extra 
informatie en voorlichting over het 
coronavirus en de coronavaccinatie. 
De locatie is ingericht als tijdelijke 
pop-up locatie met vrije inloop voor 
iedereen die vragen heeft of zich 
wil laten vaccineren zonder eerst 
een afspraak te maken. 

Als iedereen zich laat vaccineren, 
kan het coronavirus zich minder 
makkelijk verspreiden. Een 
vaccinatie beschermt niet alleen 
jezelf, maar ook de mensen om 
je heen. Als veel mensen een prik 
nemen, kan er steeds meer en 
komen er minder coronaregels. Het 
geeft uiteindelijk meer vrijheid. 

Daarom willen we iedereen in de 
gemeente Lochem in deze pop-up 
locatie de gelegenheid bieden 
om zich te informeren en laten 
vaccineren. 

Niet verplicht 
Vaccineren is niet verplicht. Je kiest 
zelf of je een prik wil of niet. Je goed 
informeren helpt bij het maken 
van een keuze. In de pop-up locatie 
geven we je alle informatie en kun 
je vragen stellen. Om zeker te weten 
dat je een keuze maakt die bij jou 
past, zorgen wij dat je dit kan doen 

op basis van goede, open en eerlijke 
informatie. 

Kom 8 oktober naar ‘t Trefpunt
De pop-up locatie bij ‘t Trefpunt is 
op 8 oktober geopend van 11.00 
uur tot 19.00 uur aan de Molenweg 
53-55 in Gorssel. Vrije inloop is 
mogelijk en praktische informatie 
is te vinden op: www.ggdnog.
nl/corona/corona-vaccinaties/
vaccinatietour-door-de-regio. 
Neem voor vaccineren een geldig 
identiteitsbewijs en een mondkapje 
mee.

Op 8 oktober kunt u terecht bij ‘t Trefpunt in Gorssel voor extra informatie 
over het coronavirus en de coronavaccinatie.

Liever een papieren coronabewijs? 
U kunt uw QR-code zelf 
uitprinten. Bijvoorbeeld als u 
geen smartphone hebt. Ga naar 
coronacheck.nl en volg de stappen. 
Heeft u geen DigiD, smartphone 
of computer met printer? Vraag 
iemand in uw omgeving om te 
helpen. Of ga naar het informa-
tiepunt digitale overheid in de 
bibliotheken. Komt u er echt niet 
uit, neem dan contact op met 
0800-1351 en vraag naar de 
mogelijkheden (bereikbaar van 
maandag tot en met zondag van 

8.00 tot 20.00 uur). Dan kunt u in 
sommige gevallen een coronatoe-
gangsbewijs (in dit geval alleen 
vaccinatiebewijs of herstelbewijs) 
op papier thuisgestuurd krijgen. 

Waar kan ik naartoe voor een 
toegangstest? 
U kunt u gratis laten testen bij 
een toegangstestlocatie bij u in de 
buurt. Kijk op testenvoortoegang.
nl en maak online een afspraak. 
In principe ontvangt u de uitslag 
binnen 2 uur. De uitslag is 24 uur 
geldig.

Digitale nieuwsbrief voor 
ondernemers verschenen
Vorige week verscheen weer 
de nieuwe digitale nieuwsbrief 
voor ondernemers. Wil u ook op 
de hoogte blijven van de laatste 
ontwikkelingen op ondernemers-
gebied in onze gemeente? Meld 
u dan aan voor onze digitale 
nieuwsbrief. De nieuwsbrief is een 

Kijk op www.lochem.nl 
 > ondernemen > contact > 
nieuwsbrief Lochemse zaken om 
u aan te melden of om de laatste 
nieuwsbrief te bekijken. Nieuws, 
vragen en opmerkingen? Laat het 
ons weten via lzn@lochem.nl.

Coronatoegangsbewijs voor evenementen, 
horeca of culturele activiteiten 
Vanaf zaterdag 25 september word 
u als bezoeker in de horeca en bij 
evenementen of culturele voorstel-
lingen gevraagd om uw corona-
toegangsbewijs te tonen. Het 
coronatoegangsbewijs is een vaccina-
tiebewijs, herstelbewijs, of een 
testbewijs van maximaal 24 uur oud. 
In dit artikel leest u hier meer over.

Steeds meer mensen zijn 
gevaccineerd en we volgen nog 
steeds de basisregels. Hierdoor 
kunnen we de verplichte 1,5 meter 
loslaten. Zo kunnen er in bijna 
alle locaties meer mensen binnen. 
Dit betekent wel dat de drukte 
toeneemt en ook het besmettings-
risico, als u bijvoorbeeld langere 
tijd naast iemand zit of staat. Het 
coronatoegangsbewijs is er voor 
die plekken waar het drukker gaat 
worden. Dat is soms best even 
wennen. Maar hiermee verlagen 
we het risico op besmetting en 
vergroten we onze veiligheid. 

Voor iedereen vanaf 13 jaar 
Vanaf 25 september is voor 

iedereen vanaf 13 jaar alleen met 
een coronatoegangsbewijs toegang 
mogelijk bij evenementen, horeca 
of culturele activiteiten. Vanaf 14 
jaar moet u naast het coronatoe-
gangsbewijs ook uw identiteits-
bewijs kunnen laten zien. Wilt u 
naar een festival of uit eten in een 
restaurant? Gaat u een cultureel 
uitje doen of lekker sporten? Neem 
dan voortaan uw coronatoegangs-
bewijs mee. Meer weten? Kijk 
voor een volledige opsomming 
van alle situaties in de dagelijkse 
praktijk op www.rijksoverheid.nl/
coronatoegangsbewijs. 

Hoe kom ik er aan? 
Download de CoronaCheck-app 
en klik op: QR-code maken. 
Selecteer waar u een QR-code van 
wilt maken. Voor een testbewijs 
gebruikt u de ophaalcode die u per 
sms of e-mail van de testlocatie 
hebt gekregen. Voor een herstel-
bewijs of vaccinatiebewijs haalt 
u uw gegevens op met uw DigiD. 
Voor meer informatie, kijk op 
coronacheck.nl. 

Wethouder Van Zeijts ontvangt 
biodiversiteitsplan 
De lederloopkever, de kleine 
knotswesp en de smalle platrug. 
Het zijn drie van de ruim 360 
bijzondere soorten ongewervelde 
dieren die bij een biodiversiteitson-
derzoek gevonden werden langs de 
Oude Larenseweg in Epse. Vrijdag 
1 oktober bood het bestuur van 
de Stichting BNLW buitengebied 
Epse het onderzoeksrapport aan 
wethouder Henk van Zeijts aan. Hij 
nam het namens het gemeente-
bestuur in ontvangst.

De Stichting Taxon Foundation van 
de Leidse ecoloog Prof.dr. Menno 
Schilthuizen voerde het onderzoek 
samen met 12 buurtbewoners en 5 
andere experts uit. Met de ontdek-
kingen wil de buurt het belang 
van de zandweg onderstrepen. 
Wethouder Henk van Zeijts: “Ik 
vind het geweldig dat een buurt 
samen het belang van biodiversiteit 
onderkent en op onderzoek uitgaat. 
Ook prachtig dat zo’n soorten-
rijkdom gevonden is. We koesteren 
de zandwegen die onze gemeente 
rijk is. In de praktijk zoeken we naar 

een balans tussen begaanbaarheid 
en natuurwaarden.”   

Stichting en onderzoek
De letters BNLW staan voor Behoud 
Natuur, Landschap en Woon- en 
leefklimaat. De Stichting heeft het 
onderzoek gefinancierd met hulp 
van veel donateurs. Het gebied 
waar het onderzoek is uitgevoerd 
ligt binnen het Gelders Natuur 
Netwerk (GNN) en fungeert daarom 
als verbindingszone tussen de 
verschillende natuurgebieden in de 
Achterhoek.

Volgende stap woningbouwplannen 
gemeente Lochem
Ruim 750 reacties zijn er de 
afgelopen weken binnengekomen 
op de kernvisies Wonen. Veel 
mensen reageerden digitaal via 
www.lochem.nl of tijdens inloop-
bijeenkomsten op de woningbouw-
plannen in de gemeente Lochem. 
Wethouder Robert Bosch: “Ik ben 
blij met deze respons. Uit alle 
reacties blijkt dat de woningmarkt 
en de plannen voor woningbouw 
enorm leeft onder inwoners en 
organisaties.” 

De woningnood is hoog. Ook in 
de gemeente Lochem is een grote 
behoefte aan woningen voor 
starters, ouderen en gezinnen. 
Daarom wil de gemeente het aantal 
woningen in de gemeente Lochem 
de komende jaren fors uitbreiden. 
In de periode tot 2030 worden ruim 
1300 nieuwe woningen verdeeld 
over de kernen gebouwd. Voor 
ongeveer 800 woningen zijn nieuwe 
woonlocaties nodig. De woning-
bouwplannen staan per kern 
beschreven in een kernvisie Wonen. 
Deze kernvisies zijn nu nog een 
voorontwerp. Inwoners konden de 
afgelopen weken hierop reageren. 

Hoe nu verder?
De gemeente bundelt alle reacties 
en beoordeelt of de reacties 
aanleiding geven om de (vooront-
werp)-kernvisies aan te passen. 

Daarna worden de voorontwerp-
-kernvisies aangepast in ontwerp-
-kernvisies. Het college van 
burgemeester en wethouders 
neemt vervolgens een besluit over 
de ontwerp-kernvisies, waarna ze 6 
weken ter inzage liggen. Inwoners 
en organisaties hebben dan de 
gelegenheid om een zienswijze in 
te dienen. Deze zienswijzen en de 
kernvisies worden als besluitstuk 
voorgelegd aan de gemeenteraad. 
De verwachting is dat de gemeen-
teraad in het eerste kwartaal 
van 2022 de kernvisies definitief 
vaststelt. 

Leefbaarheid 
Met deze woningbouwplannen 
wil het college van B&W de 
leefbaarheid in de kernen behouden 
en waar mogelijk vergroten. In 
de kernvisies staan de beoogde 
locaties, het aantal te bouwen 
woningen en het type woning 
vermeld. Verschillende bouwmoge-
lijkheden worden onderzocht. Denk 
aan het aanpassen van bestaande 
panden tot woningen. Ook kijkt de 
gemeente naar geschikte bouwlo-
caties binnen de bebouwde 
kom en naar uitbreidingsmoge-
lijkheden buiten de bebouwde kom. 
Met verschillende partijen zoals 
dorpsraden en woningcorporaties 
zijn de kernvisies besproken. 

Dr.mr. Ard Cools, prof.dr. Menno 
Schilthuizen en mr. Merel van Erp 
bieden het biodiversiteitsrapport aan 
aan wethouder Henk van Zeijts.
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Werkzaamheden en wegafsluiting door 
groot onderhoud aan N339 Laren-Epse
Provincie Gelderland voert tussen 
11 oktober en 19 november 
2021 groot onderhoud uit aan 
de N339 tussen Laren en Epse. 
De werkzaamheden leiden tot 
wegafsluitingen en vinden plaats 
in 2 fasen: tussen 11 oktober en 
5 november op de N339 tussen 
Epse en Harfsen, en tussen 8 en 
19 november tussen Harfsen en 
Laren. Naast het groot onderhoud 
verbetert de provincie de verkeers-
veiligheid op de weg. 

Werkzaamheden Epse – Harfsen
Van 11 oktober tot en met 5 
november vervangt de provincie het 
asfalt en maakt daarbij de rijstrook 
voor autoverkeer smaller en de 
rode fietsstroken breder. Daarnaast 
verhoogt de provincie bestaande 
drempels en legt 9 nieuwe drempels 
aan. Ook verbetert het zicht op het 
kruispunt met de Huzarenlaan en 
de Heideweg, door de aansluitingen 
haaks op de N339 te maken. 

Werkzaamheden Harfsen – Laren 
Van 8 tot en met 19 november 
verbetert de provincie de aanslui-
tingen van de zijwegen op de N339 
en verlengt de bushaltes bij de 
Bieldersteeg. Zo krijgt de bus meer 
ruimte om veilig te stoppen. 

Omleiding 
Tijdens de werkzaamheden is 
het werkvak afgesloten en geldt 
er een omleidingsroute voor 
doorgaand verkeer. Dit staat met 
borden aangegeven. Verkeer vanuit 
Lochem en Laren wordt omgeleid 
via de N332 en A1 naar Deventer. 
Verkeer vanuit Epse wordt omgeleid 

via de N348 richting Zutphen 
en daarna via de N346 richting 
Lochem. Fietsers worden plaatselijk 
omgeleid. Aanliggende woningen 
en bedrijven blijven bereikbaar. 

Meer informatie over de 
werkzaamheden is te vinden op 
gelderland.nl/n339. 

Op de N339 voert de provincie van 11 oktober tot en met 19 november groot 
onderhoud uit.

Week in teken van veiligheid
‘Ben je voorbereid op criminaliteit? 
Word geen slachtoffer!’ Dat is het 
thema van de nationale Week 
van de Veiligheid van 11 tot 15 
oktober 2021. Tijdens deze week 
informeren wij u, onze inwoner 
of ondernemer over verschillende 
vormen van criminaliteit. Hoe 
herkent u ze?  En hoe voorkomt 
u dat u slachtoffer wordt? Meer 
bewust is meer alert met als doel: 
meer weerbaar. 

Er zijn veel technieken, waarmee 
criminelen mensen geld afhandig 
proberen te maken. En er zijn 
veel tekenen, die kunnen wijzen 
op criminele activiteiten. We 
informeren u hierover graag. 
Zodat u bijvoorbeeld phising of 
WhatsApp-fraude herkent. En er 
geen slachtoffer van wordt. 

Hoe houden we criminelen buiten? 
Het is niet alleen digitale crimina-
liteit waarvan wij u graag meer 
bewust maken. Ook in uw directe 
omgeving kunt u te maken krijgen 
met criminele activiteiten. Zoals 
stroperij, inbraak of het dumpen 
van afval. In het komend gemeen-
tenieuws geven we u informatie en 
tips. 

Naoberschap is krachtig middel
Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve: “We wonen en werken 
in een prachtige, uitgestrekte 
gemeente. Door de kracht van ons 
naoberschap te benutten, kunnen 
we het samen veilig houden. 
Vindt u iets verdacht? Meld het 
dan!”  Mooie voorbeelden van 
samen de schouders eronder zijn 
de WhatsApp-preventiegroepen. 

Of ondernemers die in gesprek 
gaan over de veiligheid op hun 
bedrijventerrein. 

Kom 16 oktober naar de 
escaperoom! 
Jongeren uit het voortgezet 
onderwijs zijn van harte 
uitgenodigd in de escaperoom op 
het Graafschapterrein in Lochem. 
Op zaterdag 16 oktober van 
14.00-17.00 uur. Vier jongeren 
krijgen samen 30 minuten de tijd 
om te voorkomen dat zij online 
worden afgeperst met privé-foto’s. 

Talkshows voor ondernemers 
Ondernemers kunnen in de 
week van 11 tot 15 oktober 
elke dag een online talkshow 
volgen. Ze gaan over cyber- en 
digitale veiligheid, overvallen, 
ondermijning en geweld. 
Informatie volgt via onze digitale 
nieuwsbrief voor ondernemers, 
sociale media en op www.lochem.
nl. Bent u ondernemer en wilt 
u de nieuwsbrief Lochemse 
Zaken Nieuws ook ontvangen? 
Aanmelden kan op www.lochem.
nl/blijfopdehoogte.  

Vragen over veiligheid
Heeft u een vraag aan de gemeente 
over veiligheid? Of wilt u een zorg 
delen?  Stuur dan een e-mail aan 
d.derksen@lochem.nl. 

Gemeente Lochem gaat plaatsen van laadpalen versnellen
In alle kernen van de gemeente 
Lochem zal het aantal elektrische 
auto’s toenemen. Daarmee groeit 
ook de behoefte aan laadpalen. 
Om het plaatsen van laadpalen te 
versnellen, doet Lochem mee aan 
een regionale aanbesteding voor 
Oost-Nederland. 

Voor deze aanbesteding werken 
zestig gemeenten uit de provincies 
Gelderland en Overijssel samen. 
Wethouder Eric-Jan de Haan 
(verkeer): “Het is mooi dat we 
als Oost-Nederland de handen 
ineen slaan. Zo kunnen we een 
passend antwoord geven op de 
snel toenemende behoefte aan 
laadpalen.” 

Groene stroom en een gunstig 
laadtarief
Deelname aan de aanbesteding 
heeft als voordeel dat de 
gebruikers een gunstig laadtarief 
krijgen aangeboden. Ook kunnen 
ze hun auto opladen met groene 
stroom. Nu zijn er vele aanbieders 
van laadpalen. Door samen te 
werken krijgt straks één partij het 
recht en de plicht om laadpalen te 
plaatsen in de publieke ruimte.

Groei verkoop elektrische auto’s
De verkoop van elektrische auto’s 
groeit sterk. Het Klimaatakkoord 
gaat uit van 1,9 miljoen auto’s op 
stroom in 2030. Voor de gemeente 
Lochem zijn dit in 2030 bijna 5.000 

elektrische auto’s. De prognose 
is dat er in onze gemeente in 
2025 287 laadpunten nodig zijn 
en in 2030 543 laadpunten. Een 
laadpaal kan meerdere laadpunten 
bevatten, vergelijkbaar met 
een stekkerdoos met meerdere 
stopcontacten. 

Geen eigen oprit
Omdat niet iedereen een eigen 
oprit of garage heeft, zijn er ook 
voldoende laadpalen in openbare 
ruimte nodig.  
De aanbesteding heeft een 
looptijd van 3 jaar en 10 jaar voor 
het exploiteren van de laadpalen. 
De aanbesteding gaat volgend jaar 
zomer in.

Inloopmoment vervanging oude 
lantaarnpalen Almen
Vanaf begin november 
start aannemer Van Gelder 
Verkeerstechniek BV met 
het vervangen van de oude 
lantaarnpalen in Almen. Deze 
vervangt de aannemer door 
nieuwe palen met energie-
zuinige lampen en LED. Op 19 
oktober van 15.00 tot 17.30 uur 
is hier in het dorpshuis in Almen 

een inloopmoment voor. U kunt 
gewoon binnenlopen en dan is er 
gelegenheid tot vragen stellen aan 
de aannemer. Tijdens de inloopbij-
eenkomst ziet u op een kaart welke 
lantaarnpalen vervangen worden. 
De lantaarnpalen in de relatief 
nieuwe delen van Almen, langs de 
Dorpsstraat en op het dorpsplein 
vervangen we niet. 

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 4 oktober 2021

Op 4 oktober 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. De vergadering werd voortgezet op dinsdag 5 oktober. Bij het ter 
perse gaan van deze krant was de besluitenlijst nog niet bekend.

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

Aanleg poel voor herstel leefgebied kamsalamander
Vrijdag 1 oktober startte de Stichting 
Natuur in de Graafschap met het 
(laten) graven van een poel voor 
het project Herstel Leefgebied 
Kamsalamander. Dat gebeurde op het 
terrein van agrariër René Lubberdink 
op de hoek Rammelgoor/Hazelberg 
bij Zwiep. De gemeente gaf subsidie 
voor de aanleg van de poel. 

Agrarische Natuurvereniging ’t 
Onderholt neemt de uitvoering voor 
haar rekening. Bij de start sprak 
wethouder Henk van Zeijts zijn 
waardering uit voor het werk van 
de stichting. Ze maakt niet alleen 
verbinding tussen natuurgebieden, 
maar ook tussen boeren, grondei-
genaren en overheden.

Ook een idee voor biodiversiteit of 
landschap?

https://www.lochem.nl/in-en-over-
-lochem/subsidiewijzer. Onder 

biodiversiteit/natuur vindt u meer 
informatie over de voorwaarden. 

Wilfried Berendsen van Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt, Johan 
Busger op Vollenbroek van Stichting Natuur in de Graafschap en wethouder 
Henk van Zeijts. 
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Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 22 tot en met 29 september 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• W.s.v. Dos Barchem, 1e tocht 

Wintermaandse, 14 november 2021 (onder 
voorbehoud) Beukenlaan 1, 2021-216393

Harfsen 
• Ondernemersvereniging Harfsen, 

Sinterklaas intocht Harfsen, 20 november 
2021 (onder voorbehoud) Lochemseweg 
134a, 2021-216257 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 23 t/m 29 september 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Dorpsstraat 17, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-216700, 27 september 
2021 

Eefde
• Wunderinklaan 18, het kappen van een 

haagbeuk, nr. 2021-216799, 28 september 
2021 

Epse
• Middenweg 22, het kappen van een eik,  

nr. 2021-216347, 21 september 2021 
• Oude Larenseweg 20 (nabij), het kappen 

van een eik, nr. 2021-216858, 28 september 
2021 

Harfsen
• Heideveld kavel 9, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-216447, 24 september 
2021 

Joppe
• Lochemseweg 74, het plaatsen van een 

tuinkas, nr. 2021-216489, 25 september 
2021 

Laren
• Exelseweg 23, het plaatsen van een 

blokhut, nr. 2021-216345, 23 september 
2021 

• Holterweg 60, het verbouwen/vergroten 
van een woning, nr. 2021-216486,  
24 september 2021 

Lochem
• Landsteinerweg 1, het vergroten van een 

woning (plaatsen serre), nr. 2021-216342, 
23 september 2021 

• Molenbelt 18, het kappen van een beuk,  
nr. 2021-216449, 24 september 2021 

• Oosterwal 23 en 24, het splitsen van een 
bovenwoning in twee woningen, het 
verbouwen van de horeca en het vervangen 
van een dakterras, nr. 2021-216836,  
28 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:

Gorssel
• Kamperweg 20, het aanleggen (legaliseren) 

van een toegangsweg ten behoeve van 
agrarisch gebruik, nr. 2021-210576,  
28 september 2021 

• Warande 4, het plaatsen van een carport 
met berging en kas en het vergroten van 
de entree, nr. 2021-211635, 28 september 
2021 

Harfsen 
• Gerrit Slagmanstraat 3, het plaatsen van 

negentig zonnepanelen (zonne-installatie), 
nr. 2021-208851, 27 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, 27 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:

Eefde 
• Eefdese Enkweg 10, het kappen van een 

walnotenboom, nr. 2021-207305,  
29 september 2021 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Vanaf 23 t/m 29 september 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Hazelberg 8, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210924, 27 september 2021 

• Hazelberg 9, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 

mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210958, 27 september 2021 

• ‘t Overlaar 6, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor 
het plaatsen en in gebruik nemen van 
een mono mestvergister (OBM), nr. 
2021-210984, 29 september 2021 

• Schuppert 4, het handelen in strijd met 
regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mestvergister (OBM), nr. 2021-211128,  
28 september 2021 

Eefde
• Meijerinkstraat 5, het kappen van een beuk 

(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-207876, 
29 september 2021 

• Stormbaan 1 t/m 58, Detmersweg 1 t/m 
42, Intendanceweg 1 t/m 16, het oprichten 
van 80 woningen, nr. 2020-189963,  
27 september 2021 

• Zutphenseweg 42, het plaatsen van 
lichtreclame, nr. 2021-210277,  
29 september 2021 

Epse
• Oude Larenseweg 75, het vernieuwen/

vergroten van de dakconstructie van 
een schuur en het plaatsen van 32 
zonnepanelen, nr. 2021-214127,  
28 september 2021 

Harfsen
• Lochemseweg 94, het kappen van een beuk 

(herplant opgelegd 1 st), nr. 2021-213214, 
29 september 2021

Laren
• Exelseweg 10a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-214636,  
29 september 2021 

Lochem
• Bouwdijk 4, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210654, 24 september 2021 

• Broekstraat 8, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210575, 28 september 2021 

• Keppellaan 2a, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210768, 24 september 2021 

• Pillinkstraat 8, het plaatsen en vergroten 
van een dakkapel, nr. 2021-211269,  
29 september 2021 

• Tusselerdijk 9, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210694, 28 september 2021 

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

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten   

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Laren 
• Verwoldseweg (evenemententerrein), 

het tijdelijk plaatsen van een feesttent en 
radiozendmast op 6 november 2021,  
nr. 2021-215646, 27 september 2021 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

 

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Transformatorstation 
Kanaaldijk 5 Lochem (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buKanaaldijk5Lo-BP31), 
zaaknummer 2020-184161.
Het bestemmingsplan Transformatorstation 
Kanaaldijk 5 Lochem vergroot de bouwmoge-
lijkheden voor het perceel aan de Kanaaldijk 
5 te Lochem om een uitbreiding van het 
bestaande transformatorstation mogelijk te 
maken en daarmee mogelijkheden te creëren 
voor nieuwe energie initiatieven.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 7 oktober 2021 voor de duur van 
zes weken tot en met 17 november 2021 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
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 
(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

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 7, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het starten 
van een minicamping, het organiseren van 
ezeltochten en het kleinschalig bewerken 
van hout, nr. 2021-215983, 20 september 
2021 

Barchem
• ’t Overlaar 6, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een mono mestvergister (milieu),  
nr. 2021-211021, 3 augustus 2021 

• Schuppert 4, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het plaatsen 

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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van een mono mestvergister (milieu), nr. 
2021-210769, 29 juli 2021 

Lochem 
• Bouwdijk 4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een mono mestvergister (milieu),  
nr. 2021-210774, 29 juli 2021 

• Broekstraat 8, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een mono mestvergister (milieu),  
nr. 2021-210755, 28 juli 2021 

• Grote Drijfweg 9, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een mono mestvergister 
(milieu), nr. 2021-210758, 28 juli 2021 

• Lindeboomsweg 9, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, 
het plaatsen van een mono mestvergister 
(milieu), nr. 2021-210757, 28 juli 2021 

• Tusselerdijk 9, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een mono mestvergister (milieu),  
nr. 2021-210744, 28 juli 2021 

• Wengersteeg 3, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een mono mestvergister 
(milieu), nr. 2021-210743, 28 juli 2021 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem, Prins Bernhardweg
−  In verband met de noodkap van een boom 

is er op donderdag 7 oktober verkeer-
shinder op de Prins Bernhardweg. Ter 
plaatse wordt het verkeer geregeld door 
verkeersregelaars.

Epse – Harfsen, N339
−  Van maandag 11 oktober tot en met 

vrijdag 5 november zijn er wegwerk-
zaamheden aan de provinciale weg Epse 

–  Harfsen (N339) en is de weg dicht voor 
het verkeer. Het verkeer wordt verzocht de 
aangegeven omleidingsroute te volgen.

Harfsen, Hulstweg
• in verband met evenement Streetwise is 

de Hulstweg, het gedeelte gelegen tussen 
de Ericalaan en de Lochemseweg, op 
vrijdag 15 oktober van 7.30 en 12.00 uur 
afgesloten, voor al het verkeer

Zie informatie: Bezwaar

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 


