
 Gemeente Nieuws
Avondsluiting en strengere 
maatregelen overdag
Het aantal coronabesmettingen is 
nog nooit zo hoog geweest als in 
de laatste weken. Daarom grijpt 
het kabinet in, met strengere 
maatregelen. Om zo het aantal 
coronabesmettingen terug te 
dringen en verdere overbelasting 
van de zorg te voorkomen. De 
maatregelen zijn erop gericht om 
het aantal contactmomenten per 
dag sterk te verminderen. Daarbij 
gaat het dagelijks leven overdag 
zoals school, werk en sport wel 
door, maar wel met aanvullende 
regels. In de avond is bijna alles 
gesloten.

Deze maatregelen gaan in op 
zondag 28 november om 05.00 
uur. Ze gelden in ieder geval tot  
19 december 2021. De situatie 
wordt op dinsdag 14 december 
2021 opnieuw beoordeeld.

Basisregels
Om de verspreiding van het virus 
te beperken, is het erg belangrijk 
dat iedereen de basisregels blijft 
volgen. Hoe beter we dit met 
elkaar doen, hoe minder het virus 
zich kan verspreiden. Dit zijn de 
basisregels:
• Testen bij klachten: blijf thuis en 

laat je testen bij de GGD. Ook als 
je al gevaccineerd bent.

• Bij een positieve test: blijf thuis 
en vermijd contact met anderen, 
ook als zij gevaccineerd zijn.

• 1,5 meter is een veilige afstand. 
Bescherm jezelf en anderen.

• Schud geen handen.
• Was vaak en goed je handen.
• Hoest en nies in je elleboog.
• Zorg voor voldoende frisse lucht 

en ventilatie in binnenruimtes.

Maatregelen op een rij
Verderop in deze Berkelbode vindt 
u de maatregelen overzichtelijk op 
een rij. Meer informatie, ook over 
het vaccineren, vind u op  
www.rijksoverheid.nl/coronavirus 
of www.lochem.nl/coronavirus.

Alstublieft, 2 posters voor u! 

1,5 meter afstand houden 
en een mondkapje dragen. 
Het helpt allemaal om de 
verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Achter dit 
Gemeentenieuws vindt u 2 
posters om uzelf en anderen 
aan te moedigen. Steun de 
coronamaatregelen en hang de 
posters op!  Voor uw raam, bij de 
ontvangst of bijvoorbeeld op de 
werkvloer!
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Contact

Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06-10 27 01 39

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden burgerzaken
Maak digitaal een afspraak via  
www.lochem.nl of bel met  
(0573) 28 92 22. Dit ivm maatregelen 
coronavirus.

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Wo 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Alleen op afspraak

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90

De balie is gesloten ivm maatregelen 
coronavirus.

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam: 
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook 
een brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl

Winnaars fotowedstrijd bekend
De stemmen zijn geteld: de 
winnaars van de fotowedstrijd voor 
de gemeentegids 2022-2023 zijn 
bekend. De foto ‘Samen genieten 
van de zonsopkomst boven het 
Stelkampsveld’ verdiende de  
eerste prijs.

Welke plek of activiteit in de 
gemeente Lochem roept het thema 
‘Natuurlijk Noaberschap’ op en 
verdient volgens u een plekje in 
de nieuwe gemeentegids? Met 
die vraag riepen wij u afgelopen 
zomer op om mee te doen aan een 
fotowedstrijd. Alle inzendingen 
plaatsten we op de Facebook- en 
Instagrampagina van de gemeente 
Lochem. Op Facebook brachten 
mensen met een like hun stem 
uit. Op Instagram (stories) gaven 
mensen aan welke foto zij als 
winnaar zagen.

Winnaars
Het thema was best een lastige 
deze editie. Want hoe vang je 
noaberschap in een natuurfoto 
bijvoorbeeld. Er kwamen genoeg 
creatieve inzendingen binnen. De 
foto van de zonsopkomst bij het 
Stelkampsveld in Barchem was uw 
favoriet. De foto van Ageeth Klein 
Geltink kreeg meer dan 100 likes. 
De foto van Antje Reurslag van 
de Berkel bij Almen als verbinder 
tussen onze kernen noteerde een 
tweede plaats. Op plek drie een 
natuurfoto met als titel ‘Beter een 
goede buur dan een verre vriend’. 
Chris Wenneker maakte de foto, 

die naoberschap op een creatieve 
manier heel goed in beeld bracht.
Van harte gefeliciteerd alledrie!

Prijsuitreiking
Alle prijswinnaars kregen 
persoonlijk bericht. Zij ontvangen 
hun prijs medio december. 
De winnende foto’s kunt u 
bekijken op www.facebook.com/
GemeenteLochem.

Verschijning gemeentegids
De nieuwe gemeentegids, met op 
de voorpagina de winnende foto’s, 
verschijnt naar verwachting in  
mei 2022.

Deze drie winnende foto’s krijgen een plek op de voorpagina van de 
gemeentegids.

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 
richt de GGD in als tijdelijke pop-up 
locatie met vrije inloop voor 
iedereen die vragen heeft of zich 
wil laten vaccineren zonder eerst 
een afspraak te maken. 

In de pop-up locatie geven we u alle 
informatie en kunt u vragen stellen. 
Om zeker te weten dat u een keuze 
maakt die bij u past, zorgen wij dat 
u dit kan doen op basis van goede, 
open en eerlijke informatie. De 
locatie van Tafeltennisvereniging 
De toekomst opent op zaterdag 
4 december de deuren van 9.00 
tot 17.00 uur. Meer praktische 
informatie is te vinden op:  
www.ggdnog.nl.

Winters vuurtje stoken met minder 
rook- en geuroverlast
Nu het kouder is, gaan overal de 
houtkachels en open haarden weer 
aan. Stookt u graag hout? Lees 
dan hoe u overlast zoveel mogelijk 
beperkt. 

Wanneer u in huis de houtkachel, 
pelletkachel of open haard 
aansteekt, ontstaat er rook. In de 
rook zitten schadelijke stoffen, 
waaronder fijnstof. Dit veroorzaakt 
luchtvervuiling en kan schade 
opleveren aan de gezondheid van 
uzelf en anderen. 

Kijk op Stookwijzer
Plaatselijk kan de luchtvervuiling 
bij windstil weer hoog oplopen. 
Bij windstil of mistig weer kun 
je de houtkachel, pelletkachel of 
open haard dus beter uitlaten. Kijk 
daarom altijd op de Stookwijzer: 
www.stookwijzer.nu 

Stook niet bij Stookalert
Houtrook is ongezond. Bij 
ongunstige weersomstandig-
heden of een slechte lucht- 
kwaliteit blijft rook langer hangen. 
Met een stookalert roept het RIVM 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu mensen op om dan geen 
hout te stoken. Dit kan gezond-
heidsklachten bij mensen in de 

omgeving voorkomen. Iedereen kan 
zich aanmelden op het Stookalert 
via www.rivm.nl/stookalert. 

Minder schadelijke stoffen
Wilt u toch de houtkachel, pellet-
kachel of open haard aansteken? 
U kunt de uitstoot van schadelijke 
stoffen verminderen. Gebruik 
bijvoorbeeld hout met een 
vochtpercentage tussen 15-20% 
voor een zo goed mogelijke 
verbranding. Hoe beter het hout 
verbrandt, hoe minder uitstoot van 
schadelijke stoffen.Verbrand geen 
geverfd of geïmpregneerd hout.

Stookt u graag hout? Beperk dan 
zoveel mogelijk de overlast.

Sirenetest en NL-Alert op 1 december
Maandag 1 december testen 
we onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is. 
Ook is er die maandag een test via 
het NL-Alert systeem.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrijk dat u weet wat u moet 
doen: ga direct naar binnen, sluit 

ramen en deuren en stem de radio 
of tv af op Omroep Gelderland. Deze 
oproep houdt u op de hoogte en zo 
ontvangt u eventuele instructies. 

NL-Alert
In Nederland werkt de overheid 
ook met NL-Alert. Dit is een 
alarmmiddel van de overheid 
om u in een noodsituatie via uw 
mobiele telefoon met een actueel 
tekstbericht te informeren. Voor 
het ontvangen van NL-Alert hoeft 
u verder niets in te stellen op 
uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Lees meer op 
www.nl-alert.nl.
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Visie op warmtetransitie: Hoe verwarmen 
we ons huis in de toekomst?
In de toekomst verwarmen 
we onze huizen niet meer met 
aardgas. De omslag naar andere 
warmtebronnen heet de warmte-
transitie. De gemeente heeft laten 
onderzoeken hoe dit het beste kan 
worden aangepakt. Het staat in de 
Transitievisie Warmte. 

Gemeentes in Nederland 
hebben een belangrijke rol in die 
verandering. Iedere gemeente 
stelt dit jaar een Transitievisie 
Warmte (TVW) op. In die visie 
melden gemeentes welke wijken 
het eerst zullen overschakelen. Het 
college legt de TVW nu voor aan de 
gemeenteraad. 

Grote warmtenetten
Witteveen+Bos deed het onderzoek. 
Er blijken in de gemeente Lochem 
weinig mogelijkheden te zijn 
om grote warmtenetten aan te 
leggen. Dit komt doordat er veel 
verschillende soorten woningen zijn 
en ook een groot buitengebied. 

Maatwerk per huis ligt voor de hand
Wethouder Duurzaamheid Henk 
van Zeijts: “We gaan daarom geen 
wijken aanwijzen waar op korte 
termijn de aardgasaansluiting gaat 
verdwijnen. Maatwerk per huis 
ligt veel meer voor de hand. Als 
inwoner kun je aansluiten op een 

logisch moment, zoals een geplande 
verbouwing. En dan kiezen voor 
(extra) isolatie en bijvoorbeeld een 
elektrische warmtepomp. We gaan 
mensen daar natuurlijk wel bij 
helpen”. 

Campagne
De komende jaren organiseert 
de gemeente een communica-
tiecampagne om inwoners zo 
goed mogelijk te informeren over 
de warmtetransitie. Inwoners 
kunnen nu voor informatie en 
hulp al terecht op www.regionaal-
energieloket.nl/lochem en bij de 

energiecoaches van LochemEnergie. 
En natuurlijk bij onze lokale 
installatiebedrijven. 

Op zijn laatst in 2050 ‘van het gas af’
Alle gebouwen in Nederland 
moeten op zijn laatst in 2050 van 
het aardgas af. In de loop van de tijd 
zullen de technieken en de prijzen 
zich ontwikkelen. De voorkeur 
voor alternatieven kan hierdoor 
verschuiven. Ook in onze gemeente. 
We houden dit in de gaten en 
zorgen voor aanpassing van de 
gemeentelijke visie, als dat nodig is.

In de wijk Heideveld in Harfsen is de warmtetransitie al goed zichtbaar.

Orange the World tegen vrouwenmishandeling
Wist u dat wereldwijd 1 op de 
3 vrouwen te maken krijgt met 
geweld? In Nederland heeft zelfs 
45% van de vrouwen en meisjes 
hiermee te maken. Het komt voor 
in alle lagen van de bevolking 
en er rust nog steeds een taboe 
op, omdat het gepaard gaat met 
angst en schaamte. Daarom 
zetten we in Lochem een krachtig 
visueel signaal. Want juist in deze 
tijd dat sociale contacten op een 
laag pitje staan, raken kwetsbare 
vrouwen nog meer geïsoleerd en 
kunnen spanningen achter de 
voordeur hoog oplopen.
  
Meer informatie op  
www.orangetheworld.nl.

Almen denkt mee over een 
invulling brandweerkazerne
De gemeente gaat een nieuwe 
brandweerkazerne bouwen aan 
de Binnenweg in Almen. Vlakbij 
de voetbalvelden van SV Almen. 
De bouw start op 1 december. 
Als de brandweer in het najaar 
van 2022 naar de nieuwe plek 
verhuist, komt de kazerne aan het 
dorpsplein (de Berkelweg 2a) leeg. 

Graag nodigen wij u als inwoner 
van Almen uit om hierover mee te 
denken. Dat doet u door uiterlijk 
vrijdag 3 december 2021 de 
vragenlijst voor het behoefteon-
derzoek in te vullen. 

Online of op papier
U kunt online meedoen via de 
link https://forms.office.com/r/
h44mFXksFp. U vindt die ook in 
de ADI mail van 13-11-2021, op 
Website VAB (almen-info.nl) en op 
www.lochem.nl. Doet u liever op 
papier mee? De vragenlijst is ook 
in te vullen in het dorpshuis Ons 
Huis en bij Centerrr supermarkt.

Meer informatie
Heeft u een vraag hierover, mail 
dan naar m.oltvoort@lochem.nl of 
bel tijdens onze openingstijden 
(0573) 28 92 22 en vraag naar 
Marleen Oltvoort. 

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 18 november tot en met 24 november 
2021 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem 
• SVBV, Barchemse Knaldag 2021, 

31 december (onder voorbehoud) 
Maandagsdijk 1a, 2021-222654

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 18 t/m 24 november 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Almenseweg 63, het vervangen van 
een veldschuur en het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2021-222762, ingekomen 
24 november 2021

Barchem
• Hazelberg (nabij Visserijbeek), het kappen 

van een eik, nr. 2021-222434, ingekomen 
22 november 2021 

Eefde
• Meijerinkstraat 10 - 12 (nabij), het tijdelijk 

plaatsen van een woonunit voor een 
periode van 15 jaar, nr. 2021-222256, 
ingekomen 18 november 2021 

Epse
• Buitenkamp 9, het kappen van een berk, 

nr. 2021-222374, ingekomen 19 november 
2021 

Gorssel
• Deventerweg (nabij N348), het kappen 

van een Amerikaanse eik, nr. 2021-222648, 
ingekomen 23 november 2021 

• Thuyalaan 11 (nabij), het kappen van een 
berk, nr. 2021-222356, ingekomen  
19 november 2021 

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.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 29 november 2021
Op 29 november 2021 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier 
een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Belastingverordeningen 2022 (gewijzigd)
• Motie vreemd aan de orde: Samen het nieuwe jaar in
• Motie vreemd aan de orde: Afsluiting zandwegen Stelkampsveld
• Aanvullend krediet nieuwbouw scholen in Laren
• Bestuurlijke fusie Staring college
• Subsidieregeling Sportvoorzieningen
• Verordening Wmo
• Vaststelling jaarrekening 2019 en 2020 Stichting Poolsterscholen
• Omgevingsplanregels van rijkswege (bruidsschat)
• Verordening Commissie Ruimtelijke kwaliteit
• Verordening Fysieke Leefomgeving

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

Input Dorpsplan Laren welkom
Iedere paar jaar stelt Laren een 
Dorpsplan op om te kijken waar 
Laren als dorp staat en waar ze 
naar toe willen. De gemeente 
Lochem ziet een Dorpsplan als 
een waardevol document voor de 
toekomst van een kern.

Nu breekt de fase aan om te 
schrijven aan het eerste concept van 
het Dorpsplan 2022.

Oproep
Heeft u ideeën over Laren die 
u heel graag de komende jaren 
gerealiseerd ziet, dan is dit uw 
kans! Deel uw idee, opmerking of 
vraag met de projectgroep. Tot en 
met 31 december 2021 kan dit via: 
secretariaat@wakkerlaorne.nl.
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Openbare bekendmakingen
• Warande 4, het vergroten van een woning, 

nr. 2021-222696, ingekomen  
24 november 2021 

• Zutphenseweg 6a, het veranderen van een 
uitrit, nr. 2021-222373, ingekomen  
19 november 2021 

Joppe
• Oxerweg 4 (nabij), het oprichten van een 

woning, nr. 2021-222375, ingekomen  
19 november 2021 

Laren
• Westermark 84, het plaatsen van een 

veranda, nr. 2021-222133, ingekomen  
17 november 2021 

• Zutphenseweg 13a, het kappen van een 
esdoorn, nr. 2021-222382, ingekomen  
21 november 2021 

Lochem
• Aalsvoort West ong., het oprichten van een 

bedrijfspand, nr. 2021-222135, ingekomen 
17 november 2021 

• Barchemseweg 63, het plaatsen van een 
schutting, nr. 2021-222381, ingekomen  
21 november 2021 

• Nieuwstad 33 (nabij), het oprichten van 
23 appartementen, nr. 2021-222312, 
ingekomen 19 november 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 (nabij), het plaatsen van 
een transformatorruimte en het kappen 
van drie grove dennen en een berk, nr. 
2021-222629, ingekomen 23 november 
2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H14, het kappen van drie 
berken, nr. 2021-222661, ingekomen  
23 november 2021 

• Tusselerdijk 4 (nabij), het kappen van tien 
berken, nr. 2021-222659, ingekomen  
23 november 2021 

• Watermoleneiland (nabij), het kappen van 
negen moerascypressen, nr. 2021-222503, 
ingekomen 22 november 2021 

• Zwiepseweg 148, het kappen van twee 
berken, nr. 2021-222380, ingekomen  
20 november 2021 

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:

Epse
• Oude Larenseweg 20 (nabij), het kappen 

van een eik, nr. 2021-216858,  
22 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)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 
Vanaf 18 t/m 24 november 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse
• Merelweg 7, het plaatsen van een schuur/

carport, nr. 2021-213456,  
18 november 2021 

Laren
• Rengersweg 4, het gedeeltelijk renoveren 

van het dak en gevel, nr. 2021-217360,  
22 november 2021 

Gorssel 
• Kamperweg 20, het tijdelijk aanleggen 

(legaliseren) van een toegangsweg voor 
een periode van tien jaar ten behoeve van 
agrarisch gebruik, nr. 2021-210576,  
18 november 2021 

Lochem
• Oosterwal 23, 23a  en 24, het splitsen van 

een bovenwoning in twee woningen, het 
verbouwen van de horeca en het vervangen 
van een dakterras, nr. 2021-216836, 22 
november 2021 

• Tusseler 95, het vergroten van een woning, 
nr. 2021-220908,  
23 november 2021 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Milieu

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (milieu-inrichting) Wet algemene
 bepalingen omgevingsrecht) 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

We verlenen in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
vergunning voor:

Lochem 
• Weggelhorst 2, het veranderen van een 

milieu-inrichting (OBM), nr. 2020-168608, 
22 november 2021 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage van
2 december 2021 t/m 12 januari 2022 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Laren
• I.v.m. een spoedreparatie is de 

provinciale weg N332 tussen Laren en 
de A1 afgesloten voor het verkeer van 
donderdag 9 december 19.30 uur t/m 
zondag 12 december 24.00 uur. Tijdens 
de werkzaamheden wordt het verkeer 
omgeleid.

Almen
• Vanaf maandag 6 december 7.00 uur is 

het kruispunt Dorpsstraat-Bakkersteeg 
afgesloten voor het verkeer vanwege 
werkzaamheden. Deze duren een week. 
Verkeer wordt omgeleid.

Zie informatie: Bezwaar

Ontwerp Wegenlegger ter inzage

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Het ontwerp wegenlegger ligt ter inzage:
•  De wegenlegger van de gemeente Lochem, 

zaaknummer 2020-220996. 

Inzage 
Het ontwerp Wegenlegger ligt met ingang 
van 3 december 2021 voor de duur van 

zes weken tot en met 14 januari 2022 ter 
inzage. U kunt het ontwerp Wegenlegger op 
afspraak bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel inzien 
(standaard digitaal of op verzoek op papier). 

Zienswijze 
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
wegenlegger 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 wegenlegger (met vermelding van 
het zaaknummer). U heeft hiervoor uw DigiD 
inlogcode nodig. Zienswijzen kunnen niet per 
email worden ingediend. Voor het inbrengen 
van een mondelinge zienswijze kan een 
afspraak worden gemaakt.

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

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP) 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft 
daarom het voornemen deze personen uit te 
schrijven.

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

Q. Ramerman, geb. 30-01-1976
K.A. Maref, geb. 00-00-1964
Lenja Jamal Jalal, geb. 26-02-1968

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag 
paspoort, rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgver-
zekering). Het is daarom van groot belang zo 
spoedig mogelijk aangifte van verhuizing te 
doen.

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 
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Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/corona

of bel 0800-1351 

Avondsluiting vanaf 17.00 uur

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van anderen.

Ontvang thuis maximaal 4 personen 
per dag. Ga per dag maximaal 1 keer 
op bezoek. Doe vooraf een zel�est.
Kinderen t/m 12 jaar zijn uitgezonderd. 

Werk thuis. Kan dat niet? 
Houd op werk altijd 1,5 meter 
afstand.

70-plus: beperk contact met 
kinderen t/m 12 jaar.

 .

Horeca

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht.

Mondkapje bij verplaatsing.

A�alen en laten bezorgen wel 
mogelijk na 17.00 uur.

Onderwijs

Voor groep 6, 7, 8 in basisonderwijs, 
en voortgezet onderwijs:
• Zo snel mogelijk 2 keer per week 
 zel�esten.
• Mondkapje op de gang.

Kinderen tot 12 jaar blijven thuis
bij verkoudheidsklachten.

Reisadvies: blijf zoveel mogelijk thuis.

Coronatoegangsbewijs:

• Horeca.

• Evenementen.

• Kunst en cultuur.

• Binnensportlocaties vanaf 18 jaar.

Mondkapje verplicht:

• Alle publieke binnenlocaties.

• Openbaar vervoer en stations.

• Bij verplaatsing waar coronatoe-
gangsbewijs geldt.

• Het onderwijs (behalve groep 1-5).

• Vliegvelden en vliegtuigen.

Sport

Alle locaties dicht om 17.00 uur.

Geen publiek bij sport. 

Evenementen, kunst en cultuur, 
dierenparken en pretparken

Dicht om 17.00 uur.

Vaste zitplaats verplicht. Doorstroom-
evenementen en -locaties zijn uitgezonderd.

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst-
verlening dicht om 17.00 uur.

Essentiële winkels, zoals super-
markten, dicht om 20.00 uur.

Het aantal coronabesme�ingen is nog nooit zo hoog geweest; de toegang tot de zorg is in gevaar. 
Daarom volgen er strengere maatregelen om dagelijkse contactmomenten te verminderen. 

Op veel plekken wordt het aantal bezoekers beperkt. Vanaf 17.00 uur is bijna alles dicht. 

De volgende maatregelen gelden per zondag 28 november 05.00 uur:

Wassen Was vaak je handen.

Hoest en nies in je elleboog.

Afstand Houd 1,5 meter afstand.

Schud geen handen. .

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

Luchten Zorg voor voldoende 
frisse lucht.

Houd je aan de basisregels:



IK BESCHERM JOU         JIJ BESCHERMT MIJ

Zet 
hem 
op

Draag een mondkapje (vanaf 13 jaar)

134583_A4 zetmop_V1.indd   1134583_A4 zetmop_V1.indd   1 24-11-2021   18:2124-11-2021   18:21


