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“Voor een succesvolle integratie heb
je iedereen nodig”
Wonen er in uw buurt of straat
statushouders? Mensen die
zijn gevlucht uit Syrië, Sudan of
bijvoorbeeld Sri-Lanka en een
verblijfsvergunning kregen in
Nederland? Wist u dat veel van
deze mensen hard aan het werk
zijn om in te burgeren? Ze volgen
taallessen, gaan (gedeeltelijk) naar
een werkplek en leren meer over
dagelijkse gebruiken in Nederland.
Hoe werkt een brievenbus bijvoorbeeld? Waar is de markt en hoe gaat
het met afrekenen? Wat doet een
huisarts en de GGD? Wat zijn de
Nederlandse gebruiken? Interbeek
Support helpt deze mensen tijdens
het intensieve inburgerstraject.
Zij doen dit in opdracht van de
gemeente Lochem. In dit artikel
leest u meer over dit traject en de
Nieuwe Wet Inburgering, die vanaf 1
januari 2022 van kracht gaat.
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

Doe de quarantainecheck!
Inburgeraars krijgen taalles in de Hoeflinghof in Lochem.
In de Hoeflinghof aan de
Hoeflingweg in Lochem is het stil in
het trappenhuis. Op de verdiepingsvloeren zie je soms iemand lopen
met een mondkapje op. Meerdere
bedrijfjes zijn gevestigd in het pand.
Op de tweede en derde verdieping
bevinden zich 2 grote klaslokalen.
Als de deur opengaat van één van
deze lokalen dan zitten er 7 mensen
aandachtig te luisteren naar docente
Anne. Iedereen heeft een laptop
voor zijn of haar neus en sommigen
hebben een koptelefoon op. En
iedereen heeft een schrift en een
pen voor handen. Het zijn allemaal
vriendelijk lachende gezichten van
mensen die onze Nederlandse taal
van nature niet machtig zijn. Maar
achter die lach schuilt vaak een
heel verhaal. Ze zijn gevlucht voor
oorlog, oneerlijke mensenrechten of
hongersnood.
Begrijpelijke taal
In Nederland hebben statushouders
de plicht om een inburgeringstraject te volgen. De statushouders
in de gemeente Lochem volgen een
Z-route voor zelfredzaamheid en
de B1-route voor Begrijpelijk taal.
Dit doen ze vier dagen in de week.
“Ze zetten er goed hun schouders
onder. Dat is niet altijd makkelijk
in het begin. Want, onbekend,
maakt onbemind,” vertelt Esther
Hettema-ter Beek van Interbeek
Support. Samen met haar partner
Vincent Hettema heeft ze Interbeek
Support opgericht. Zij ondersteunen
gemeenten in de begeleiding van
werkzoekenden naar werk en
participatie. “De opdracht van de
gemeente Lochem is dat iedereen
leert om op B1-niveau (begrijpelijke
taal, red) te spreken. De lat ligt best
hoog met langere zinnen en een
grotere woordenschat. Eerder was
het doel A2 en dat zijn kortere zinnen
en minder woorden.” De gemeente
ziet dat de kracht en combinatie van
taal en praktijk die Interbeek binnen
het traject biedt werkt.
Duidelijkheid en houvast
Interbeek Support heeft voor een

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

aantal gemeenten de afgelopen
paar jaar al trajecten opgezet voor
inburgeraars. “Eerder mochten
inburgeraars zelf weten bij wie
ze taallessen afnamen. Dan kon
het wel eens zijn dat ze opeens
naar een andere aanbieder gingen
omdat die in hun ogen goedkoper
was. Nee, dacht ik dan! Want zo
glippen ze door je vingers en raak
je ze letterlijk uit het zicht. Met de
nieuwe Wet Inburgering is het zo
geregeld dat de gemeenten de regie
in handen hebben. Zij bepalen waar
de trajecten gevolgd worden. Dat
geeft duidelijkheid en houvast.”
Problemen en uitdagingen
Vincent: “We gaan echt van mens
tot mens aan de slag. Iedereen
heeft een ander niveau. Ook de
zelfredzaamheid verschilt per
persoon. En daarnaast spelen zich
achter elke voordeur weer andere
problemen en uitdagingen af
waar we ze mee ondersteunen. Bij
veel nationaliteiten is de vrouw
bijvoorbeeld niet gewend om te
werken. Zij is er voor de kinderen.
Maar het is juist goed voor de
taal om in contact te komen met
anderen buiten je eigen huiselijke
kring.” Een patroon dat Interbeek
Support probeert te doorbreken.
Taal is volgens Esther en Vincent
een middel voor het doel: namelijk
integreren, werk vinden en je thuis
voelen in Nederland. Daarom
hebben ze de taallessen geïntegreerd in hun aanpak.
Samenwerken
Interbeek Support werkt
samen met tal van andere
partijen. Zoals ondernemers, de
huisarts, de scholen, ‘t Baken en
Vluchtelingenwerk. “Voor een
succesvolle integratie heb je
iedereen nodig,” vertelt Esther. In
de Hoeflinghof startten binnenkort
nog 2 extra groepen. Benieuwd wat
u kan doen voor een statushouder
of hoe het met hem of haar gaat?
Stap eens op hem af en begin een
gesprekje. Goed voor de sociale
contacten én het leren van de taal.

Begroting in een oogopslag
Dankzij scherp begroten kan de gemeente Lochem ruimte blijven
maken voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambities uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’ waar
te maken, maar ook om dringende zaken in gang te zetten. Op de
pagina’s verderop in deze Berkelbode leest u bij elk programma uit de
begroting de belangrijkste nieuwe activiteiten voor 2022.

Bent u in contact geweest met iemand die corona heeft? En twijfelt u of u
in quarantaine moet? Doe dan de quarantainecheck!
Kijk op www.quarantainecheck.rijksoverheid.nl. Zo helpt u het virus niet
verder te verspreiden.

Vrije inloop voor informatie en
coronavaccinatie op 4 december
GGD Noord- en Oost-Gelderland is
op 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.
Als iedereen zich laat vaccineren,
kan het coronavirus zich minder
makkelijk verspreiden. Een
vaccinatie beschermt niet alleen
jezelf, maar ook de mensen om
je heen. Als veel mensen een
prik nemen, kan er steeds meer
en komen er minder coronaregels. Het geeft uiteindelijk meer
vrijheid. Daarom is iedereen in
de gemeente Lochem van harte
welkom in deze tijdelijke locatie

voor informatie en om zich te laten
vaccineren.
Goed informeren
Vaccineren is niet verplicht. Je
kiest zelf of je een prik wil of niet.
Je goed informeren helpt bij het
maken van een keuze. In de pop-up
locatie geven we je alle informatie
en kun je vragen stellen. Om zeker
te weten dat je een keuze maakt
die bij jou past, zorgen wij dat je
dit kan doen op basis van goede,
open en eerlijke informatie.
De locatie van Tafeltennisvereniging De toekomst is op
zaterdag 4 december geopend
van 09.00 – 17.00 uur aan de
Runmolenlaan 17. Vrije inloop is
mogelijk en praktische informatie
is te vinden op:
www.ggdnog.nl/corona/
corona-vaccinaties/
vaccinatietour-door-de-regio.

Noodreparatie op weg tussen Laren en A1

Afsluiting N332 van 9 t/m 12 december
De provincie Overijssel gaat
binnenkort een noodreparatie
uitvoeren aan de N332 tussen de
aansluiting Lochem (26) op de A1
en de brug over de Schipbeek. De
N332 tussen de A1 en Laren sluit
de provincie af vanaf donderdag
9 december 19.30 uur tot en met
zondag 12 december 24.00 uur.
Mocht het weer mee zitten dan
kan het zijn dat de weg al open

gaat op 12 december. Bouwbedrijf
Heijmans Infra B.V. voert het werk
uit. Tijdens het werk wordt het
verkeer omgeleid. Het verkeer dient
rekening te houden met extra
reistijd vanwege omleidingsroutes
van en naar Laren, Lochem en de
A1.
Meer informatie leest u op
www.lochem.nl/nieuws.

Eerste politieke programma Radio
Ideaal op 24 november
Woensdag 24 november start het
programma Achterhoek Totaal
op Radio Ideaal met aandacht
voor de politiek in de gemeente
Lochem.

't Erve is de eerste gast die
aan bod komt. Met deze stap
wil Achterhoek Totaal politiek
betrouwbare burgerjournalistiek
een professioneel podium bieden.

Vanaf volgende week praat de
presentator elke woensdag van
18.00 – 19.00 uur met politici en
andere gasten uit onze gemeente.
Burgemeester Sebastiaan van

Meer informatie? Stuur een mail
naar info@radioideaal.nl.
De uitzending luistert u via FM
106.7 & 107.9 Mhz. Of ga naar
www.rtvideaal.nl.
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Hoe kan de gemeente nog beter met u samenwerken?
Wat vindt u van de manier waarop
in onze gemeente besluiten worden
genomen en uitgevoerd? Is dat
duidelijk? Vindt u dat inwoners
voldoende kunnen meedenken,
meebeslissen of zelfs meewerken
als zij dat willen? Laat het ons
weten. De vragenlijst Lokale
Democratie staat voor u open
van 22 november tot en met 12
december.
Wethouder Eric-Jan de Haan zit
in de begeleidingsgroep van het
onderzoek. Samen met raadsleden,
inwoners en ambtenaren. Hij legt
uit: “We betrekken inwoners op veel
manieren als we plannen bedenken
of plannen uitvoeren. Steeds vaker
geven we ruimte aan ideeën uit de
samenleving. Sluit hoe wij werken
voldoende aan bij wat inwoners
graag willen? Daarover horen we
graag uw mening!”

		

Aan de slag
De uitkomsten zijn heel
bruikbaar voor de gemeenteraad,
burgemeester en wethouders en
ambtenaren. Het maakt duidelijk
hoe inwoners de lokale democratie
waarderen. Of er wensen zijn
om meer samen te werken op
onderwerpen. Wethouder De
Haan: “De resultaten helpen
bij het bedenken van verbeteracties richting de periode na de
verkiezingen”.
Deel uw mening
We horen ook graag van u! Vertel
ons dus: wat gaat er goed? Wat
kan er beter? Van 22 november
tot en met 12 december staat
de vragenlijst Quick Scan Lokale
Democratie open op www.lochem.
nl/vragenlijst. Ook raadsleden,
collegeleden en ambtenaren
vullen de vragenlijst in. Daardoor

kunnen we kijken of we er hetzelfde
over denken. En zo niet: samen
in gesprek gaan over hoe we nog
beter kunnen samenwerken. Heeft
u geen toegang tot internet? Dan
kunt u contact opnemen met
adviesbureau Moventem (0575) 76
02 27. Moventem kan u dan een
vragenlijst op papier toesturen.
Over het onderzoek
De landelijke organisatie
‘Democratie in Actie’ ontwikkelde
de vragenlijst. Een begeleidingsgroep met inwoners, raadsleden,
medewerkers en bestuurder vanuit
de gemeente Lochem ondersteunt
en organiseert het proces hier. Zij
voegde ook lokale vragen toe. De
begeleidingsgroep verdiept zich in
de reacties die we ontvangen en
stelt op basis daarvan verbeteracties voor.

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 29 november 2021
Maandag 29 november 2021 is er een digitale Politieke Avond. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de
agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen. Het ontvangen van
publiek bij de vergaderingen is helaas niet mogelijk.

Agenda Politieke Avond
Vragenhalfuur
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur.
Tafels
Ronde

Tafel 1

Tafel 2

Ronde 1:
19.45 - 20.30 uur

Meningvormen:
Regionale Energie Strategie 1.0 *

Beeldvormen:
Derde wijzigingsverordening APV *

Ronde 2:
20.45 - 21.30 uur

Tafel 3

Petitie Stelkampsveld overhandigd aan
wethouder De Haan

Vorige week boden de in- en omwonenden van het Stelkampsveld aan
wethouder De Haan een petitie aan. De omwonenden zijn het niet eens
met het voorgenomen besluit van de gemeente Lochem om een aantal
(gedeeltes van) wegen af te sluiten voor het gemotoriseerde verkeer.
Naast de in- en omwonenden ondertekenden de mensen uit de omgeving
van Stelkampsveld en ver daar buiten de petitie. Een kleine 1500 mensen
ondertekenden de petitie. Op de foto de initiatiefnemers, de heren
Harbers, Berenschot en Ribbers en wethouder De Haan.

Hoe werkt de Digitale Politieke Avond
op 29 november?
De Politieke Avonden vinden door
de aangescherpte coronamaatregelen voorlopig weer digitaal
plaats. Voor de Digitale Politieke
Avonden vergaderen de raadsleden
vanachter hun computer thuis. De
vergaderingen zijn openbaar: alle
inwoners kunnen de vergaderingen
live en na afloop bekijken via
www.lochem.nl/politiekeavond.
Ook blijft het voor inwoners
mogelijk mee te spreken met
tafelgesprekken. U kunt zich
hiervoor aanmelden bij de griffie
via het aanmeldformulier dat is
te vinden op www.lochem.nl/
politiekeavond of door te bellen
naar (0573) 28 92 22. U ontvangt
daarna instructies hoe u mee kunt

doen. Daarnaast is het mogelijk uw
bijdrage schriftelijk met de raad te
delen. Dit kan uiterlijk de zondag
vóór de Politieke Avond. Dat is
dus dit keer zondag 28 november.
Uw bijdrage voegen we toe aan
de vergaderstukken. U kunt uw
bijdrage mailen naar: griffie@
lochem.nl of per post versturen
naar: Gemeente Lochem, t.a.v.
de griffie, Postbus 17, 7240 AA
Lochem.
Vragen?
Voor verdere vragen over de
Digitale Politieke Avond kijk op
www.lochem.nl/politiekeavond of
neem contact op met de griffie via
griffie@lochem.nl of (0573) 28 92
22.

De Brandweer vraagt uw hulp!

Beeldvormen:
1. Verordening Nadeelcompensatie *
2. Memo Procedures en regels voor Kostenverhaal *

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf het tafelgesprek live volgen via www.lochem.nl/
politiekeavond. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het
onderwerp. Hiervoor moet u zich wel vóór 29 november 2021 aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via
(0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.
Raadsvergadering
Om 21.45 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 15 november 2021
4. Ingekomen stukken 3 november 2021 t/m 9 november 2021
Hamer- en stemstukken
5. Belastingverordeningen 2022
6. Aanvullend krediet nieuwbouw scholen in Laren
7. Bestuurlijke fusie Staring college
8. Subsidieregeling Sportvoorzieningen
9. Verordening Wmo
10. Vaststelling jaarrekening 2019 en 2020 Stichting Poolsterscholen
11. Omgevingsplanregels van rijkswege (bruidsschat)
12. Verordening Commissie Ruimtelijke kwaliteit
13. Verordening Fysieke Leefomgeving
14. Sluiting

Vul de enquête in over brandveiligheid en win een ovenwant.
Denkt u wel eens na over brand?
Heeft u al rookmelders in huis?
De Brandweer hoort graag hoe
u denkt over brandveiligheid
en wat u zelf al doet! Hiervoor
heeft de Brandweer Noord- en
Oost-Gelderland een korte enquête
gemaakt om dit te onderzoeken.
Uw informatie en kennis helpt de
brandweer om de communicatie,
dienstverlening en voorlichtingscampagnes nog verder te

verbeteren. Het maakt ons samen
bewust(er) van de risico’s op brand
en zo helpen we elkaar bij het
brandveiliger maken van onze
leefomgeving! Het invullen duurt
enkele minuten en kan geheel
anoniem. Als u uw e-mailadres
achterlaat, maakt u kans op een
unieke Brandweer ovenwant (de
gegevens worden na de actie
verwijderd). Vult u de enquête
vandaag nog in? Ga naar vnog.nl/
brandweer/brandveilig-leven.
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Uitgangspunten woningbouw gemeente Lochem vernieuwd
Het woonbeleid van de gemeente
Lochem wordt vernieuwd.
Aanleiding hiervoor is het
groeiende woningtekort, de
stijging van de woningprijzen en
het behoud van de leefbaarheid
in de kernen. Op verzoek van de
gemeenteraad heeft het college
daarom het huidige woonbeleid
tegen het licht gehouden en op
basis van nieuwe ontwikkelingen
een aanvulling geschreven op de
Woonvisie Lochem 2018-2025.
Niet eerder was het in Nederland
zo moeilijk om een woning te
bemachtigen. Er is een woningtekort door het groeiend aantal
huishoudens en achterblijvende
woningbouw. De prijzen van
koopwoningen stijgen, de

wachttijd voor een sociale
huurwoning loopt op en de
doorstroming stagneert. Vooral
starters en kwetsbare groepen
hebben grote moeite om een plek
te vinden om hun leven op te
bouwen.
Gemeente Lochem groeit harder
dan verwacht
De crisis op de woningmarkt
speelt ook in de gemeente
Lochem. Bij het opstellen van de
Woonvisie Lochem 2018-2025
was het geplande aantal
nieuwbouwwoningen groter dan
de verwachte groei van het aantal
huishoudens. De werkelijkheid is
nu anders. Onze regio is in trek,
er komen meer mensen wonen
dan er vertrekken. De bevolking en

het aantal huishoudens groeien
harder dan verwacht. Daarom
moet de Woonvisie Lochem
aangepast worden.
Wethouder Robert Bosch:
“We gunnen iedereen in
onze gemeente een goede en
betaalbare woning. Bovendien
willen we ook dat de leefbaarheid
in de kernen op peil blijft en waar
nodig verbetert. Daarom is ons
streven om de komende 10 jaar
zeker 1300 woningen verdeeld
over de gemeente te bouwen.”
Woonvisie is basis voor nieuwe
woningbouwplannen
In het zogenaamde ‘addendum’
op de Woonvisie staan naast de
actuele ontwikkelingen op de

woningmarkt, de uitgangspunten
benoemd voor leefbare kernen en
betaalbaarheid van de woningen.
In de Woonvisie wordt ook
ingegaan op aantallen woningen,
de verdeling over de kernen, het
type woningen, de doelgroepen
en de prijzen van de woningen.
Daarmee vormt de vernieuwde
Woonvisie Lochem 2018-2025
de basis voor alle woningbouwplannen in de gemeente Lochem.

kern vermeld. Met verschillende
partijen zoals dorpsraden en
woningcorporaties zijn de
kernvisies besproken en inwoners
konden in september reageren op
de voorontwerp-kernvisies. Deze
reacties worden samengevat in
een reactienota en verwerkt in de
ontwerp-kernvisies, die dan ter
inzage worden gelegd en waarop
formele zienswijzen ingediend
kunnen worden.

Kernvisies Wonen
Als de raad de vernieuwde
Woonvisie heeft vastgesteld,
wordt het traject kernvisies
Wonen weer op gepakt. In deze
kernvisies staan de beoogde
locaties, het aantal te bouwen
woningen en het type woning per

Bespreking in de gemeenteraad
De raad bespreekt voor de kerst
de aanvulling op de Woonvisie.
Zodra bekend is wanneer de
behandeling is dan wordt dat via
gemeentenieuws en lochem.nl
bekendgemaakt.

Openbare bekendmakingen
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

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 11 november tot en met 17 november
2021 zijn de volgende aanvragen ontvangen:
Joppe
• De Zevensprong, Kerstfair, 17 en 18
december (onder voorbehoud) Dortherdijk
6, 2021-221441
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 11 t/m 17 november 2021 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• •Berkelweg 1 (nabij), het kappen van een
rode beuk, nr. 2021-221965,
16 november 2021
Eefde
• Eefdese Enkweg 10, het vervangen van een
woning en het plaatsen van een tijdelijke
woonunit, nr. 2021-221368,
10 november 2021
Gorssel
• Beukenlaan 33 en 35 (nabij), het kappen
van een beuk, nr. 2021-221552,
12 november 2021
• Joppelaan 74a (nabij), het kappen van een
eik, nr. 2021-221506, 12 november 2021
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 (nabij), het oprichten
van negen groepsaccommodaties en het
kappen van drie bomen, nr. 2021-221592,
12 november 2021

Laren
• Horstweg 5, het kappen van een eik, nr.
2021-221369, 10 november 2021
• Warfveendijk 1 (nabij), het aanplanten van
inheemse randbeplanting en bomen en het
aanleggen van een poel, nr. 2021-221371,
10 november 2021
Lochem
• Berkeloevers kavel 14, het oprichten van
een woning, nr. 2021-221922,
16 november 2021
• Endepol 40-46 (nabij), het kappen van drie
lijsterbessen, nr. 2021-221750,
15 november 2021
• Marinus Naefflaan 28, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2021-221471,
11 november 2021
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
(artikel 2.1 brandveilig gebruik) Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
Contact: dhr. M. Buijsrogge
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht bestaat het
voornemen vergunning te verlenen voor:
Lochem
• Ampsenseweg 26a, het brandveilig gebruik
van een dagbestedingsgebouw voor
maximaal 40 personen, nr. 2021-219894
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 25
november 2021 voor de duur van zes weken
ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Zie informatie: Zienswijzen

Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking aanvraag bekendgemaakt:
Almen
• Binnenweg 18, het plaatsen van een
container, nr. 2021-220562,
17 november 2021
Gorssel
• Warande 4, het plaatsen van een carport
met berging en kas en het vergroten van de
entree, nr. 2021-211635,
17 november 2021

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 11 t/m 17 november 2021 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Harfsen
• Het Hazenveld 78, het veranderen van een
carport, nr. 2021-221222,
12 november 2021
Lochem
• Landsteinerweg 1, het vergroten van een
woning (plaatsen serre), nr. 2021-216342,
12 november 2021
• Landsteinerweg 14, het veranderen van
een gevel (veranderen/vervangen kozijnen),
nr. 2021-220278, 15 november 2021
• Nieuweweg 5a, het tijdelijk plaatsen van
een loftwoning (zorg) voor een periode van
15 jaar, nr. 2021-218766,
15 november 2021
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode is onderstaande
intrekking bekend gemaakt:
Gorssel
• Joppelaan 53a, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het veranderen
van een bakhuisje (nr. 2019-145277), nr.
2021-211247, 16 november 2021
Lochem
• Nieuweweg 5a, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een tijdelijke zorgwoning met

logiesfunctie voor een periode van vijf jaar
(nr. 2021-203705), nr. 2021-220075,
15 november 2021

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplannen
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende ontwerp bestemmingsplannen
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet
geluidhinder liggen ter inzage:
• Het bestemmingsplan Hanzeweg 30-33
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loHanzeweg3033Lo-BP31), zaaknummer
2020-175135. Het bestemmingsplan
maakt een bedrijfsuitbreiding mogelijk.
• Het bestemmingsplan Holterweg 114
Laren 2022 (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buHolterw114La2022-BP31), zaaknummer
2020-188498. Herstelt een fout door de
aanduidingen ‘vrijstaand’ en specifieke
bouwaanduiding - bijgebouwen nieuwe
woning’ correct vast te leggen.
Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en
besluiten liggen met ingang van 25 november
2021 voor de duur van zes weken tot en met 5
januari 2022 ter inzage. De ontwerp 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
(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).
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Openbare bekendmakingen
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.

•
•
•
•
•

naam ontwerp bestemmingsplan
het zaaknummer
uw naam en adres
de datum waarop u de zienswijze indient
onderbouwing van uw zienswijze

In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:

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 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.

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

Barchem
• Dorpsplein
In verband met een sinterklaasfeest is het
Dorpslein te Barchem op 3 december 2021
tussen 08.00 en 09.30 uur afgesloten voor
alle verkeer.

De volgende maatregelen worden genomen:

Zie informatie: Bezwaar

Verkeer
Verkeersmaatregelen

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
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Begroting 2022
BEVOLKING 2021
33.948

20%
52%

0-19 : 6.738
20-64 : 17.533
65+
: 9.458

28%

ONDERWIJS 2020/2021
33.574
Basisonderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Onderwijs

:
:
:

2.412 leerlingen
2.019 leerlingen
214 leerlingen
Op de foto van links naar rechts: wethouder Robert Bosch, wethouder Henk van Zeijts, burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve, directeur Renger Starke
en wethouder Eric-Jan de Haan. (Foto 2021)

Trots op onze veerkrachtige samenleving
en gezonde financiële basis

BEDRIJVEN 2020
3.640
(aantal vestigingen)

”Dankzij scherp begroten kon de gemeente Lochem ruimte blijven maken voor nieuw beleid. Niet alleen om de ambi-

UITKERINGEN 2020

ties uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen; Lochem Inspireert!’ waar te maken, maar ook om dringende

zaken in gang te zetten. Denk aan de begeleiding voor duurzame energie-opwek buurtinitiatieven, herinrichting

Bijstand (per huishouden) : 380 personen
WW
: 390 personen

van de Tramstraat in Lochem, opstellen van een woonzorgvisie en de aankoop van gronden voor woningbouwlocaties.
Daar kan het nieuwe gemeentebestuur in 2022 voortvarend mee aan de slag!“

Hieronder leest u bij elk programma uit de begroting de belangrijkste nieuwe activiteiten voor 2022.
BANEN 2020
15.180

0. Bestuur en
ondersteuning

Top 3 sectoren
Openbaar bestuur, onderwijs
en gezondheidszorg
:
Zakelijke dienstverlening
:
Industrie
:

Nieuwe activiteiten:

19%

WONINGEN 2021
15.165
Koopwoningen
Huur (corporaties)
Huur overig

30,2%
21,7%
18,2%

70%

:
:
:

uitgaven

€ 2.530.000

11%

• Verder ontwikkelen dienstverlening vanuit de burgerpeiling Waar Staat Je Gemeente, voorbereiden digitaal
verlengen rijbewijs, verder investeren in begrijpelijke taal,
€ 12.000 is beschikbaar.
• Gemeenteraadsverkiezingen coronaproof organiseren,
€ 50.000.

1. Veiligheid

uitgaven

€ 3.112.000

Nieuwe activiteiten:
• Extra inzet op toezicht en handhaving van groen en landschap – Doorgaan met inhaalslag controle herplantplicht,
aanpak illegale kap en aantasting van het landschap,
€ 60.000 is beschikbaar.

10.713
2.842
1.611

Gemiddelde WOZ-waarde: € 343.000

2. Verkeer, vervoer en
waterstaat

WOONLASTEN 2021

uitgaven

€ 5.384.000

Eenpersoonshuishouden

: € 861

Nieuwe activiteiten:

Meerpersoonshuishouden
1.626

: € 919

• Nota mobiliteit: Oplossen van verkeersonveilige situaties,
€ 60.000.
• Herinrichting Tramstraat en Larenseweg Lochem –
Planvorming en ontwerp in 2022, uitvoering in 2023,
krediet € 2.000.000.

Bronnen: waarstaatjegemeente.nl, CBS Statline

www.lochem.nl

in 1 oogopslag
3. Economie
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Inkomsten

uitgaven

€ 1.485.000

€ 86.037.000

Nieuwe activiteiten:
• Keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers Een extern bureau voert uit, € 40.000.
• Extra inzet landbouw - Door ondersteuning projecten
van Innovatie Coöperatie met € 50.000 en extra
ambtelijke ondersteuning landbouw, € 75.000.

6. Sociaal domein

uitgaven

€ 33.780.000
Nieuwe activiteiten:

4. Onderwijs

uitgaven

€ 2.579.000

Nieuwe activiteiten:
• Ventilatie verbeteren op Josephschool en Staringcollege –
Wij dragen bij aan maatregelen voor een beter binnenklimaat met € 33.000 en € 385.000.
• Uitvoering Scholenbouw Laren – Er is behoefte aan meer
ruimte en geld vanwege meer leerlingen.
• Uitvoering lokaal plan Nationaal Programma Onderwijs Onderwijsvertraging door corona halen we in de komende
twee schooljaren in, € 469.000.

5. Sport, cultuur en
recreatie

uitgaven

€ 6.882.000

Nieuwe activiteiten:
• Uitvoeren duurzaam beheer laanbomen buitengebied –
Structureel onderhoud aan de laanbomen en verjongen
van het laanbomenbestand, € 435.000.
• Uitvoeren achterstand herplantverplichting laanbomen
buitengebied – In 2022 halen we de achterstand herplant
in, € 100.000.
• Uitvoeren Soortmanagementplan vleermuizen – In 2022
voeren we de acties uit het Soortmanagementplan vleermuizen uit, € 25.000.
• We voeren de acties uit het biodiversiteitsplan uit –
We benutten kansen voor biodiversiteit door het nemen
van maatregelen, € 60.000.
• We verduurzamen De Beemd. Eerst maken we een keuze
uit scenario’s. Daarna volgen ontwerpfase en uitvoering.

• We voeren de nieuwe Wet Inburgering uit – Nieuwe rol
voor de gemeente, € 460.000.
• We verkennen en werken een eerste omgekeerde verordening
binnen het Sociaal domein uit voor onze inwoners, € 80.000.
• Stichting Welzijn Lochem (SWL) zet extra in op ondersteuning
van mantelzorgers, € 70.000 per jaar in 2022 en 2023.
• We voeren de Motie Relatieloket uit – Samen met ’t Baken en
SWL maken we een plan om problematiek bij volwassenen
en kinderen te voorkomen, € 15.000.
• We ontwikkelen een lokaal aanbod voor respijtzorg zodat
mantelzorgers tijdelijk ontlast kunnen worden.
• Wijziging Jeugdwet en Hervormingsagenda Jeugd
uitvoeren.

7. Volksgezondheid en
milieu

Belastingen en leges

€ 18.365.000

Grond, pachten en huren

€ 2.983.000

Goederen en diensten
Uitkeringen Rijk

€ 646.000
€ 57.226.000

Reserves

€ 4.202.000

Overige inkomsten

€ 2.615.000

Uitgaven

€ 86.037.000

uitgaven

€ 11.581.000

Nieuwe activiteiten:
• Warmtetransitie en koppeling aan energiebesparing
gebouwen – Inwoners en bedrijven stimuleren om energie
te besparen door te isoleren en gasloos te verwarmen,
nadat de raad de Transitie Visie Warmte vaststelt, € 47.000.
• De activiteiten voor de Regionale Energie Strategie lopen
door – In de aanloop naar de RES 2.0 is er extra aandacht
voor zon op dak, € 44.000
• Duurzame opwek vanuit buurtperspectief – Groepen
bewoners maken zelf plannen voor de energietransitie –
Wij ondersteunen en begeleiden waar nodig, € 50.000
in 2022 en 2023.
• Verlenging dienstverleningsovereenkomst (DVO) coördinatie
energiecoaches – Energiecoaches helpen bij bewust maken
van inwoners over energie besparen en opwekken in huis
en tuin, € 30.000

8. Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

Salariskosten

€ 20.748.000

Uitkeringen Sociaal Domein

€ 13.912.000

Goederen en diensten

€ 22.855.000

Subsidies
Bijdragen derden

€ 4.193.000
€ 14.721.000

Reserves en voorzieningen

€ 4.221.000

Rente en grondexploitaties

€ 1.650.000

Afschrijvingen en Treasury

€ 3.738.000

uitgaven

€ 3.955.000

Nieuwe activiteiten:
• Realisatie projecten Binnenstad Lochem – herinrichting
Julianaweg/Molenpoort uitvoeren uit bestaand krediet
en herinrichting Markt e.o. voorbereiden en uitvoeren,
krediet € 2.480.000.
• Voorbereiding nieuwe woningbouwprojecten – Doorgaan
met voorbereiding nieuwe woningbouwprojecten, door
uitvoering te geven aan kernvisies, € 50.000.
• Overgaan tot aankoop gronden voor woningbouwlocaties,
waarvoor de gemeente eerste recht van kopen heeft,
krediet € 5.000.000.
• Het programma Omgevingswet wordt voortgezet om op
1 juli 2022 de Omgevingswet uit te voeren.

www.lochem.nl

Begrotings App

De begroting is via een interactieve webapplicatie
snel gemakkelijk te raadplegen.
U vindt de webapp op
www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financiën

