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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

Warm welkom voor nieuwe inwoners
Veel mensen willen in onze mooie 
gemeente wonen. Elk jaar heten 
burgemeester en wethouders 
onze nieuwe inwoners van harte 
welkom. Met een bijeenkomst 
én een kennismaking met een 
van onze kernen. Vanwege het 
coronavirus zat dat er voor de 
lichting augustus 2020-september 
2021 helaas nog niet in. Maar we 
bedachten iets anders. Iets minder 
kennismaking met elkaar, maar wel 
erop uit in de gemeente! We hopen 
dat onze nieuwe inwoners zich snel 
thuis voelen!

Onze nieuwe inwoners 
kregen begin deze week een 
welkomstkaart en een fietsroute in 
hun brievenbus. De route kunnen 
ze fietsen wanneer ze willen. Bij de 
kaart is een waardebon voor koffie 
met gebak langs de route. Ook 
staan verspreid over locaties in de 

gemeente informatietasjes van de 
VVV klaar. En op ons Youtubekanaal 
staat een digitaal welkom van de 
burgemeester en een video over 
wat er in hun nieuwe woonom-
geving zoals te doen is. Ook als u 
al langer in de gemeente woont de 
moeite waard om te bekijken!

Foto of selfie
We vragen onze nieuwe inwoners 
om een foto of selfie te sturen van 
uw fietstocht, het ophalen van een 
informatietasje of het drinken van 

uw kopje koffie! Dan kunnen wij u 
later deelgenoot maken van hun 
inzendingen. Zo ziet u Lochem eens 
door de ogen van nieuwe inwoners.

Geen kaart ontvangen?
Bent u tussen augustus 2020 en 
september 2021 in onze gemeente 
komen wonen en heeft u geen 
welkomstkaart en fietsroute 
ontvangen? Neem dan contact via 
nieuweinwoners@lochem.nl

Onze burgemeester hoopt dat u er als nieuwe inwoner vaak op uit gaat om 
onze gemeente beter te leren kennen.

Energie-conciërge helpt bij verlagen 
energiegebruik
De sterke stijging van de energie-
prijzen is voor iedereen schrikken. 
Met steun van de gemeente 
gaan energie-conciërges van 
LochemEnergie langs bij huurders 
van IJsseldal Wonen en Viverion 
om te helpen het energiegebruik 
te verlagen. 

De energie-conciërge komt 
langs met een keur aan (gratis!) 
energiebesparende artikelen en 
legt uit hoe het energieverbruik 
kan worden verlaagd. Daarnaast 
kan hij indien gewenst ook de 
spullen installeren. Dit is ook 
gratis. Denk aan het aanbrengen 
van ledlampen en radiatorfolie, het 
inregelen van de thermostaat en 
het aanbrengen van tochtstrips. 
Het doel hiervan is om de 
bewoners actief te helpen met het 
verlagen van hun energieverbruik. 
Ze hebben, zeker nu, moeite om de 
energierekening te betalen. 
    
Energie-armoede
De gemeente Lochem, 
LochemEnergie, de huurdersbe-
langenvereniging IJsseldal en 
Viverion werken samen om met 
energie-conciërges huurders 
te helpen hun energielasten te 

beperken. Dat is belangrijk want 
ook in de gemeente Lochem 
komt energie-armoede voor. We 
spreken van energie-armoede 
als meer dan tien procent van 
het besteedbaar inkomen van 
een huishouden naar de energie-
leverancier gaat. De oorzaak 
is vaak een combinatie: slecht 
geïsoleerde woningen, ongunstige 
energiecontracten en een laag 
besteedbaar inkomen. 

Mensen helpen
Wethouder Henk van Zeijts:“De 
energietarieven stijgen erg sterk 
op dit moment. We willen vooral 
de mensen helpen die hierdoor 
in de problemen kunnen komen. 
Met de betrokken partijen kunnen 
we gelukkig op korte termijn 
iets betekenen. Het is namelijk 
best lastig om je energierekening 
omlaag te brengen, want waar 
begin je? De energie-conciërge 
helpt daarbij.”

Actie duurt tot 1 december 
Huurders van IJsseldal Wonen en 
Viverion krijgen bericht via hun 
verhuurder. U kunt ook informatie 
vinden op de website van 
LochemEnergie.

Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie 2021-2023

Ruimte voor initiatieven uit de 
samenleving 
Het uitvoeringsprogramma Klimaat 
en Energie 2021-2023 geeft inzicht 
in waar we in onze gemeente staan 
in de overgang naar schone energie 
en een beter klimaat. Het heeft een 
praktische insteek. Het programma 
bevat tientallen lopende en 
toekomstige projecten en initia-
tieven, die bijdragen aan het halen 
van klimaat- en energiedoelen van 
de gemeente Lochem. 

De projecten in het programma 
zijn in de afgelopen jaren (tussen 
2019 en 2021) gestart en hebben 
de komende jaren een doorlooptijd. 
Denk bijvoorbeeld aan de 
Biogashubs in Laren en Lochem, het 
waterstofproject in Berkeloord en 
de Buurt Energie Strategieën (BES). 
De gemeente draagt veelal bij met 
kennis, subsidie en haar netwerk. 
Het programma volgt de opgaves 
en thema’s uit het landelijk 
Klimaatakkoord: van grootschalig 
energie opwekken tot anders 
verwarmen van onze gebouwen, en 
van landbouw tot industrie.

Veel dynamiek en discussie
De overgang naar schone energie 
kent een grote dynamiek. Het 
Uitvoeringsprogramma heeft 
daarom een korte looptijd en een 
open karakter. Het programma is 
een praktische projecten-agenda, 
die ruimte biedt aan initiatieven 
uit de samenleving van Almen tot 
Zwiep. Dat is ook de insteek van het 
coalitieakkoord. 

Uitnodiging aan de samenleving
Wethouder Henk van Zeijts: “De 
afgelopen twee jaar hebben we 
onze bewoners op verschillende 
manieren geraadpleegd over de 
overgang naar schone energie 
en een beter klimaat. Dat heeft 
gezorgd voor een brede bewust-
wording en een nieuwe beweging: 
buurten werken samen aan de 
overgang naar nieuwe energie. We 
zijn trots op de vele initiatieven van 
inwoners, organisaties en bedrijven 
die een plek hebben en krijgen 
in het uitvoeringsprogramma. 
Iedereen is welkom om daar nieuwe 
projecten aan toe te voegen.”

Ouder & Kind Festival succesvolle 
afsluiter van Week van de Opvoeding

Op zondag 10 oktober was het druk bij beleefboerderij De Kleine Carrousel. 
Daar werd als afsluiting van de Week van de Opvoeding het Ouder & Kind 
Festival gehouden. #Opladers en de Lochemse Mama’s waren de initiatief-
nemers van dit festival voor kinderen én hun papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, 
ooms, tantes en alle andere opvoeders. Ruim 500 bezoekers genoten van 
het mooie weer en van de activiteiten. Er was voor ieder wat wils: van een 
workshop babygebaren tot yoga en van broodjes bakken tot broodjes eten. 
Gezien het succes van dit festival, gaan #Opladers van de Lochemse Mama’s 
zeker voor een vervolg! Wilt u meer weten over #Opladers of de Lochemse 
mama’s? Kijk op www.mijnopladers.nl of www.lochemsemamas.nl.

Informatieavond voor ondernemers 
over Traverse Zuid Eefde
Op 28 oktober vanaf 19.30 uur 
houdt de gemeente Lochem een 
informatieavond in het Hart 
te Eefde over de aanstaande 
werkzaamheden aan de Traverse 
Zuid.

Graag denken wij met u mee hoe 
we de werkzaamheden zo soepel 
mogelijk kunnen laten verlopen. 
Ook zijn wij benieuwd naar uw 
ideeën. Wij geven u inzage in 
de planning, fasering en bereik-
baarheid. De bijeenkomst is vooral 

bedoeld voor ondernemers met 
een bedrijf aan de Traverse. En 
daarnaast voor winkeliers en 
bedrijven met veel bezoekers. 

Aanmelden of vragen?
Aanmelden graag via 
mkbmanagers@lochem.nl.  
Dit in verband met de beschikbare 
ruimte en de coronaregels. Voor 
vragen kunt u terecht bij Robert 
Ruiterkamp via 06 22 422 212. Hij is 
namens de gemeente de project-
leider van de werkzaamheden.
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Nieuw bos in Barchem

De provincie Gelderland is van 
plan om bos aan te planten in het 
buitengebied van Barchem aan 
de Witzand. Het gebied is nu in 
gebruik als weiland. 

Het ligt tussen Rammelgoor en 
Witzand en een beek, De Visserij. 
Het is ruim drie hectare groot. 
Provincie Gelderland heeft de grond 
al enige tijd geleden aangekocht 
voor bosontwikkeling. 

Bestemming Natuur
Het bos past goed in het landschap 
op deze plek. Maar het aanplanten 
van bos past niet binnen het 
bestemmingsplan. Daarom moet 
het bestemmingplan herzien 
worden. De bestemming gaat 
daarbij van ‘Agrarisch met waarde’ 
naar ‘Natuur’. De gemeente 
Lochem begeleidt de procedure 
voor een herziening van het 
bestemmingsplan.

Werk aan tunnel Hulzerdijk en overgang Nengersteeg 

Treinverkeer Lochem-Zutphen in weekend 30 oktober 
stilgelegd
Van zaterdag 30 oktober 4.00 uur  
tot en met maandag 1 november 
2.00 uur. legt ProRail het trein- 
verkeer stil tussen Zutphen 
en Lochem. Ter hoogte van de 
Hulzerdijk plaatst Structon dan 
een tunnel onder het spoor voor 
fietsers, wandelaars en ruiters. 
Treinreizigers worden met bussen 
vervoerd.

Momenteel bouwt Structon de 
tunnel al op naast de locatie van de 
toekomstige tunnel. In het weekend 
van 30 oktober graaft de aannemer 
de tunnelbak, plaatst de tunnel 
en wordt het spoor weer nieuw 
aangelegd. 

Overgang Nengersteeg
Omdat het spoor in dat weekend 
buitendienst is, haalt ProRail ook 
de onbewaakte overgang in de 
Nengersteeg (nabij industrie-
terrein Aalsvoort) weg. De 

calamiteitenroute voor brandweer 
en ambulance, die eerder over 
dit stuk spoor liep, wordt verlegd 
voor het weekend van 30 oktober. 
Deze nieuwe calamiteitenroute 
ligt over het fietspad Nengersteeg 

en bestaat uit 2 stroken beton 
(karrespoor). 

De nieuwe calamiteitenroute is 
afgesloten voor doorgaand verkeer, 
behalve fietsers en wandelaars.

Momenteel bouwt Structon de tunnel op naast de locatie van de toekomstige 
tunnel.

Op het kaartje is het plangebied lila/roze gekleurd.

Meld u aan voor het gratis seminar op 4 november
De Wbtr, bent u er klaar voor?
Heeft u als bestuurder van een 
vereniging of stichting voldoende 
kennis van de Wet bestuur en 
toezicht rechtspersonen (Wbtr)? 
Tap & van Hoff Notarissen en 
de gemeente Lochem bieden u 
een gratis seminar aan over deze 
nieuwe wet. Het seminar vindt 
plaats op donderdag 4 november 
2021 om 19.00 uur in het 
gemeentehuis Lochem. 

De Wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen voorziet in 
maatregelen om de kwaliteit van 
bestuur en toezicht bij verenigingen 
en stichtingen te verbeteren. 
Voor de meeste verenigingen en 
stichtingen vraagt de Wbtr om 
aanpassingen in de statuten en het 
regelen van zaken op het gebied 
van aansprakelijkheid. In het 

seminar geven de notarissen mr. D. 
Siebelink en mr. D.E.M.G. Geutjes 
van Tap & van Hoff Notarissen 
uitleg over het doel van de wet. En 
de stappen die u als bestuurder van 
een stichting of vereniging kunt 
zetten. 

Aanmelden voor 31 oktober
Wilt u het seminar bijwonen? 
Meld u zich dan aan bij Veronique 
Vroege voor 31 oktober 2021. 
Stuur een mail naar v.vroege@
lochem.nl. Vermeld u in de mail 
de naam van uw organisatie en 
de namen van de bestuurders die 
bij het seminar aanwezig zijn. Wij 
zien u graag!

Herfsttips voor uw tuin
Het was een zomer met extreem weer. Extreme 
weersomstandigheden zullen in de toekomst 
vaker voorkomen. Dat vraagt om een tuin die 
hierop voorbereid is. Die u schaduw geeft en 
die het water opvangt het hele jaar door. Wilt 
u uw tuin hierop voorbereiden? Dan is dit hét 
moment om dat te doen. Lees er meer over 
op de speciale pagina van Weet van Water 
verderop in deze Berkelbode.

  Nieuws van de gemeenteraad
Politieke Avond maandag 25 oktober 2021
Maandag 25 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 live volgen.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

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

Tafels 

Zaal Ampsen

19.45 uur Beeldvormen:
Begroting 2022 – 2025 *

De tafel is openbaar. Wanneer u aanwezig wilt zijn bij een tafel vragen wij u uiterlijk 24 oktober 2021 aan te 
melden door een e-mail te sturen naar griffie@lochem.nl. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft 
u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u zich wel aanmelden bij de griffie. Dit kan 
telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering

Om 21.30 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 4 oktober 2021
4. Ingekomen stukken 15 september 2021 t/m 28 september 2021
5. Benoemen fractievertegenwoordiger CDA
6. Sluiting
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Aanvragen

Evenementenvergunningen

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

Vanaf 7 oktober tot en met 13 oktober 2021 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem 
• Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging, 

Slipjacht Barchem, 24 november (onder 
voorbehoud) Zwiepseweg 32, 2021-217644 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 7 t/m 13 oktober 2021 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Parallelweg 17, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-218095, 11 oktober 2021 
Joppe
• Huzarenlaan 10, het kappen van een beuk, 

nr. 2021-217787, 7 oktober 2021 
Laren
• Langelersdijk 6 (nabij), het oprichten van 

een woning en berging, nr. 2021-217883,  
7 oktober 2021 

• Zutphenseweg 7, het kappen van een linde, 
nr. 2021-218375, 12 oktober 2021 

Lochem
• Bolksbeekweg 1a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-217954, 8 oktober 
2021 

• Oosterwal (nabij parkeerplaats), het 
kappen van drie moeraseiken,  
nr. 20221-217911, 8 oktober 2021 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 11, het kappen van drie 

eiken, nr. 2021-210531, 13 oktober 2021 
Lochem
• Grote Drijfweg 14, het plaatsen van twee 

pipowagens ten behoeve van B&B en het 
oprichten van een camping,  
nr. 2021-208405, 11 oktober 2021 

• Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 7 t/m 13 oktober 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Zutphenseweg 53, het plaatsen van 

een overkapping/ voor een periode van 
maximaal 10 jaar (tot en met 12 oktober 
2031), nr. 2021-210814, 13 oktober 2021 

Epse
• Klembergerweg 16, het kappen van een 

grove den (herplant opgelegd 2 st.).  
nr. 2021-212706, 13 oktober 2021 

Gorssel 
• Acaciaplein (nabij speeltuin), het kappen 

van twee beuken (herplant opgelegd 2 st.), 
nr. 2021-213586, 7 oktober 2021 

Harfsen
• Het Hazenveld 11, het oprichten van een 

woning, nr. 2021-216447, 12 oktober 2021 
• Nuisvelderbos 9, het kappen van een den 

(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-212601, 
13 oktober 2021.

Joppe
• Lochemseweg 66, het vervangen van de 

beglazing overdok van een rijksmonument, 
nr. 2021-210613, 12 oktober 2021 

Laren
• Bouwhuisweg 21, het uitbreiden van 

dieren binnen bestaande gebouwen 
(milieu), nr. 2020-185851, 13 oktober 2021 

• Oude Lochemseweg 4a, het verbouwen/
vergroten van een appartement,  
nr. 2021-212811, 11 oktober 2021 

• Wittendijk 4, het vervangen van een recrea-
tieruimte/berging en sanitairgebouw,  
nr. 2021-216100, 8 oktober 2021 

Lochem
• Oranjelaan 43, het plaatsen van een 

garage, nr. 2021-209401, 12 oktober 2021 
• Prins Clauslaan (nabij), het kappen van een 

iep (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. 2021-214050, 13 oktober 2021 

• Walderstraat 28, het veranderen van 
een woning en het plaatsen van een 
dakkapel (gemeentelijk monument), nr. 
2021-208596, 12 oktober 2021 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
 uitgebreide procedure (Wet algemene
 bepalingen omgevingsrecht) 

Contact: dhr. E. Visscher

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

Lochem
• Goorseweg 34, het vergroten van een 

ligboxenstal, nr. 2021-194685.

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter 
inzage van
21 oktober t/m 1 december 2021 bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
liggen ter inzage:
• bestemmingsplan Warfveendijk 20 Laren 

2021 (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buWarfveendijk20La-BP31), zaaknummer 
2021-196533. Wijzigt de bestem-
mingen ‘Agrarisch’ en ‘Wonen’ in een 
‘FAB-Maatschappelijk’ bestemming 
ten behoeve van een kleinschalige 
zorgboerderij. Door gebruik te maken 
van het ‘Beleidskader Functieverandering 
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt 
het bestaande oppervlakte bebouwing 
hergebruikt ten behoeve van de nieuwe 
bedrijvigheid. Het erf wordt tevens aan de 

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

Politie maakt inwoners alert op 
woninginbraak

De klok gaat binnenkort achteruit. 
En de kans dat inbrekers ongezien 
in het donker een woning binnen-
sluipen wordt daarmee groter. 
Politie en gemeente gingen dinsdag 
en woensdag daarom samen 
Lochem in om inwoners alert 
te maken op woninginbraak. Zij 
gingen in gesprek met inwoners 
waarbij ramen of (schutting)deuren 
zonder toezicht open stonden. 

Woningen waar niemand thuis 
was en waar geen licht brandde 
ontvingen een flyer met tips. Ook 
werden er ‘voetjes’ neergelegd 
bij woningen met grote kans op 
insluiping. Dit was een actie van 
de Week van de Veiligheid. In 
onze gemeente konden jongeren 
afgelopen zaterdag in een 
escaperoom ervaren wat cybercrime 
precies is.

Bijeenkomst voor recreatie ondernemers op 2 november

Hoe boei je toeristen?
Dinsdag 2 november is er een 
netwerkbijeenkomst voor 
iedereen die zich bezighoudt 
met recreatie en toerisme in 
de gemeente Lochem. Het 
inhoudelijke deel staat in het 
teken van marketing. Het 
programma begint om 20.00 uur 
bij Landhotel de Hoofdige Boer, 
Dorpsstraat 38-40, Almen.

De bijeenkomst gaat in op vragen 
als: Wat beweegt gasten om hun 
vrije tijd ergens door te brengen? 
Hoe oriënteren ze zich? Wat 
vinden ze leuk om te doen? En hoe 
zijn ze te verleiden om terug te 
komen of langer te blijven? Aan de 
hand van de customer journey, de 
klantreis, wordt duidelijk wanneer, 
hoe en welke marketingtools je 
kunt gebruiken om (toekomstige) 

gasten te boeien en te binden. 
Online en offline. De aanpak en 
visie van Achterhoek Toerisme en 
VVV Lochem vormt de leidraad. 
Digitalisering en gastvrijheid 
spelen een grote rol.

Social Media Challenge
Tijdens de avond is ook de aftrap 
van de Social Media Challenge. 
Met de eerste tips en trucs op zak 
krijgen deelnemers 30 dagen lang 
een opdracht in de mailbox. In 
maar 20 minuten per dag gaan zij 
actief aan de slag met eigen social 
mediakanalen. Uit challenges 
in andere regio’s blijkt dat de 
online zichtbaarheid na 30 dagen 
duidelijk beter is. 

Vragen en aanmelden
Gemeente Lochem, VVV Lochem 

en Achterhoek Toerisme 
organiseren de bijeenkomst. 
Aanmelden is noodzakelijk. 
Niet in de gelegenheid om deze 
bijeenkomst bij te wonen, maar 
wel graag met het vervolg van de 
Social Media Challenge meedoen? 
Ook dat kan! Voor vragen en 
aanmelden kun je mailen naar 
Laura van der Linde, regiocoör-
dinator R&T gemeente Lochem 
bij Achterhoek Toerisme, via 
l.vanderlinde@achterhoek.nl.

Geldig coronatoegangsbewijs
De avond is in een horecagele-
genheid. Dat betekent dat gasten 
een geldig coronatoegangsbewijs 
bij zich moeten hebben en zich 
moeten kunnen legitimeren. 
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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 

hand van een landschapsplan ingepast in 
de omgeving.

• bestemmingsplan Bosontwikkeling 
Barchem-Witzand (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.BuWitzandbosBa-BP31), 
zaaknummer 2021-191321. Het bestem-
mingsplan maakt de aanplant van een 
bos van 3 ha mogelijk. In het bosje komt 
een poel. De beek die langs het perceel 
loopt krijgt een natuurvriendelijke oever 
aan de kant van het bos. De bestemming 
wijzigt door de herziening van het bestem-
mingsplan van ‘Agrarisch met waarde’ naar 
‘Natuur’.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen liggen 
met ingang van 21 oktober 2021 voor de 
duur van zes weken tot en met 1 december 
2021 ter inzage. De ontwerp bestemmings-
plannen 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 

(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 

Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Openbare bekendmakingen



IS JOUW TUIN 
AL KLAAR VOOR 

DE WINTER?!

Het was een zomer met extreem weer. Extreme weersomstandigheden zullen in de toekomst vaker 
voorkomen. Dat vraagt om een tuin die hierop voorbereid is. Die je schaduw geeft en die het water 

opvangt het hele jaar door. Wil je jouw tuin hierop voorbereiden? Dan is dit hét moment om dat te doen.

Meer weten: www.weetvanwater.nl

Herfsttips voor een watervriendelijke en aangename tuin

Het Vergeten Plantseizoen 2021 
De hele maand oktober staan we stil bij Het 
Vergeten Plantseizoen 2021. Wist je dat het najaar 
het ideale moment is om te planten? Door te 
planten in de herfst, kun je in het vroege voorjaar 
genieten van een groene en bloeiende tuin. Heb je geen tuin? Adopteer 
een boomspiegel of vergroen je balkon. Doe jij mee?

Water de grond in
Voorkom wateroverlast en haal eens wat tegels uit je tuin. Of gebruik 
tegels die water doorlaten. Het is belangrijk dat het regenwater de grond 
in kan en niet de straat op stroomt waar het voor overlast zorgt. 

Koppel jij al af?
Probeer je regenwater op 
te vangen. Dat kan door je 
regenwater af te koppelen 
van het riool en in de tuin 
op te vangen. En door een 
regenton of regenschutting 
te plaatsen. Ook leuk: maak 
hoogteverschillen. Hier kun je 
water tijdelijk opslaan en het 
ziet er ook nog eens heel leuk 
uit!  

Help de dieren overwinteren
Door alle verdroogde takken, blaadjes en uitgebloeide bloemen weg te 
halen, maak je je tuin veel te netjes en daarmee niet geschikt voor de 
winter. Want wist je dat er heel veel dieren in je tuin overleven? En die 
zoeken beschutting. Hoe meer takjes en blaadjes, hoe beter dus! 

Zorg nú voor schaduw in de zomer
Wil jij een koele tuin in de zomer? Plant dan nu een boom. Veel planten 
en bomen in de tuin zorgen voor meer schaduw en minder hitte. Dit kan 
zomaar een paar graden schelen. En als je eetbare planten, bijvoorbeeld 
druiven, plant trek je ook vogels, insecten en zoogdieren aan. Dat is niet 
alleen leuk om naar te kijken, maar ook goed voor de natuur!

Plant meer groen in je tuin

Maak jouw tuin geschikt voor insecten, bijen, vlinders en vogels. Hoe? 
Zorg voor veel variatie in beplanting en gebruik planten die het hele jaar 
bloeien of groen blijven. Weet je welke planten heel geschikt zijn én er 
ook nog eens prachtig uitzien? IJzerhard bijvoorbeeld, of ooievaarsbek, 
anemonen en grassen. De hovenier bij jou in de buurt heeft vast nog 
meer goeie tips voor je! 

Heb je tips of leuke voorbeelden? 
Deel ze om anderen te inspireren met #weetvanwater

Lochem  Weet van Water is een samenwerking tussen de gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel.

Hoe extreem kan het worden? 
Het klimaat verandert wereldwijd en dus óók in jouw omgeving. Wat gaat er dan veranderen? Het wordt natter, 
heter én droger! Gemeente en waterschap hebben samen een Klimaatatlas opgesteld. De atlas maakt duidelijk 
op welke klimaateffecten we ons moeten voorbereiden, in extreme situaties. Diverse kaarten geven inzicht in de 
effecten in  jouw buurt. Zo is voor iedereen duidelijk te zien waar het risico op overlast het grootst is. Een kaart 
toont bijvoorbeeld het effect van extreme neerslag. Welke straten overstromen dan? Een andere kaart geeft aan 
in welke gebieden het op tropische dagen extra heet aanvoelt. Ook benieuwd hoe extreem het in jouw gemeente 
kan worden? Kijk dan op www.weetvanwater.nl/klimaatatlas hoe het er voor staat en wat je zélf kunt doen!


