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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

Cultureel contactpersoon Petra Fust-Van Holland: 

“Mijn droom is dat iedereen elkaar 
vindt in kunst- en cultuursector”
Petra Fust-Van Holland houdt 
zich als cultureel contactpersoon 
van onze gemeente bezig met 
het versterken van het culturele 
klimaat. Maar wat houdt dit nu 
precies in? Een interview met 
iemand die zich met veel enthou-
siasme en ervaring inzet voor 
verbinding. Zodat meer inwoners 
kennis maken met muziek, kunst 
en cultuur. “Want,” zegt Petra: 
“kunst en cultuur is voor iedereen 
weggelegd!”

“In de gemeente Lochem is er zoveel 
moois te vinden op het gebied van 
kunst en cultuur. Maar er blijven 
verbeterpunten. Zo is het goed om 
veel meer de samenwerking met 
elkaar aan te gaan. Niet bang zijn 

voor concurrentie. Daar leer je juist 
van! Mijn doel is om de verbinder 
te zijn tussen al die organisaties. 
Dit doe ik een jaar. Daarna is het de 
bedoeling dat deze partijen elkaar 
zelf weten te vinden. Dat is mijn 
droom,” geeft Petra aan.

Spil
Zelf is Petra voorzitter van muziek-
vereniging Advendo in Lochem. 
Ze speelt saxofoon en heeft een 
brede interesse in kunst en cultuur. 
“Ik ben gevraagd om te helpen 
verbinden. Want samen bereik je 
zoveel meer. Ook ondernemers en 
inwoners profiteren van alles wat je 
laat zien en horen. Maar ik wil niet 
het zoveelste platform opzetten,” 
benadrukt Petra. “Ik wil gewoon 
een radartje zijn in het geheel, die 
samenwerking aanzwengelt.” 

Wees samen creatief
Petra ziet dat veel kunst- en cultuur-
organisaties na de intensieve 
coronatijd weer actiever worden. 
Vaak nog op hun eigen eilandje. 
Petra: “Heel logisch hoor. Maar 
het is toch goed dat iedereen weer 

breder gaat kijken. Hoe zorgen 
we bijvoorbeeld dat muziek de 
scholen in komt? En uiteindelijk 
via die scholen, naar podia op 
de markt en in de schouwburg? 
Ander voorbeeld: het Lochems 
Mannenkoor dat een kinderkoor 
vormt. Hoe mooi zou dat zijn! Wees 
samen creatief en breng kunst en 
cultuur in onze gemeente naar een 
hoger niveau.”

Startbijeenkomsten
De aftrap om culturele partijen 
meer bij elkaar te brengen begint 
dit najaar met vier startbijeen-
komsten. De startbijeenkomsten 
hebben als thema Muziek & Zang, 
Kunst, Theater-overig en Scholen & 
Ondernemers. Voor meer informatie 
of aanmelden voor deze avonden 
ga naar: www.sequens-advies.nl/
cultureel-contact-persoon-lochem.

Meer informatie
Heeft u een vraag of wilt u alvast 
kennismaken met Petra stuur dan 
een e-mail naar: cultureelcontact-
persoon@sequens-advies.nl.

Petra Fust-Van Holland is aangesteld als cultureel contactpersoon van onze 
gemeente: “Kunst en cultuur is voor iedereen weggelegd!”

Heeft u al een rookmelder? 
Overdag kunt u rook van een 
brand ruiken, maar ’s nachts als 
u slaapt niet. In uw slaap ruikt 
u namelijk niets en wordt u niet 
wakker van de rook. Binnen drie 
minuten kan een kleine brand 
zich verspreid hebben in uw hele 
huis. En kunt u geen kant meer 
op. Waar u wél wakker van wordt, 

is het geluid van een rookmelder. 
Het is daarom erg belangrijk dat 
u minimaal 1 rookmelder op elke 
verdieping in uw huis heeft. 

Nog geen rookmelder? 
Koop ze snel bij de dichtstbijzijnde 
bouwmarkt! 

In dit gemeentenieuws veel tips om 
criminaliteit te herkennen. Er geen slachtoffer 
van te worden. En om te melden. 

Theatervoorstelling over opvoeding 
en ouderschap
In het kader van de Week van 
de Opvoeding biedt ’t Baken 
u maandagavond 18 oktober 
een theatervoorstelling aan in 
Schouwburg Lochem. Hij heet 
de ‘Die andere ouders doen ook 
maar wat’. 

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. En 
laat zo 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 u aan
Wilt u deze voorstelling bijwonen? 
Meld u dan aan via mail_baken@
lochem.nl. De voorstelling 
begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. Denk aan uw 
coronatoegangsbewijs. 

Dit jaar was de Week van de 
opvoeding van 4 tot en met 10 
oktober. 

Eén boom mot kunn’n 
Grondeigenaren in het buiten-
gebied van de gemeente Lochem 
kunnen nu gratis een boom 
aanvragen! Veel vrijstaande bomen 
in het landschap zijn door schaal-
vergroting verloren gegaan. Juist 
zo’n enkele boom is waardevol 
voor vogels en insecten en maakt 
het landschap bijzonder. Met 
“één boom mot kunn’n” wil 
Agrarische Natuurvereniging ‘t 
Onderholt beeldbepalende bomen, 
zoals eiken, lindes en beuken 
terugbrengen in het landschap. 

Wethouder van Zeijts: “Een boom 
voegt leven toe. Je ziet een kleine 
boom uitgroeien tot een prachtige 
grote beuk of linde. Daar zit, 
speelt of schuilt ook een volgende 
generatie met plezier onder. Zulke 
bomen horen bij de gemeente 
Lochem. We moedigen graag de 
aanplant van bomen aan waar dat 
kan.” 

Voorwaarden
• De boom krijgt genoeg ruimte 

om uit te groeien tot een 
markante, vrijstaande boom. 
Deze actie is voor grondeigenaren 
in het buitengebied, want 
volwassen bomen hebben een 
kroon van minimaal 10 meter 
doorsnee. Het is een wettelijke 
eis de boom minimaal 2 meter 
van de eigendomsgrens te 
planten. 

• U geeft de boom genoeg zorg. U 
beschermt de boom onder andere 
tegen vee en u geeft water. 
Tegen een kleine bijdrage kan 
‘t Onderholt een raster rond de 
boom maken om te beschermen 
tegen vee.

• De boom komt niet in bestaande 
beplantingen of verhardingen. 
Hij mag geen onderdeel zijn van 
opgelegde herplant of verplichte 
landschappelijke inpassing.

• De gemeente betaalt de kosten 
van de boom en de aanplant. De 
grondeigenaar stelt de ruimte 
beschikbaar en de boom is 
eigendom van de grondeigenaar 
na het planten. 

Beschikbare boomsoorten
In overleg met u plant ‘t Onderholt 
een boomsoort, die past bij bodem, 

waterhuishouding en landschap. 
Het is de bedoeling dat de bomen 
uitgroeien tot vrijstaande bomen 
van monumentale omvang. Niet 
alle soorten zijn even geschikt op 
elke locatie. Lees daarover meer 
op www.lochem.nl/eenboom. 
De volgende boomsoorten zijn 
beschikbaar:
• Winter-, zomer- of Hollandse 

linde;
• Winter- of zomereik;
• Tamme kastanje (spil) of 

paardenkastanje;
• Witte of zwarte populier;
• (Rode) beuk;
• Walnoot;
• Zwarte els;
• Ruwe of zachte berk.
• Grove den (vliegden) 

Meld u uiterlijk 12 november aan
Dat kan via: www.lochem.
nl/eenboom. Agrarische 
Natuurvereniging ’t Onderholt 
coördineert de actie. Zij neemt 
in de weken na de uiterste 
aanmelddatum contact met u op. 
‘t Onderholt plant de bomen van 
december tot en met januari. Dan 
maken de bomen de meeste wortels 
aan en slaan de bomen het beste 
aan. Wilt u advies over uw locatie, 
bijvoorbeeld over welke boom 
daarbij past? Neem dan contact op 
met Agrarische Natuurvereniging ’t 
Onderholt via info@onderholt.nl of 
(0575) 55 05 93. 
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Gerwin Otten: “Cumela besteedt veel 
aandacht aan herkennen en melden”
Brancheorganisatie Cumela voor 
bedrijven in groen, grond en infra 
is een van de partners, met wie de 
gemeente werkt aan het keurmerk 
veilig ondernemen. Gerwin Otten 
werkt hier als bedrijvenadviseur 
voor Gelderland. “Het bestuur van 
Cumela in Gelderland vindt een 
veilig buitengebied heel belangrijk. 
Daarom doen wij ook mee in de 
gemeente Lochem. Steeds vaker 
worden drugslabs in de Achterhoek 
gevonden.”

“Wij besteden richting onze leden 
veel aandacht aan het herkennen 
en melden van criminele activi-
teiten. Waar kun je in het veld 
letterlijk tegenaan lopen? Wat voor 
geur hoort er bij een drugslab? Wat 
zijn gevolgen van chemicaliën die 
in de sloot lopen? Want: Je gaat het 
pas zien als je het door hebt.”

Vertrouw je onderbuik gevoel
Gerwin: “Wie in het buitengebied 
werkt en woont, kent de omgeving. 
Een verdachte situatie heb je snel 
in de gaten. Voorbeelden zijn 
verdachte auto’s, auto’s op vreemde 
plaatsen of een pand dat gefilmd 
wordt. Maar ook een grote levering 
van landbouwplastic aan een 
niet-agrarisch bedrijf. Vertrouw op 
dat onderbuik gevoel en meld dit.”

Meld anoniem
“Cumula vindt het belangrijk dat 
haar leden verdachte zaken veilig 
kunnen melden. Zij werken namelijk 
niet alleen in het buitengebied 
werken, maar vaak wonen ze er 
ook met hun gezin. Wij adviseren 
om te melden via Meld Misdaad 

Anomiem. De naam van de melder 
blijft buiten het proces verbaal, 
maar de politie kan er wel mee aan 
de slag!”, aldus Gerwin.

Registreer je apparatuur
Voor onze leden is diefstal van 
GPS-apparatuur een probleem. 
Daarom loopt de Stop Diefstal 
campagne, samen met Platform 
Veilig Ondernemen. Die richt zich 
op het registreren van apparatuur in 
de Stop Heling App en het markeren 
van apparatuur met gepersonali-
ceerde labels. Dit werkt preventief 
en helpt bij opsporing na diefstal. 
Kijk op www.cumela.nl/stopdiefstal

Laat je nooit onder druk zetten
Tot slot nog een tip om te 
voorkomen dat je als ondernemer 
slachtoffer wordt: laat je nooit 
onder druk zetten. Bel bij heterdaad 
altijd 112. En gebruik Meld Misdaad 
Anoniem als je vermoedens 
hebt van criminele activiteiten 
(0800-7000). 

Wij blijven actief in het netwerk, 
waar onder meer gemeente, politie, 
waterschap, omgevingsdienst en tal 
van anderen nuttige informatie met 
elkaar uitwisselen. Samen houden 
we het buitengebied veilig!”

Gerwin Otten: “Cumela vindt het belangrijk dat haar leden verdachte zaken 
veilig kunnen melden.”

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 4 en 5 oktober 2021

Op 4 en 5 oktober 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Regionale Energie Strategie 1.0 (gewijzigd)
• Bestuursrapportage 2021
• Besluit Algemeen belang leningen SVn
• Benoeming fractievertegenwoordiger dhr. C. (Calle) Janssen uit Barchem 

namens LochemGroen!

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

Scherm de baas 2.0
Dinsdag 26 oktober is er een 
interactieve, online avond over 
gamen, social media en opvoeden. 
Tijdens de avond is er aandacht 
voor onderwijs en schermen, 
opvoeden en schermgebruik. Hoe 
houd je de balans? De avond is 
in samenwerking met Helder 
Theater. Vragen die aan bod 
komen:

• Hoe gaat mijn kind om met 
schermen?

• Wat doet mijn kind online?
• Hoe houd ik schermgebruik 

leuk?

Aanmelden
Scherm de baas 2.0 duurt van 
20.00 uur tot 21.00 uur en is 
digitaal thuis te volgen. Aanmelden 
kan via www.tactus.nl/ 
agenda

Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 30 september t/m 6 oktober 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Lochem
• GOW Paaschberg, GOW Lochem,  

7 november 2021, Vordenseweg 9 
• (onder voorbehoud) 2021-217071 
• Stichting Goede Doelen Markt, goede 

doelen markt, 10 december 2021 (onder 
voorbehoud) Markt 1, 2021-217510 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 30 september t/m 6 oktober 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Lage Lochemseweg 31a, het plaatsen van 

een machineberging en houtopslag,  
nr. 2021-217353, ingekomen 1 oktober 
2021 

Eefde
• Dr. van der Hoevenlaan, het aanpassen van 

een overweg, nr. 2021-217754, ingekomen 
6 oktober 2021

• Kazernestraat 9, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-217725, ingekomen 
6 oktober 2021 

Epse
• Dortherweg 24, het verbouwen van een 

kippenschuur tot een paardenschuur,  
nr. 2021-217069, ingekomen 29 september 
2021 

Gorssel
• Veldhofstraat 10, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-217178, ingekomen  
30 september 2021 

Laren
• Holterweg 98, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-217359, 
ingekomen 1 oktober 2021 

• Markeloseweg 30, het plaatsen van een 
stro-stal, stro-opslag, werktuigenberging 
en kas, nr. 2021-217636, ingekomen  
5 oktober 2021 

• Rengersweg 4, het gedeeltelijk renoveren 
van het dak en gevel, nr. 2021-217360, 
ingekomen 1 oktober 2021 

Lochem
• Laan Ampsen 8, het restaureren van 

de keldergewelven van de bibliotheek 
kasteel Ampsen (rijksmonument), nr. 
2021-217626, ingekomen 5 oktober 2021 

• Lageweg 14, het kappen van een beuk,  
nr. 2021-217365, ingekomen 3 oktober 
2021 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 30 september t/m 6 oktober 2021 zijn 
de volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Gorssel 
• Markeweg 6, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-213416, 5 oktober 2021 
Lochem
• Grote Drijfweg 9, het handelen in strijd 

met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-210897, 4 oktober 2021 

• Larenseweg 14, het vergroten van een 
woning, nr. 2021-213528, 1 oktober 2021 

• Lindeboomsweg 9, het handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening voor het 
plaatsen en in gebruik nemen van een 
mono mestvergister (OBM),  
nr. 2021-211316, 4 oktober 2021 

• Molenbelt 87, het verbouwen van een 
woning en het veranderen van de gevels, 
nr. 2021-214826, 5 oktober 2021 

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:

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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Almen
• Binnenweg 46, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
oprichten van een brandweerkazerne 
(milieu), nr. 2021-198301, 25 maart 2021 

Barchem
• Hazelberg 9, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een mono mestvergister (milieu),  
nr. 2021-211019, 3 augustus 2021 

Lochem
• Holmersweg 24, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem (milieu), nr. 2021-216482, 
24 september 2021 

• Keppellaan 2a, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een mono mestvergister 
(milieu), nr. 2021-210772, 29 juli 2021 

• Mogezompsweg 2, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, 
het plaatsen van een mono mestvergister 
(milieu), nr. 2021-210754, 28 juli 2021

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Barchem, Looweg en Brinkerinkweg
• In verband met het evenement “Eventing 

Barchem” worden de Looweg en de 
Brinkerinkweg op 22, 23 en 24 oktober 
2021 tussen 09.00 tot 18.00 uur afgesloten 
voor het verkeer.

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

Harfsen, diverse wegen
• In verband met de Enduro-wedstrijden 

zijn de hieronder genoemde wegen op 

30 oktober van 6.00 uur tot 18.00 uur 
afgesloten voor het verkeer

• Emsbroekweg (zandweg)
• Kuiperdwarsweg/ Hietkampsweg;
• Reeverweg, gedeelte tussen Koekoekweg 

en de Deventerdijk;
• Reeverweg gedeelte toerrit naar Keizer
• Peppeldijk (zandweg).
• Schepersweg gedeelte tussen de 

Braakhekkeweg en de Reeverweg 
(zandweg)

• Wittendijk, gedeelte tussen de Ooldselaan 
en camping de Vrolijk

• Deventerdijk tussen Reeverweg en Gerrit 
Slagmanstraat (30 oktober 2021 vanaf  
9.00 uur tot en met 31 oktober 2021 tot 
12.00 uur.

• Op 30 oktober van 6.00 uur tot 18.00 uur 
wordt er een parkeerverbod ingesteld op 
de onderstaande wegen

• Braakhekkeweg (tweezijdig)
• Wittendijk
• Reeverweg

Laren, Dochterenseweg
• In verband met werkzaamheden aan 

het spoor is de spoorwegovergang in de 
Dochterenseweg (km12) en Nengersteeg 
(km 12.4) in de nacht van donderdag  
14 op vrijdag 15 oktober 2021 van 01:00 
tot 06:00 uur afgesloten voor alle verkeer.

Lochem, Koedijk
• In verband met werkzaamheden aan 

de tunnel onder de N346 ondervind het 
verkeer op de Koedijk enige hinder van 
18 t/m 22 oktober. Het verkeer wordt ter 
plaatse geregeld met verkeerslichten.

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.
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Meer informatie? Kijk op  www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Babbeltruc aan huis herkennen

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters proberen 
mensen te beroven. De oplichters ogen vaak betrouw-
baar. Ze komen aan de deur of spreken mensen aan bij 
een geldautomaat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze van 
de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze de meterstand 
komen opnemen. Voorkom een babbeltruc met de vol-
gende tips:

Waar moet u op letten?
• Doe niet zomaar de deur open voor een onbekende. 

Of gebruik bijvoorbeeld een kierstandhouder om de 
deur op een kier te kunnen zetten;

• Laat nooit een onbekende binnen en sluit de deur als 
u binnen iets gaat halen;

• Pin nooit zomaar aan de deur als u niet zelf iets hebt 
besteld waarvan u weet dat je het moet afrekenen;

• Geef uw pinpas nooit uit handen. Ook niet als iemand u 
op die manier aanbiedt om te helpen bij het pinnen. Pin 
ook niet wanneer iemand anders de betaalautomaat wil 
vasthouden. Dit voorkomt meekijken met uw pincode.

• Sta nooit uw pincode of andere persoonlijke gegevens 
af. Niet aan de deur en niet aan de telefoon.

Toch slachtoffer geworden?
• Doe altijd aangifte bij de politie;
• Is de oplichter nog in de buurt? Bel direct 112.
 Kijk voor meer informatie op 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
 senioren-en-veiligheid
  

Geef inbrekers geen kans

Een inbreker kiest de makkelijkste weg: 30 seconden 
is vaak al genoeg om binnen te komen. Dus als u het 
hem lastig maakt, ziet hij al snel af van inbraak. 

Waar moet u op letten?
• Zorg voor goede sloten, buitenverlichting en bijvoor-

beeld een deurbel met camera. 
• Sluit ramen en deuren als u weg bent, maar ook als u 

er geen zicht op hebt.

Pas op voor WhatsApp fraude!

Criminelen doen zich voor als een bekende of familielid 
en vragen met een smoes om geld. Dit doen ze heel 
geraffi neerd. Bij de nieuwste vormen kapen ze zelfs 
WhatsApp-accounts of spelen ze stemgeluid af.

Oplichting via WhatsApp is een van de meeste toe-
nemende vormen van online criminaliteit. Het schade-
bedrag loopt in de duizenden euro’s per slachtoffer.

Zo herkent u WhatsApp-fraude:
• Een ‘bekende’ stuurt u een appje vanaf een onbekend 

nummer. De profi elfoto klopt. Vaak is het een bericht 
met de smoes dat hij/zij een nieuw nummer heeft.

• Deze ‘bekende’ vraagt u om een rekening voor te schieten.
• Er is vaak (veel) haast bij.
• De ‘bekende’ wil niet op een andere manier communi-
 ceren. Of hij beweert dat dit niet kan, bijvoorbeeld door 

een kapotte telefoon.

Ga nooit op een betaalverzoek in, ook al vertrouwt u 
deze bekende. En let op als u dezelfde dag door ‘uw’ bank 
wordt gebeld ‘omdat geprobeerd is geld van uw rekening 
te halen’. Het zijn dezelfde oplichters die u via WhatsApp 
wilden beroven! 
Meer informatie: www.veiliginternetten.nl

Kom naar de escaperoom cybercrime! 

Zaterdag 16 oktober van 14.00-17.00 uur
Ben je jonger dan 25? En ben je veel online? Ken jij daar-
van de gevaren zoals gehackt worden? Of afpersing met 
pikante foto’s (sextortion)? Kom zaterdag 16 oktober 
van 14.00-17.00 uur naar de mobiele escaperoom op het 
Graafschapterrein in Lochem. Game mee en leer hoe 
jij geen slachtoffer wordt. En hoe je de politie altijd kan 
bereiken! 

Veilig uw pand verhuren

Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf 
uit het zicht van de overheid te blijven. Maar u als ver-
huurder komt in de spotlights te staan als uw pand in 
verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. Hoe 
kunt u dat voorkomen?

Zorg in ieder geval dat u:
• Toestemming heeft om het pand te mogen verhuren 

van uw opstalverzekeraar en uw hypotheekverstrekker;
• Een origineel en geldig legitimatiebewijs heeft gezien 

van de huurder, dat u dit heeft gecontroleerd en zelf 
een kopie heeft gemaakt;

• Weet dat de huurder volgens de wet in Nederland woont;
• Weet dat de huurder voldoende legaal inkomen heeft 

om de huur te kunnen betalen. U heeft dit zwart op wit 
gezien en hiervan een kopie gemaakt;  

• Een schriftelijk ondertekend huurcontract heeft met 
daarin onder meer afspraken over het gebruik, het 
kunnen bekijken van het pand. En over het stopzetten 
van het contract;

• Geen bankbiljetten accepteert én dat u alleen huur 
ontvangt van de bankrekening van de huurder;

• Goed let op uw pand en op het gebruik ervan;
• Een goede administratie voert (met de genoemde 

stukken).
• De huurder vertelt dat hij/zij zich inschrijft bij gemeente.

Download de brochure op: www.politie.nl/informatie/
veilig-een-pand-verhuren

13 oktober 2021 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem 

‘Bent u 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, inwoner 
en 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! Volg ook de 
informatie op Facebook , Instagram en LinkedIn
van gemeente Lochem.

Waar meldt u wat?
Heeft u een vraag of zorg over veiligheid aan 
de gemeente? Bel of mail met Dian Derksen:
d.derksen@lochem.nl, telefoon (0573) 28 92 22. 

Melden?
Vertel het uw wijkagent! Bel de politie op 
0900-8844 of neem contact op met  
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.
Bel 112 bij spoed.

Wees bewust en alert!


