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Gebruikt u de elektrische deelauto’s in
onze gemeente?

Het aantal besmettingen is in de
afgelopen weken hard gestegen.
Steeds meer mensen worden
opgenomen in het ziekenhuis.
Het aantal coronapatiënten op
de IC’s loopt op en kan volgens
de berekeningen nog verder
oplopen. Daarom neemt het
kabinet extra maatregelen om de

Heeft u al eens in een elektrische
deelauto gereden? Dat kan bij
Elektrip, een initiatief van Lochem
Energie. LochemEnergie wil dat
zoveel mogelijk mensen zorgeloos
en betaalbaar rijden met de
deelauto’s van Elektrip. Daarom
voert LochemEnergie momenteel
een onderzoek uit naar de mening
van inwoners over rijden in een
elektrische deelauto.
Met de uitkomsten willen ze
het gebruik van de deelauto’s
aantrekkelijker maken voor meer
mensen. Dat brengt een duurzame
samenleving weer een stapje
dichterbij. U kunt nu via een
vragenlijst aangeven waarom u wel
of niet een elektrische deelauto wilt
gebruiken. Het duurt vijf minuten
om de vragenlijst in te vullen. Scan
de qr-code in dit artikel of tik in uw
browser bijgaande link in:
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

LochemEnergie wil dat zoveel mogelijk mensen zorgeloos en betaalbaar
rijden met de deelauto’s van Elektrip. Foto Rutger Hollander Fotografie.
https://forms.gle/
Jjomwh7g3t8qyag76.
Hoe werkt Elektrip?
Er zijn 6 elektrische auto’s
beschikbaar in de gemeente
Lochem. Ze zijn te vinden in
Lochem, Gorssel, Almen en Eefde.
Een deelauto reserveren kan
eenvoudig via een app op uw
telefoon. En bijladen kan bij een
van de laadpalen. Daarvan komen
er steeds meer, ook in de regio.

Elektrip werkt met vrijwilligers, die
het gebruik van een deelauto en het
elektrisch rijden laagdrempeliger
willen maken.

Vrije inloop voor informatie en
coronavaccin

een

goed
punt

Runmolenlaan 17, 7241 VE Lochem

Donderdag 4 november waren
meer dan 250 leerlingen bij elkaar
in de Schouwburg tijdens de
Techniekdag Lochem. De leerlingen
van groep acht bezochten 13
technische Lochemse bedrijven.
De Techniekdag is een initiatief
van Industriële Kring Lochem.
Wethouder Economie Eric-Jan de
Haan sprak de kinderen toe, samen
met zijn hond Tom: “Mijn hond
Tom is elke dag weer een link met
de techniek. Tijdens onze ochtendwandeling langs het Twentekanaal
en Berkel zie ik elke dag bedrijven
die producten maken voor ons
dagelijks leven. Techniek is overal”.
Bekijk de aftermovie op techniekdaglochem.nl.
Foto Tetske Rouweler.

Meedenkavond over mobiliteitsplan
op 16, 18 en 23 november
Wilt u graag meedenken over
het nieuwe mobiliteitsplan?
Daar zijn we heel blij mee, want
uw inbreng hebben we hard
nodig. Op 16 of 23 november (op
locatie) of 18 november (digitaal)
houden wij meedenkavonden.
Wij nodigen u van harte uit te
komen. Of u nu inwoner bent,
ondernemer of een belangenpartij behartigt.
De visie over verkeer en vervoer
die we in het mobiliteitsplan
opschrijven, geldt voor nu en de
komende tien jaar. Daarnaast
stellen we een concreet uitvoeringsprogramma op voor de
komende paar jaar.

voor
informatie
en een prik
zonder
afspraak

Een Pop-Up Vaccinatietour door jouw regio

www.lochem.nl

snelle verspreiding van het virus
af te remmen. Zoals de mondkapjesplicht op publieke locaties
binnen maar ook het laten zien
van het coronatoegangsbewijs
op meerdere plekken. U vindt
verderop in deze Berkelbode een
handig overzicht met de nieuwste
maatregelen en basisregels.

Wethouder opent Techniekdag Lochem

Aanmelden
De meedenkavonden vinden
plaats op 16 november in het
gemeentehuis in Lochem en op
23 november in de Protestantse
kerk in Gorssel. Op 18 november
is er een digitale avond. Wij willen
u vragen om u voor één van deze
avonden uiterlijk 2 dagen van te
voren aan te melden via www.
lochem.nl/mobiliteitsplan. Of
u kunt ook contact opnemen
met onze receptie (0573) 28
92 22, dan verwerken zij uw
aanmelding.

Reageer op plannen reconstructie
Zwiepseweg en Wengersteeg

L.T.T.C. De Toekomst, Lochem
13 nov. & 4 dec. | 09.00 tot 17.00 uur

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.

Besmettingen moeten omlaag,
daarom extra coronamaatregelen

Scan de code en
bekijk alle locaties

GGD Noord- en Oost-Gelderland is op zaterdag 13 november & zaterdag 4
december aanwezig bij Tafeltennisvereniging De Toekomst, Runmolenlaan
17 in Lochem 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. Dit is geheel gratis.

Elk jaar voeren wij een
onderhoudsprogramma aan de
wegen in Lochem. Zo houden we
de wegen in de gemeente Lochem
goed en veilig. In 2022 en 2023
gaan wij aan de slag met de
reconstructie Zwiepseweg (buiten
de bebouwde kom tussen Lochem
en Barchem) en de Wengersteeg.
De plannen hiervoor vindt u op
onze site. Wilt u deze bekijken en
hierop reageren? Dat kan tot en
met 19 november.
Om de verkeersveiligheid te
verbeteren brengen we niet
alleen nieuw asfalt aan, maar
worden er ook verkeersremmende
maatregelen toegepast. We
verbeteren de kruispunten door

deze te voorzien van (schijn)
plateaus, we leggen drempels
aan en er komen twee verkeersremmende chicanes. Daarnaast
voeren we de fietsstroken uit
in rood asfalt en komt er een
betonnen bermverharding langs
de weg.
Plannen op onze site
U vindt de plannen op www.
lochem.nl/wegen-zwiepseweg-wengersteeg. Hier kunt u reageren
op het ontwerp. Ziet u de plannen
liever op papier? Meld u zich dan
bij de receptie van het gemeentehuis in Lochem. Hier liggen de
plannen ter inzage en krijgt u een
reactieformulier.
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Overleg buslijn 56 provincie,
Arriva en gemeenten
Op 12 december verandert de dienstregeling rond Borculo-Lochem. Dan
wordt er een gewijzigde dienstregeling geïntroduceerd met 2 nieuwe
buslijnen 57 en 58. De huidige buslijn
56 vervalt. Deze aankondiging
leidde tot commotie en onrust in de
gemeenten Berkelland en Lochem.
Afgelopen donderdag vond hierover
overleg plaats.
Wethouder Eric Jan de Haan sprak
tijdens het bestuurlijk overleg in
Lochem uit dat het vervangen van
buslijn 56 door de nieuwe lijnen in
combinatie met de treindiensten
een achteruitgang betekent ten
opzichte van de huidige verbinding.
Ook maakte hij zich zorgen over een
stijging van de kosten voor de reiziger
die meer met de trein gaat reizen.
Vanuit inwoners is hierop veel reactie
gekomen.
Uitleg provincie en Arriva
Gedeputeerde Van der Meer gaf aan
dat het afwaarderen en herinrichting
naar 60 km buiten de bebouwde
kom en naar 30 km binnen de
bebouwde kom op diverse wegen
leidt tot vertraging van de bussen
waardoor de aansluiting op treinen in
Deventer naar Zwolle of Arnhem niet
meer gerealiseerd kan worden. Het
veelvuldig optrekken en afremmen
op drempels leidt ook tot een afname
van comfort. Daarnaast nam de
afgelopen jaren het reizigersaantal
in buslijn 56 af. (Dit is exclusief de
effecten van de Covid-19 pandemie).
Vervoerder Arriva gaf een gedetailleerde toelichting op het nieuwe
lijnennet en de diverse routes
die reizigers kunnen nemen en
onderbouwde de gemaakte keuzes.
Tijdens het gesprek is ingegaan
op effecten voor diverse reizigersgroepen en is serieus gekeken of er
nog verbeteringen te realiseren zijn.
Binnen de gegeven randvoorwaarden
vindt Arriva de huidige dienstregelingsvoorstel de beste optie.
Meerdere pijnpunten
In het overleg bracht de Lochemse
wethouder meerdere pijnpunten in.
Hij gaf aan dat hij een belangrijke
opdracht heeft op het gebied van
openbaar vervoer voor inwoners van
alle kernen. En dat hij deze graag wil
vervullen vanwege bereikbaarheid
en duurzaamheid. Deze opdracht
voelt ook de provincie als haar verantwoordelijkheid en bereikbaarheid van
stad en platteland is ook een van de
provinciale doelen.

Mogelijk aanvullende maatregelen
en toelichting
Afrondend is afgesproken dat
vervoerder Arriva naar een aantal
pijnpunten kijkt waarop mogelijk
aanvullende maatregelen te nemen
zijn. Dit betreft onder andere de
meerkosten die sommige reizigers
maken doordat ze meer met de trein
gaan reizen en de optie voor een
extra scholierenrit in de ochtend
wanneer veel studenten/scholieren
richting Deventer reizen. Ook wordt
nog of de nieuwe dienstregeling goed
aansluit op de start van de schooltijd
van het Staring College. Met name
vanuit Harfsen. De vervoerder heeft
aangeboden de gemeenteraad een
toelichting te geven op de keuzes voor
de nieuwe dienstregeling en ook de
reiziger extra goed te informeren over
de aanstaande wijzigingen.
Communicatie
Goed functionerend openbaar
vervoer, zo benadrukte gedeputeerde
Jan van der Meer in zijn afsluiting is
ook een belang waar de provincie in
investeert. De reiziger wil van A naar
B. De nieuwe dienstregeling biedt
deze optie. Daarnaast benadrukte hij
nogmaals dat de communicatie en
overleg met de gemeente beter had
gekund. Beide bestuurders waren
het over eens dat de relatie tussen
verkeersveiligheid en een goed functionerend openbaar vervoer met alle
plannen die er spelen in de regio de
komende tijd extra aandacht verdient.
Goede verwachting
Wethouder Eric-Jan de Haan:
“Hoewel ik het liefste zag dat
lijn 56 blijft behouden voor de
inwoners uit al onze kernen, hebben
we de alternatieven (de nieuwe
buslijnen 57 en 58) goed doorgesproken. Arriva heeft uitgelegd dat
gezien het teruglopende aantal
reizigers en de afwaardering van
de N339 buslijn 56 onder druk is
komen te staan. Daarnaast heeft
de provincie en Arriva toegegeven
dat de communicatie richting de
gemeenten beter had gekund, maar
dat het besluit waarschijnlijk niet
anders was geweest. Als verantwoordelijk wethouder vind ik het jammer
dat ze ons hierover niet op voorhand
geïnformeerd hebben, want ik had
dan op een actievere en pro-actieve
wijze mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid kunnen nemen. Ook richting
onze raad en daarmee richting onze
inwoners en reizigers. Het gesprek
heb ik desalniettemin als constructief

Hoe meldt u
defecte straatverlichting?
Het is alweer vroeg donker. Valt u op dat ergens straatverlichting
niet werkt? Dan ontvangen we graag uw melding. Dat kan zo:

Ziet u een
lantaarnpaal
die beschadigd is
of het niet doet?

1

123456

Noteer of fotografeer het
nummer van de lichtmast.
Ga naar www.circulus-berkel.nl/
lochem/melding en klik op
‘melding straatverlichting’.

ervaren. Ook omdat er is toegezegd
dat er nog nader wordt gekeken
naar een aantal knelpunten. Ik heb
dus zeker de verwachting dat er nog
iets gaat wijzigen in de plannen ten
gunste van de reiziger.”
Lees het volledige artikel over de
overleggen in de gemeenten Lochem
en Berkelland op www.lochem.nl/
nieuws.

Gedupeerde Drenth op bezoek tijdens Natuurwerkdag
De werkgroep landschapsbeheer
IVN Noord-Midden Achterhoek zette
zich afgelopen zaterdag in voor het
behoud van de heide op De Oude
IJsbaan in Barchem. Dit gebeurde
tijdens de Landelijke Natuurwerkdag.
Peter Drenth, gedeputeerde van de
provincie Gelderland, kwam op bezoek.
Hij sprak zijn waardering uit voor het
groene vrijwilligerswerk en stak ook
zelf de handen uit de mouwen. Ook
wethouder Henk van Zeijts hielp mee.
Het oude heidegebied dreigt te worden
overwoekerd door berken en vliegden.
Met snoeischaren en zagen maakten de
vrijwilligers er korte metten mee.

2

Op de kaart vult u de straatnaam
in en klikt u op het lichtmastnummer. Rechts maakt u de
melding compleet. Wilt u dat
de aannemer u op de hoogte
houdt van de afhandeling?
Dan kunt u dit aangeven.

!
Is de mast na enkele weken
niet gerepareerd en heeft u
niets vernomen? Neem dan
gerust contact op via
www.circulus-berkel.nl/contact.
De gemeente benadert de
aannemer, wij koppelen het
antwoord aan u terug.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 8 november 2021
Op 8 november 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Toelating tot de raad van mw. T. (Tanja) Pompe – Snoek uit Lochem
• Bestemmingsplan Warfveendijk 14 Laren
• Normenkader 2021
• Paraplu bestemmingsplan Parkeernormen
• Hek op de plek Friesland Campina
• Benoeming lid auditcommissie
• Benoeming lid raadswerkgroep omgevingswet
• Benoeming fractievertegenwoordigers mw. Teeuwissen uit Lochem en 		
dhr. Datema uit Epse namens het CDA
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.
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Uitnodiging inloopbijeenkomst
beheerplan Stelkampsveld

Een boom mot kunn’n
Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Lochem
kunnen nog steeds gratis een
boom aanvragen. Dit kan tot
en met 12 november. Met het
project “één boom mot kunn’n”
wil de gemeente beeldbepalende

		

bomen, zoals eiken, lindes en
beuken terugbrengen in het
landschap. Lees op www.lochem.nl/
eenboom meer over dit project, de
voorwaarden en de beschikbare
boomsoorten.

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 15 november 2021
Maandag 15 november 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 raadsvergadering live volgen.

Let op: de avond begint een uur eerder in verband met de behandeling van de begroting.

Agenda Politieke Avond

Het eerste beheerplan voor het
Natura 2000-gebied Stelkampsveld
verloopt in 2022. In dat plan staan
maatregelen die de natuur moeten
versterken. Provincie Gelderland
actualiseert dit beheerplan.
Op 17 november bent u van harte
welkom om het conceptbeheerplan
te bekijken, toelichting te krijgen en
vragen te stellen.
Stelkampsveld is onderdeel van het
Europese netwerk van beschermde
natuur: Natura 2000. Om de kwaliteit
van de natuur en de soortenrijkdom (biodiversiteit) te behouden
en te verbeteren zijn maatregelen
nodig. Die staan in het Natura
2000-beheerplan van Stelkampsveld.
Inloopbijeenkomst 17 november
Vanaf 19.00 uur bent u van
harte welkom in Buitencentrum
Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 in
Borculo. U kunt dan het conceptbeheerplan bekijken.

Medewerkers van provincie
Gelderland, Waterschap Rijn
en IJssel, Staatbosbeheer en
Natuurmonumenten staan klaar
om uw vragen te beantwoorden. De
avond duurt tot 21.00 uur.
Komt u ook?
In verband met de spreiding van
bezoekers vragen wij u om u vooraf
aan te melden voor een tijdsblok.
Meld u uiterlijk 14 november aan
via het aanmeldformulier op www.
gelderland.nl/Stelkampsveld. Bij
binnenkomst wordt u gevraagd uw
coronatoegangsbewijs (QR-code) en
legitimatiebewijs te tonen.
Procedure
Begin 2022 stellen Gedeputeerde
Staten van provincie Gelderland het
plan vast. U heeft daarna zes weken
de mogelijkheid uw reactie te geven
(zienswijze). Op www.gelderland.nl/
Stelkampsveld vindt u meer
informatie.

Vragenhalfuur

Groepsgesprek: Welke rol speelt
alcohol bij het ouder worden?

18.00-18.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).
Tafels
Zaal

De Voorst

Ampsen

18.30 uur

Adviseren:
Memo Voortgang takendiscussie GGD

Beeldvormen:
Subsidieregeling Sportvoorzieningen

19.25 uur

Informeren:
Regionale Ambulancevoorzieningen

Beeldvormen:
Aanvullend krediet nieuwbouw scholen in
Laren

Alle tafels zijn openbaar. Wanneer u aanwezig wilt zijn bij een tafel vragen wij u uiterlijk 14 november 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.

Goed ouder worden is een
kunst. Welke rol speelt alcohol
daarbij? Graag leren we van u
en uw ervaring. Daarom houden
Stichting Welzijn Lochem, ‘t
Baken en Tactus Verslavingszorg
op dinsdag 23 november een
bijeenkomst om hier dieper op in
te gaan. Doet u mee?

De bijeenkomst is op dinsdag 23
november van 19.30 tot 21.00 uur
in de Molenzaal bij ’t Stadshuus,
Markt 3 in Lochem. Om u aan
te melden kunt u bellen met
(0573) 29 70 00 n mailen naar
c.butler@welzijnlochem.nl. Graag
aanmelden voor 20 november.

Raadsvergadering
Om 20.20 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond. In deze
vergadering behandelt de raad de begroting voor komend jaar in tweede termijn. Na een schorsing om ca. 22.00
uur vindt besluitvorming plaats over de begroting.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 8 november 2021
4. Ingekomen stukken 15 oktober 2021 t/m 2 november 2021
Debatonderwerp
5. Begroting 2022 – 2025
Hamer- en stemstukken
6. Obligatielening Alliander
7. Wet Inburgering
8. Sluiting

Bijeenkomst over verkiezingen
In maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Als gemeente
willen we de besturen van
politieke partijen zo goed mogelijk
ondersteunen in de voorbereiding hierop. Dat begint met een
gespreksavond op 23 november
2021 van 19.30 tot 21.00 uur in
het gemeentehuis, Hanzeweg 8 te
Lochem. Dus overweegt u met uw
partij mee te doen aan de verkiezingen? Meld u zich dan aan voor
deze avond via griffie@lochem.n!

Op deze avond worden drie thema’s
behandeld. Ten eerste gaan we
onder leiding van burgemeester
Sebastiaan van ’t Erve met
elkaar in gesprek over integriteit.
Vervolgens spreken we met elkaar
over de campagneperiode en
welke afspraken daarbij nodig zijn.
Tenslotte is er een toelichting op de
procedure rondom het aanmelden
van de partij en kandidaten voor
deze verkiezingen. Per partij zijn
twee vertegenwoordigers welkom.

Openbare bekendmakingen
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.

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 28 oktober tot en met 3 november
2021 zijn de volgende aanvragen ontvangen:
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Eefde
• Sinterklaas committee Eefde, intocht
sinterklaas Eefde, 3 december (onder
voorbehoud) Zuphenseweg 113-115,
2021-219987

Laren
• Toeristenbelang Laren, Midwinterhoornputtenwandeling, 2 januari 2022
(onder voorbehoud) Verwoldseweg 26a,
2021-220154
• Carbitschieten, 31 december 2021
(onder voorbehoud) Dochterenseweg 19.
2021-220566
Lochem
• W.s.v. Dos Barchem, 2e tocht
Winter5maandse, 19 december
(onder voorbehoud) Zwiepseweg 157,
2021-220055
• Belangenvereniging Exel en omgeving,
Kerstmarkt Exel 2021, Oude Lochemseweg
4, 12 december 2021 (onder voorbehoud)
2021-220460
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Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 28 oktober t/m 3 november 2021 zijn
de volgende aanvragen ontvangen:
Epse
• Het Wansink 4, het plaatsen van een
dakkapel, nr. 2021-220067, 29 oktober
2021
• Oude Larenseweg 19, het kappen van
vijf douglas sparren, nr. 2021-220148, 30
oktober 2021
Gorssel
• Hoofdstraat 28, het kappen van twee
kastanjes, nr. 2021-220391, 2 november
2021
• Larixweg 15, het kappen van een berk en
drie Amerikaanse eiken, nr. 2021-220119,
29 oktober 2021
Harfsen
• Braakhekkeweg 6, het tijdelijk plaatsen
van een tuinhuis als multifunctionele
ruimte voor een periode van 10 jaar, nr.
2021-220150, 30 oktober 2021
• Nuisvelderbos 13, het kappen van 16
grove dennen, twee sparren en een eik, nr.
2021-219929, 28 oktober 2021
Laren
• Broersdijk 4, het plaatsen van een blokhut
(kantoor) en twee werktuigenbergingen,
nr. 2021-220071, 29 oktober 2021
Lochem
• Ampsenseweg 26a, het brandveilig
gebruik van een dagbestedingsgebouw, nr.
2021-219894, 27 oktober 2021
• De Heest 3, het vervangen van een
werktuigenberging binnen de begrenzing
van de rijksbeschermde buitenplaats De
Heest, nr. 2021-220305, 1 november 2021
• Haitsma Mulierlaan 21, het kappen van
elf bomen, nr. 2021-220341, 2 november
2021
• Koedijk 162, het vervangen van kozijnen
door kunststof kozijnen, nr. 2021-220546,
3 november 2021
• Koedijk 168, het plaatsen van twee
dakkapellen, nr. 2021-220053,
28 oktober 2021
• Landsteinerweg 14, het veranderen
van een gevel (veranderen/vervangen
kozijnen), nr. 2021-220278,
1 november 2021
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 8, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2021-220051, 28
oktober 2021
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 9, het oprichten van
een recreatiewoning met bijgebouw, nr.
2021-220052, 28 oktober 2021
Gemeente Lochem (diverse locaties)
• Maandagsdijk Barchem, Waterdijk en
Olthoflaan Epse, Dommerholtsweg
Gorssel, Esvelsdijk, Jufferdijk en
Braakhekkeweg Harfsen, Efluursweg

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.

en Schepersweg Joppe, Bielderweg,
Schoolterdijk en Wittendijk Kring
van Dorth, Bieldersteeg, Brenschutte
en Exelseweg Laren, Zwiepseweg
Lochem, het kappen van 22 bomen, nr.
2021-220137, 29 oktober 2021
Intrekking aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Barchem
• Heidehoflaan 21, het plaatsen van een
carport, nr. 2021-207877, 28 oktober 2021
Lochem
• Henry Dunantweg 133, het plaatsen van
een berging, nr. 2021-208962,
27 oktober 2021
Buiten behandeling gestelde
aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Gorssel
• Vennebos 5, het plaatsen van een
theehuisje, nr. 2021-214155,
1 november 2021
Harfsen
• Heideweg 6, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-214998,
1 november 2021
Zie informatie: Bezwaar

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 28 oktober t/m 3 november 2021 zijn
de volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Lage Lochemseweg 31a, het plaatsen van
een machineberging en houtopstag, nr.
2021-217353, 28 oktober 2021
Eefde
• De Blaak 3, het kappen van een kastanje,
nr. 2021-219542, 29 oktober 2021
• Rustoordlaan 19, het kappen van zes
beuken en een kastanje (herplant
opgelegd 7 st.), nr. 2021-214823,
29 oktober 2021

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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

• Zutphenseweg 202a, het ‘bouwen’ van
de tijdelijke huisvesting met gezondheidszorgfunctie voor een periode van
maximaal vijf jaar, nr. 2020-177268,
3 november 2021
Epse
• Lochemseweg 50, het verbouwen/
vergroten van een woning, nr.
2021-215923, 1 november 2021
• Middenweg 22, het kappen van een eik
(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-216347,
3 november 2021
Joppe
• Lochemseweg 74, het plaatsen van een
tuinkas, nr. 2021-216489,
3 november 2021
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 H401 t/m H406, H410
t/m H412, H424 t/m H426, H433 en
H434, het oprichten van veertien groepsaccommodaties en het kappen van een
Amerikaanse eik en een beuk (herplant
opgelegd 4 st.), nr. 2021-209963,
28 oktober 2021
Laren
• Groenedijk ong., het plaatsen van een
zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie, nr. 2021-216078, 2 november 2021
• Warfveendijk 20, het verbouwen van een
schuur tot een bijeenkomst ruimte, nr.
2021-214306, 3 november 2021
• Westermark 55, het kappen van een
tulpenboom, nr. 2021-215784,
29 oktober 2021
Lochem
• Barchemseweg 41, het wijzigen van de
kleur van het buitenschilderwerk van een
gemeentelijk monument, nr. 2021-218657,
28 oktober 2021
• Dillenburg 150, het plaatsen van een luifel,
nr. 2021-214818, 3 november 2021
• Kanaaldijk 5t, het plaatsen van vier
cameramasten, nr. 2021-219140,
3 november 2021
• Prins Bernhardweg 11, het handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ten
behoeve van het tijdelijk plaatsen van een
mobiele afhaallocatie voor een periode 10
jaar, nr. 2021-211040, 29 oktober 2021
• Schweitzerweg 28, het vergroten van een
woning, nr. 2021-214389,
1 november 2021
• Zwiepseweg 85b, het kappen van twee
berken (herplant opgelegd 2 st.), nr.
2021-215756, 29 oktober 2021

het vergroten van een woning (nr.
2013-004474), nr. 2020-182786, 6
september 2021
• Zutphenseweg 2c, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het vergroten
van een woning (nr. 2012-010022), nr.
2020-183045, 2 november 2021

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem:
• Zuiderbleek, het gedeelte gelegen tussen
de Burgemeester Leenstraat en de
Gloep, is in verband met het evenement
‘Streetwise’ in beide richtingen afgesloten
op maandag 15 november tussen 8.30 en
14.30 uur.
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
Ambtshalve opschorting
persoonsgegevens BRP
Contact: afdeling Publiekscontacten
De bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande personen is ambtshalve
opgeschort met de aanduiding “vertrokken
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven
in het Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
Na onderzoek is er geen duidelijkheid over
de verblijfplaats van:
• W.A.F. Doldersüm, geb. 07-05-1980
Zie informatie: Bezwaar

Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking bekend gemaakt:
Lochem
• François Ballochilaan 40, het intrekken
van een omgevingsvergunning voor

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.

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepBestuursrechtspraak van de Raad van State.
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl
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Extra coronamaatregelen,
meer aandacht voor basisregels
Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt snel toe. De besmettingen moeten omlaag.
Daarom is per 6 november op meer plekken een coronatoegangsbewijs en mondkapje verplicht.
De basisregels zijn extra belangrijk om jezelf en de mensen om je heen te beschermen.
Wassen

Was vaak je handen.

Afstand

Hoest en nies in je
elleboog.

1,5 meter is een
veilige afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

Testen

Klachten?
Blijf thuis en laat je
direct testen.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs
nodig:

Hier draag je verplicht een
mondkapje:

Horeca, zoals cafés en restaurants.*

In het openbaar vervoer en in vliegtuigen.

Evenementen, zoals festivals en professionele
sportwedstrijden.

In het personenvervoer, zoals taxi’s.

Per 6 november ook:
Kunst en cultuur, zoals theaters en bioscopen.
Op plekken rond het openbaar vervoer, zoals haltes,
perrons en stations, en op het hele vliegveld.

Per 6 november ook:
Terrassen.

In publieke binnenruimtes, zoals winkels en
bibliotheken.

Doorstroomlocaties bij kunst en cultuur, zoals musea
en monumenten.

In het mbo en hbo en op universiteiten.

Doorstroomevenementen, zoals kermissen,
met uitzondering van jeugdactiviteiten.

Bij bezoek aan contactberoepen, zoals kappers en
masseurs.

Georganiseerde kunst- en cultuurbeoefening vanaf
18 jaar.

Een mondkapje is niet verplicht op plekken waar je een
coronatoegangsbewijs nodig hebt.

Binnensportlocaties, inclusief sportkantines*,
kleedkamers en andere faciliteiten, vanaf 18 jaar.

Deze adviezen gelden per direct:
Werk minstens de helft van de tijd thuis.

* Met uitzondering van afhalen
Vermijd drukte onderweg en reis buiten de spits.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

