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Regionale Energiestrategie klaar voor
besluitvorming
Hoeveel schone energie kunnen we
in onze regio grootschalig opwekken
met wind en zon? En op welke
manieren kunnen we dat doen? Het
antwoord op deze vragen staat in de
definitieve versie van de Regionale
Energiestrategie.
De RES 1.0 laat zien dat onze regio
in 2030 1,07 TWh elektriciteit kan
opwekken. Verreweg de meeste
elektriciteit moet komen van zon op
daken en uit zonneparken op land
(0,96 TWh). Er ligt nu al 0,05 TWh
zon op dak in de regio. Zonneparken
op land zouden 0,45 TWh moeten
opleveren. Dit betekent 600 hectare
zonneparken. Daarvan is 300 hectare
al gebouwd of in procedure voor een
vergunning. De gemeente Apeldoorn
wil zelf 250 hectare op haar
grondgebied bouwen. Hiervan is 90
hectare al gebouwd of in planning.
Daarnaast moeten windturbines
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Verreweg de meeste elektriciteit moet komen van zon op daken en uit
zonneparken op land.
0,11 TWh opwekken. Dit wordt deels
al opgewekt met de drie bestaande
windmolens in Zutphen.
Besluit nemen
Gemeenteraden, Provinciale Staten
en de besturen van waterschappen
besluiten dit jaar of zij instemmen
met deze RES1.0. Gemeenten die
instemmen met de RES1.0 zullen
zich inspannen om het RES-bod te
halen. Voor onze gemeente geldt,
dat er voorlopig geen plannen voor
zonneparken en windturbines
in behandeling kunnen worden
genomen. Het college wil de
onderzoeken van het Rijk naar
de gezondheidseffecten van
windmolens afwachten. Ook moet
het Rijk van de rechter aan de slag
met de milieunormen die gelden
voor windturbines. De inzichten
die hieruit voort komen, neemt de
gemeente op in haar eigen, nog op
te stellen beleid.
Stappen tot nu toe
In de periode april-mei 2021 hebben

inwoners en belanghebbenden ruim
500 inspraakreacties ingediend op
het ontwerp van de RES 1.0. Mensen
uit onze gemeente zijn met name
bezorgd over de mogelijke gezondheidseffecten van windmolens.
Alle betrokken volksvertegenwoordigers hebben de inspraakreacties
bekeken en de ontwerp RES 1.0 in
een eerste ronde besproken. Hierop
hebben zij moties en amendementen ingediend. Dit heeft geleid
tot wijzigingen in de tekst van de
ontwerp RES 1.0. Op 9 november
2021 heeft het College van B&W van
de gemeente Lochem ingestemd
met de Cleantech Regio RES 1.0 en
het eindverslag van de inspraak op
de ontwerp RES 1.0.
Meer lezen?
De RES 1.0 en het eindverslag van
de inspraak zijn te lezen op
www.lochem.nl/res. Alle verslagen
van de vergaderingen en alle moties
en amendementen zijn te vinden op
www.cleantechregio.nl/res/tijdlijn.

Besmettingen moeten omlaag

Strengere regels om contacten te
beperken
Het demissionaire kabinet neemt
strengere maatregelen om de
sterke stijging van het aantal
coronabesmettingen omlaag
te krijgen. Ook moeten deze
maatregelen verdere overbelasting van de zorg voorkomen.
Besmettingen ontstaan door
contacten tussen mensen. De
maatregelen moeten ervoor
zorgen dat het aantal contacten
per dag minder worden. Overdag
gaat het dagelijks leven zoals
school, werk en sport zoveel
mogelijk door. ’s Avonds wordt het
aantal contactmomenten meer
beperkt.
De maatregelen gelden sinds
zaterdagavond 13 november tot in
ieder geval zaterdag 4 december.
Op vrijdag 3 december beoordeelt
het kabinet de situatie opnieuw.
Deze maatregelen komen bovenop
de regels die al voor iedereen
gelden. Zoals de basisregels, de
mondkapjesplicht en de inzet van
het coronatoegangsbewijs. Laat je
bij klachten altijd testen, ook als je
al gevaccineerd bent.
Financiële steun voor bedrijven
Het Rijk komt met financiële steun
voor bedrijven die direct worden
geraakt door deze nieuwe coronamaatregelen. Zoals bijvoorbeeld
de horeca en de detailhandel. Het
kabinet maakt komende week
de invulling bekend van deze
tegemoetkoming. Dit leest u ook
op deze website.

De basisregels
Het is belangrijk dat iedereen
de basisregels blijft volgen, of
u nu wel of niet gevaccineerd
bent. Hoe beter we dit samen
doen, hoe minder het virus zich
kan verspreiden. En hoe minder
beperkende maatregelen er nodig
zullen zijn. De basisregels helpen
aantoonbaar om besmetting te
voorkomen.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op
rijksoverheid.nl, lochem.nl, de site
van uw vereniging of brancheorganisatie. Heeft u vragen over de
aanpak van corona? U kunt bellen
naar 0800 – 1351.
Burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve: “Helaas zijn er weer extra
coronamaatregelen nodig om
het virus in te dammen. Die
maatregelen raken iedereen.
Als we een overbelasting van de
ziekenhuizen willen voorkomen,
dan moet iedereen zich aan
de maatregelen en adviezen
houden. Of je nu gevaccineerd
bent of ongevaccineerd, hou je
aan de maatregelen. En ja, ik roep
iedereen op: laat je vaccineren!
Dat is de verstandigste keus voor
je eigen gezondheid en die van de
ander. Maar ik vraag ook uw begrip
voor mensen die toch een andere
afweging maken. We moeten
als naobers naast elkaar blijven
staan en ons samen aan de regels
houden. Ik heb er veel vertrouwen
in dat we dit samen aankunnen.”

Boodschap college voor ondernemers

Boomfeestdag:
voeten in de klei en plezier!

De balie is gesloten ivm maatregelen
coronavirus.

Wethouder Economie Eric-Jan de Haan heeft namens het college een
boodschap voor ondernemers: “Vrijdag 19 november is het de Dag van de
Ondernemer. Een dag waarop we als burgemeester en wethouders een aantal
ondernemers hadden willen verrassen met een bezoek. Dat kan nu helaas
niet doorgaan. Door de coronamaatregelen werken ook in veel bedrijven
weer zoveel mogelijk mensen thuis. Toch zijn er gelukkig veel bedrijven
open. En passen ze zich opnieuw aan, nu de situatie daarom vraagt. Daarom
voor al deze ondernemers: wij zijn trots op jullie! Bent u ook trots op onze
ondernemers? Koop dan, zeker met de decembermaand voor de deur, lokaal!”

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam:
idee@lochem.nl
B&W info

Vraag voor 30 november het
Mantelzorgcompliment aan
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

Na anderhalf jaar uitstel door corona konden scholen in Nederland
afgelopen woensdag 10 november de boomfeestdag eindelijk weer
vieren. Met een schep in de hand, voeten in de klei en plezier! Groep
6 van basisschool De Branink in Laren plantte aan de Dijkmansweg
maar liefst 30 lindes, esdoorns en eiken. De kinderen kregen hulp
van wethouder Henk van Zeijts en collega’s van Circulus-Berkel en de
gemeente. De kinderen werkten in groepjes en hadden er veel plezier
in. Samen groeven ze plantgaten en plantten de bomen. Een van hen:
“Zwaar werk hoor, maar als ik op mijn schep ga staan dan lukt het best!”
Lees meer over dit moment op www.circulus-berkel.nl.

De gemeente Lochem stelt
een bedrag van € 100,- ter
beschikking als blijk van
waardering voor mantelzorgers:
het Mantelzorgcompliment. U
kunt het Mantelzorgcompliment
aanvragen tot 30 november 2021
via het Knooppunt Mantelzorg van
Stichting Welzijn Lochem.
Aanvraagformulieren zijn
verkrijgbaar bij de receptie van

het gemeentehuis in Lochem, of
het kantoor van Stichting Welzijn
Lochem en tevens te downloaden
vanaf de website: www.welzijnlochem.nl. Ook voor kinderen die
in een gezin opgroeien waar veel
zorg is, is er een speciale blijk
van waardering. Zij kunnen een
cadeaubon t.w.v. € 25,- aanvragen.
Daarnaast worden zij uitgenodigd
voor een leuke FUN-dag.
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Lochemse Ondernemersavond gaat niet door
Vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen wordt de
Lochemse Ondernemersavond van
30 november doorgeschoven naar
een later moment. Dit hebben
de ondernemersverenigingen
en -netwerken, Industriële Kring
Lochem en de gemeente Lochem
samen bepaald.
Wethouder Eric-Jan de Haan
(economie): “Per 13 november
gelden strengere maatregelen
om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Hoewel
Schouwburg Lochem veilig kan
werken, wordt het toch lastig om
na afloop van het zaalprogramma
te netwerken. Bij dat deel zouden
we maar een klein deel van de
ondernemers mogen toelaten. We
schuiven de avond door naar een
moment waarop het weer veilig
kan.”

Bijeenkomst over verkiezingen

“Hoe word ik nóg succesvoller?”
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Lochemse Ondernemersavond
Dinsdag 30 november | Schouwburg Lochem

Buurtaanjagers gezocht, aardgasprijzen rijzen de pan uit!
te verduurzamen. We zoeken
mensen die al ervaring hebben
met verduurzaming hun huis
en/of aardgasvrij worden, of
er erg in geïnteresseerd zijn.
Buurtaanjager worden kan je
leren; er is een training voor,
die door LochemEnergie gratis
aangeboden wordt. Meld u
zich aan, dan krijgt u meer
informatie.

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 digitale gespreksavond
op 23 november 2021 van 19.30
tot 21.00 uur. Dus overweegt u
met uw partij mee te doen aan
de verkiezingen? Meld u zich
dan aan voor deze avond via
griffie@lochem.nl!
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.

Digitale meedenkavonden over
mobiliteitsplan op 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 18 en
23 november houden wij digitale
meedenkavonden. De fysieke
bijeenkomst van 16 november ging
vanwege corona helaas niet door.
Wij nodigen u van harte uit om de

digitale avonden bij te wonen. Of
u nu inwoner bent, ondernemer of
een belangenpartij behartigt. Wij
willen u vragen om u aan te melden
via www.lochem.nl/mobiliteitsplan.
Hier vindt u ook meer informatie.
Of u kunt ook contact opnemen
met onze receptie (0573) 28 92 22,
dan verwerken zij uw aanmelding.

Planten verwilderingsbolletjes bij vijver
Berkeloord

Interesse?
Aanmelden kan via info@
aardgasvrijlaren.nl . We nemen
daarna zo snel mogelijk contact
met u op.
Voorbeelden van Larenaren die bijna of zelfs helemaal geen aardgas
gebruiken leest u op www.aardgasvrijlaren.nl.
Laren komt in een nieuwe fase
op de weg naar aardgasvrij Laren.
De ideeën die de projectgroep
Aardgasvrij Laren (AGVL) uit het
dorp heeft opgehaald, zetten
zij om in concrete plannen voor
uitvoering. Dat gaat niet van de
ene op de andere dag. Het vraagt
tijd en moeite. Het kan aantrekkelijk zijn om samen aan iets te
werken dat kwaliteit oplevert
voor je huis en voorLaren.
Daarom wilde Aardgasvrij Laren
een live informatieavond op
25 november in het Kulturhus
houden. Maar gezien de
lockdown stellen ze dat uit.
Wel kunnen ze verder in kleine

groepjes. Daarom vragen zij u,
als u belangstelling heeft, zich
aan te melden.
Er zijn mensen die zelf ‘van het
gas af zijn’ gegaan, maar dat
lukt niet iedereen, en soms is
het niet alleen leuk om samen
te werken, maar ook slim en
handig om samen plannen te
maken, samen in te kopen, en
samen een opdracht te geven.
Het is vaak financieel voordeliger,
maar samen kom je ook tot de
beste plannen. Daarom zoeken
wij ‘buurtaanjagers’. Mensen die
anderen in de straat of bij je op
de vereniging willen helpen om

Lochemse Zuiderenk door actie een
stukje groener
Lochem Weet van Water, Woningcorporatie Viverion, Stichting Welzijn
Lochem en Circulus-Berkel Buitenruimte waren afgelopen vrijdag in 3
straten in de Lochemse Zuiderenk. Zij gaven inwoners advies over hoe
zij tuinen en buurt kunnen voorbereiden op een toekomst met meer
droogte, hitte en wateroverlast. Een aantal inwoners ruilde een tegel in
voor een mooie struik of plant. En er was een wateroverlasttafel voor de
kinderen. In het najaar vervangt Circulus-Berkel nog een zieke boom aan
de Albert Cuyplaan en frist het groen op een aantal plekken op.
Al met al wordt de buurt toch weer mooi een stukje groener! De actie
was een pilotactie. Dat betekent dat het een proef is. De actie krijgt
volgende jaren mogelijk een vervolg in andere kernen of andere delen
van Lochem.

Meer informatie
De resultaten van AGVL zijn te
lezen op www.aardgasvrijlaren.
nl. In het verslag staan plannen,
adviezen, mogelijkheden en
onmogelijkheden. En er zijn
voorbeelden van Larenaren die
bijna of zelfs helemaal geen
aardgas meer gebruiken. En
met de hoge gasprijzen van
tegenwoordig wordt dat nog
aantrekkelijker. Doe je het niet
voor het klimaat en voor het
milieu dan doe je het voor je
eigen portemonnee of misschien
wel voor de toekomst van je
(klein)kinderen.

Afgelopen zaterdag staken 22 inwoners de handen uit de mouwen bij
de vijver in het Lochemse Berkeloord. Zij plantten verwilderingsbolletjes op een aantal groenstroken bij de oever van de vijver. De actie
is een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. De bijen en andere
insecten zijn in het voorjaar heel blij met het voedsel van deze bolletjes.
Belangenvereniging Beschermd Stadgezicht Berkeloord, het waterschap,
gemeente en Circulus-Berkel werken samen met inwoners aan het herstel
van de vijver in de wijk. Met het plaatsen van 2 nieuwe zitbanken in
december is dit werk bij de vijver klaar.

Zorgverzekering voor minima
Wij vinden het belangrijk dat
iedereen een goede zorgverzekering heeft. Ook wanneer
u een laag inkomen heeft.
De gemeente Lochem biedt

daarom de mogelijkheid om
een voordelige en uitgebreide
zorgverzekering af te sluiten.
Verderop in deze Berkelbode
leest u hier meer over.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 15 november 2021
Op 15 november 2021 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Begroting 2022 (gewijzigd)
• Obligatielening Alliander
• Wet Inburgering
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.
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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
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 4 t/m 10 november 2021 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Dennenlaan 4, het kappen van een berk, nr.
2021-220889, 5 november 2021
• Rammelgoor 2 (nabij), het veranderen van
de zijwatergangen (13 km oever) van de
Berkel, nr. 2021-220862, 5 november 2021
Epse
• Hassinklaan 39, het vergroten van een
woning, nr. 2021-221023,
8 november 2021
• Lochemseweg 1, het kappen van een larix,
nr. 2021-220920, 7 november 2021
Harfsen
• Het Hazenveld 78, het veranderen van een
carport, nr. 2021-221222,
10 november 2021
Joppe
• Dommerholtsweg 13, het aanleggen van
een poel, nr. 2021-221249, 10 november
2021
Laren
• Exelseweg 10b, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-221125,
9 november 2021
Lochem
• Goorseweg 7, het verbouwen/vergroten
van een bedrijfshal en kantoor, nr.
2021-221140, 9 november 2021
• Hoge Enkweg 4 (nabij), het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-221123,
9 november 2021
• Stijgoord ong., het plaatsen van een
waterstof-afleverpunt (milieu) voor een
periode van vijf jaar en het aanleggen van
een uitrit, nr. 2021-220864,
5 november 2021
• Tusseler 95, het vergroten van een woning,
nr. 2021-220908, 7 november 2021
• Zuiderwal/Schoolstraat (nabij), het
oprichten van acht appartementen en het
aanleggen van een inrit, nr. 2021-220895,
5 november 2021
• Zwiepsweg 152, het kappen van twee
grove dennen, nr. 2021-220904,
7 november 2021

Epse
• Merelweg 7, het plaatsen van een schuur/
carport, nr. 2021-213456,
10 november 2021
Laren
• Dwarsdijk 15a, het oprichten van een
vrijloopstal, nr. 2021-211349,
5 november 2021
Lochem
• Goorseweg 27, het vergroten van een
tuincentrum, het vervangen van reclame
en het aanleggen van een inrit, nr.
2021-214291, 8 november 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:
Almen
• Asselerweg 4, het kappen van vijf eiken, nr.
2021-214217, 10 november 2021
Zie informatie: Bezwaar
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode onderstaande is de
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Lochem
• Ossenbeltsdijk (nabij), het afwijken van
het bestemmingsplan voor het oprichten
van een beheerderswoning en het
afwijken van de verplichte bedrijfsmatige
exploitatie, nr. 2020-172117,
8 november 2021

Vergunningen
Omgevingsvergunning

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:

Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 4 t/m 10 november 2021 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Wunderinklaan 18, het kappen van een
haagbeuk (herplant opgelegd 1 st.), nr.
2021-216799, 5 november 2021

Gorssel
• Sparrenlaan 9, het vergroten van een
woning, nr. 2021-214690,
10 november 2021
• Veldhofstraat 10, het vergroten van een
woning, nr. 2021-217178,
5 november 2021
Kring van Dorth
• Looweg 1, het veranderen van gevels
bij een gemeentelijk monument, nr.
2021-214046, 5 november 2021
Laren
• Lindenbergsdijk 8, het kappen van een eik
(herplant opgelegd 2 st.), nr. 2021-216144,
5 november 2021
Lochem
• Koedijk 162, het vervangen van kozijnen
door kunststof kozijnen, nr. 2021-220546,
10 november 2021
• Laan Ampsen 8, het restaureren van
de keldergewelven van de bibliotheek
kasteel Ampsen (rijksmonument), nr.
2021-217626, 4 november 2021
• Lageweg 8, het plaatsen van een
overkapping, nr. 2021-212519,
4 november 2021
• Lageweg 14, het kappen van een beuk
(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-217365,
10 november 2021
• Molenbelt 18, het kappen van een beuk
(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-216449,
5 november 2021
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure (milieu) Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
We maken bekend dat in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
wij voornemens zijn gedeeltelijk vergunning
te verlenen voor:
Eefde
• Elzerdijk 54, het veranderen van een
milieu-inrichting; wijziging binnen
hoofdcategorie – pluimvee (milieu), nr.
2020-167846
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen voor iedereen
ter inzage van 18 november t/m 29 december
2021 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in
Lochem en Hoofdstraat 54 in Gorssel.
Zie informatie: Vergunningen/zienswijze
Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure(milieu) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht is de
volgende vergunning aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Lochem
• Nijkampsweg 16, het veranderen van
een milieu-inrichting (wijziging van het
veebestand), nr. 2019-162669,
11 november 2021
Zie informatie: Zienswijzen

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplannen
Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 8 november 2021 zijn de volgende
bestemmingsplannen ongewijzigd
vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Parapluplan
Parkeernormen (Planid-nummer:
NL.IMRO.0262.xxParapluParkee-BP41.)
heeft betrekking op het verankeren van de
regels omtrent het parkeren. Het betreft
een vertaling van de Nota Parkeernormen
2020 welke is vastgesteld op 3 december
2020. Het plan parapluplan heeft
betrekking op het gehele gemeentelijke
grondgebied en zal als toetsingskader
dienen voor ontwikkelingen.
• Het bestemmingsplan Warfveendijk 14
Laren (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buWarfveend14La-BP41.) wijzigt de
bestemming ‘Agrarisch’ in een ‘FAB-Bedrijf’
bestemming ten behoeve van een
bosbouwbedrijf. Door gebruik te maken
van het ‘Beleidskader Functieverandering
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt
het bestaande oppervlakte bebouwing
hergebruikt of gesloopt en herbouwd ten
behoeve van de nieuwe bedrijvigheid. Het
erf wordt tevens aan de hand van een
landschapsplan ingepast in de omgeving.
Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen
met ingang van 18 november 2021 voor de
duur van zes weken tot en met 29 december
2021 ter inzage. De bestemmingsplannen
kunnen gedurende de hiervoor genoemde
termijn worden ingezien op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt
u op de knop “Zoeken plannen”, waarna
u de mogelijkheid heeft de informatie op
te roepen via het invullen van de locatie,
de naam van het bestemmingsplan of het
planid-nummer. U kunt tevens op afspraak
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem
en Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken
inzien (digitaal of op verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan kan gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep bij de Raad van
State worden ingesteld. Het beroepschrift
moet gestuurd worden naar de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge
artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening treedt het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan in werking daags
na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor
het besluit niet in werking treedt, totdat op
het verzoek is beslist.
Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal loket van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep in stellen. U moet dan wel
beschikken over DigiD, anders kunt u niet
inloggen.

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: mw. H. Ebbekink
Besloten is de volgende maatregel te treffen:
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het perceel
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Openbare bekendmakingen
• Gorssel, Goudenregenstraat 6, verzonden
op 15 november 2021, nr. 2021-209410
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
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:

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.

• Y. Hmaida, geb. 23-02-1990

II van het Besluit omgevingsrecht van
toepassing is.

Zie informatie: Bezwaar

Meer informatie over dit besluit treft u aan
op: https://www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad

Beleidsregels
Besluit tot intrekken ‘Beleidsregels
Kruimelgevallen’
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op 2 november 2021 besloten om
de ‘Beleidsregels Kruimelgevallen’ van 29
december 2016 in te trekken. Het intrekken
van dit beleid heeft tot gevolg dat de
volledige reikwijdte van artikel 4 van bijlage
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.

Verlenging Beleidsregels Terug- en
invordering bedrijfskapitaal Tozo
Contact: dhr. J. Meerwijk
Bekendmaking vaststelling Beleidsregels
Tozo. In de vergadering van 2 november 2021
heeft het college van B&W de Beleidsregels
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.

Terug- en invordering bedrijfskapitaal
Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling
Zelfstandige Ondernemers) vastgesteld.
Inwerkingtreding
De beleidsregel wordt bekend gemaakt in
het digitale Gemeenteblad op overheid.nl. De
beleidsregel treedt in per 10 november 2021
en loopt tot en met 31 december 2022.
Inzage
De beleidsregel ligt voor iedereen ter inzage.
Dit is met ingang van 17 november 2021 bij
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem.

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

12 november 2021

Strengere coronamaatregelen
Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg
te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht
het aantal contactmomenten per dag te verminderen.
Nieuwe maatregelen per 13 november:

Deze maatregelen blijven gelden:

Algemeen
.

Hier heb je een coronatoegangsbewijs nodig

Horeca

Houd 1,5 meter afstand van
anderen.

Horeca, zoals cafés en restaurants,
dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten
bezorgen zijn uitgezonderd.

Ontvang thuis maximaal 4
personen per dag. Kinderen t/m
12 jaar zijn uitgezonderd.

Vaste zitplaats verplicht.

Werk thuis, tenzij het echt niet
anders kan.

•
•
•
•

Horeca.
Evenementen.
Kunst en cultuur.
Kunst- en cultuurbeoefening op locatie
vanaf 18 jaar.
• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Evenementen en kunst en cultuur
Evenementen niet toegestaan na
18.00 uur. Voorstellingen kunst en
cultuur, zoals in theaters, bioscopen
en concertzalen, zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen
Niet-essentiële winkels en dienstverlening, zoals kledingwinkels en
kappers, dicht om 18.00 uur.

Maximaal 1250 personen per
ruimte.

Essentiële winkels, zoals supermarkten, dicht om 20.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.
Doorstroomevenementen en
doorstroomlocaties zijn uitgezonderd.

Hier draag je een
mondkapje
•
•
•
•
•
•
•

In het openbaar vervoer.
Op plekken rond het openbaar vervoer.
In het personenvervoer, zoals taxi’s.
Op vliegvelden en in vliegtuigen.
In publieke binnenruimtes.
In het mbo en hbo en op de universiteit.
Bij contactberoepen.

Reizen

Onderwijs
Recreatie

In mbo en hbo en op de universiteit
maximaal 75 studenten per ruimte.

Recreatie, zoals pretparken,
dierentuinen en sauna’s, dicht om
18.00 uur.

Sport

• Vermijd drukte onderweg en reis buiten
de spits.

Geen publiek bij sport.

Wassen

Was vaak je handen.
Hoest en nies in je
elleboog.

Afstand
.

Houd 1,5 meter
afstand.
Schud geen handen.

Luchten

Zorg voor
voldoende
frisse lucht.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Testen

Klachten? Blijf thuis
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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Zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen
Wij vinden het belangrijk dat iedereen een
goede zorgverzekering heeft. Ook wanneer
u een laag inkomen heeft. De gemeente
Lochem biedt daarom de mogelijkheid om
een voordelige en uitgebreide zorgverzekering af te sluiten voor mensen met een
laag inkomen. De gemeente heeft hierover
afspraken gemaakt met zorgverzekeraar
Aevitae. De gemeente betaalt een deel van
de maandelijkse premie. Daardoor blijven
de kosten voor u als inwoner lager.

Voorwaarden
U kunt aan deze zorgverzekering meedoen als het
netto gezamenlijk maandinkomen, zonder vakantiegeld, van u en uw eventuele partner lager is dan de
volgende bedragen. Heeft u een bijstandsuitkering?
Dan komt u zonder meer in aanmerking.

Norm alleenstaande:

Jonger dan de AOW Leeftijd
Ouder dan de AOW Leeftijd

€ 1.332,19
€ 1.481,97

Norm gehuwd:

Jonger dan de AOW Leeftijd
Ouder dan de AOW Leeftijd

€ 1.903,14
€ 2.009,45

De waarde van uw spaargeld, auto en/of huis tellen wij
niet mee.

Wat zijn de maandelijkse kosten?
Aevitae verzorgt de zorgverzekering voor mensen met
een laag inkomen voor de gemeente Lochem. Bent u al
verzekerd via Aevitae? Dan hoeft u niets te doen. Uw
verzekering loopt dan gewoon door in het nieuwe jaar.

U kiest zelf het pakket dat bij u past. Op de website
www.gezondverzekerd.nl kunt u het complete vergoedingenoverzicht nalezen. De premie die u betaalt
hangt af van welk pakket u kiest: de gemeentepolis
start, plus of uitgebreid. Voor ieder pakket doet de
gemeente een financiële bijdrage. De netto premies
van de drie verschillende pakketten zijn:

Wilt u meer weten over deze voordelige en uitgebreide
zorgverzekering of wilt u hulp bij het aanmelden? Dan
bent u welkom op één van de digitale spreekuren. Via
de website Spreekuur.gezondverzekerd.nl/aevitae kunt
u zelf in de agenda een moment afspreken wanneer het
u uitkomt. Heeft u een afspraak gemaakt? Dan krijgt u
een bevestiging per mail en informatie over wat u bij de
hand moet houden tijdens de afspraak.

De Gemeentepolis Start:
De Gemeentepolis Plus:
De Gemeentepolis Uitgebreid:

Lukt het niet om het online te regelen? Dan kunt u zich
aanmelden voor een van de persoonlijke spreekuren op:

128,66
163,04
 176,34

Meer regelingen voor lage inkomens
Een zorgverzekering die bij u past
De nieuwe zorgverzekering gaat op 1 januari 2022 in.
Deze zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en drie aanvullende pakketten: Start, Plus of
Uitgebreid.

De basisverzekering

In de basisverzekering zit de belangrijkste zorg, zoals
die van de huisarts, ziekenhuis en apotheek. Voor
kosten uit de basisverzekering geldt een wettelijk
eigen risico van € 385,-. Wilt u niet voor onverwachte
kosten komen te staan? Dan kunt u het eigen risico met
een aanvullende verzekering meeverzekeren.

De aanvullende verzekering

Niet alle zorg wordt vergoed uit de basisverzekering.
Aevitae biedt daarom drie aanvullende pakketten:
Start, Plus of Uitgebreid. Binnen deze pakketten zijn
oplopende vergoedingen voor onder anderen tandarts,
orthodontie en fysiotherapie opgenomen.

Meer informatie en aanmelden

Lochem kent nog meer regelingen voor ondersteuning
aan inwoners met een laag inkomen. Het maakt hierbij
niet uit of dat een inkomen is uit een (bijstands-)uitkering of uit werk. Ook kan het zijn dat u een laag
inkomen heeft als gevolg van schulden. Of u voor
een regeling in aanmerking komt, hangt af van uw
persoonlijke situatie. Per regeling gelden ook andere
voorwaarden.
Op de website www.bakenlochem.nl/geld/toeslagenen-bijdragen/regelingen-voor-een-laag-inkomen
vindt u alle regelingen waar u misschien een beroep op
kunt doen. Via www.checkwaarjerechtophebt.nl kunt
u heel eenvoudig uw gegevens invullen en meteen
zien voor welke regeling u in aanmerking komt.
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het aanvragen van
een regeling? Wij helpen u graag! U mag ons altijd
bellen: (0573) 289290 of u kunt een mail sturen naar:
info@bakenlochem.nl.

8 december in Gorssel (Den Oldenhof)
14 december in Lochem (Gemeentehuis)
De spreekuren zijn alleen te bezoeken op afspraak.
U kunt zich aanmelden bij ’t Baken: 0573-28 92 90.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwe gemeentepolis?
Dat kan via www.gezondverzekerd.nl/lochem.
Hier ziet u een overzicht van de pakketten en welke
kosten vergoed worden. Bepaal wat u nodig heeft en
kies welk pakket bij u past.

Blijft u liever bij uw huidige verzekeraar?
Als u liever bij uw huidige verzekeraar blijft, dan kunt u
kiezen voor een financiële tegemoetkoming in de zorgkosten. Of u hiervoor in aanmerking komt, hangt af
van uw persoonlijke situatie. Meer informatie hierover
vindt u op www.bakenlochem.nl/geld/toeslagen-enbijdragen/regelingen-voor-een-laag-inkomen. Daar
kunt u klikken op ‘tegemoetkoming zorgkosten’.

Let op: overstappen kan tot en met 31 december 2021!

Meer informatie? Kijk op www.gezondverzekerd.nl

