
 Gemeente Nieuws
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve:

Zoek naar het beste in 
uzelf en in de ander
Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve heeft een videoboodschap 
voor alle inwoners. In het 
gemeentenieuws hebben we zijn 
toespraak voor u uitgeschreven. 
De videoboodschap staat op het 
YouTubekanaal van de gemeente 
Lochem. 

“Beste mensen, de donkere dagen 
van het jaar staan voor de deur. 
En misschien wordt het wel de 
donkerste periode van de corona-
crisis. Code zwart dreigt in de zorg. 
Misschien kunnen we niet meer 
alle zorg leveren en krijgen die we 
gewend zijn. In de hele zorgketen 
wordt keihard gewerkt om toch 
te proberen zoveel mogelijk zorg 
te leveren. Bij de huisartsen, de 
thuiszorg, de verpleeg- en verzor-
gingshuizen en in de ziekenhuizen. 
Zij werken keihard voor u en voor 
mij. 

En ik wil u vragen om ook uw best 
te doen. Om te zoeken naar het 
beste in uzelf en te zoeken naar het 
beste in de ander. Ik wil u graag 
uitnodigen om te zoeken naar dat 
wat mooi is. Misschien vindt u dat 
in een boek, of in een schilderij? 
In een liedje dat u zelf luistert of 

dat u zelf zingt. Er zijn heel veel 
manieren, om te zoeken naar wat 
mooi is. 

De gemeenteraad van Lochem 
steunt daar ook graag bij. Die 
heeft een kleine subsidieregeling 
gemaakt als zetje in de rug naar 
naoberschap, in deze donkere 
tijd. En dat mag u helemaal zelf 
invullen. Misschien maakt u met 
uw eigen buurt een pannen- 
koekenbakwedstrijd. En misschien 
deelt u dan op sociale media met 
elkaar wie het beste het hele 
alfabet in pannenkoekenletters bij 
elkaar heeft.

Het maakt niet uit, maar we 
moeten elkaar opzoeken. Want 
we zijn op zoek naar het beste in 
elkaar. Heb lief en hou vol. Samen 
komen we hier doorheen.”

Informatie over de subsidie
regeling voor verbindende 
activiteiten in de buurt of 
kern rondom de jaarwisseling, 
leest u volgende week in dit 
Gemeentenieuws. 
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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

Gemeente Lochem tekent Direct Duidelijk Deal

Gemeente vraagt tips van inwoners 
om brieven duidelijker te maken
Vanaf 2 december kunnen inwoners 
de gemeente Lochem laten weten 
of een brief die ze kregen, duidelijk 
is. Taaltips kunnen ze achterlaten 
op de webpagina www.lochem.nl/ 
directduidelijk. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve lanceerde 
deze pagina vandaag. En hij 
tekende namens de gemeente 
Lochem de Direct Duidelijk Deal. 

Steeds meer inwoners geven de 
gemeente toestemming op brieven 
te mailen. De meeste brieven 
verstuurt de gemeente via e-mail. 
Vanaf 2 december staat in de 
e-mail bij de brief, de vraag of de 
ontvanger een tip heeft. Inwoners 
kunnen die achterlaten op  
www.lochem.nl/directduidelijk. 

Geef uw tip!
Bij brieven die inwoners via de 
post krijgen, zit een uitnodiging 
om een taaltip te geven. Inwoners 
mogen hun tips ook inleveren bij de 
publieksbalie in Lochem of Gorssel, 
ter attentie van schrijfcoach 
Lochem. Wil iemand terug horen 
wat de gemeente met de taaltip 
doet, dan vragen we om een naam, 
telefoonnummer of e-mailadres 
achter te laten. 

Reacties
Reacties komen binnen bij de 
schrijfcoaches. Deze medewerkers 
van de gemeente volgden training 
en bieden hulp aan collega’s 
met taalvragen. Samen met de 
behandelaar van de brief kijken ze 
wat er duidelijker kan.

Hoe leest de tekst?
Inwoners die het niet eens zijn met 
een brief, of vragen hebben, bellen 
of mailen zoals altijd gewoon met 
de behandelaar van de brief. 

Direct Duidelijk Deal
Sinds deze collegeperiode besteedt 
de gemeente extra aandacht aan 
duidelijke taal. Er werden al veel 
briefsjablonen aangepast. Dit 
heeft continu aandacht nodig. 
Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve: “ Reacties van inwoners 
houden ons scherp. En zijn een 
stimulans om steeds aandacht te 
hebben voor duidelijke taal. Want 
we zijn er voor alle inwoners. Met 
het ondertekenen van de Direct 
Duidelijk Deal, benadrukken we nog 
eens, dat we hieraan werken. Nu en 
in de toekomst.”

Afgelopen donderdag ondertekende burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de 
Direct Duidelijk Deal.

Vergoeding voor kosten controleren 
coronatoegangsbewijs
Moet u als ondernemer, vereniging 
of locatie uw gasten/bezoekers 
controleren op het coronatoe-
gangsbewijs? En maakt u daarvoor 
kosten? Dan is het mogelijk dat u 
deze kosten vergoed krijgt. Kosten 
die u maakt(e) in de periode tussen 
22 september en 31 december 2021 
vergoeden wij. Zolang het speciale 
budget van bijna € 90.000,- dat wij 
hiervoor van het Rijk krijgen nog 
niet op is.

Vanaf 13 december vindt u alle 
informatie over deze vergoedings- 
regeling op www.lochem.nl/ 
bijdrage-ctb. U vult daar ook het 
aanvraagformulier in. Wacht 

daarmee niet te lang, want het 
Rijk heef een speciaal budget 
gereserveerd dat de gemeente 
kan uitkeren. We behandelen 
de aanvragen op volgorde van 
binnenkomst en op=op. U kunt tot 
uiterlijk 16 januari een aanvraag 
indienen. 

Informeren
We informeren zoveel mogelijk 
ondernemers en verenigingen via 
een persoonlijke mail over deze 
regeling. Helaas beschikken we niet 
van elke locatie over een mailadres. 
Kent u iemand voor wie deze 
informatie ook relevant kan zijn? 
Stuur dit bericht dan gerust door.

Postcommandant geeft startsein bouw 
brandweerkazerne Almen

Op 1 december 2021 gaf Freddie Heuvelink, postcommandant van de 
brandweer in Almen, het startsein voor de nieuwbouw van de brandweer-
kazerne in Almen. Het geplande feestelijke moment kon vanwege de 
coronamaatregelen niet doorgaan. Daarom is de start van de bouw te 
zien in een filmpje via https://youtu.be/oaIhIvqp86g. Het ontwerp, zoals 
u die ziet op de afbeelding, is van bct architecten uit Enschede. Haafkes 
uit Deventer en Sturris BV uit Laren en voeren het werk uit. De aannemer 
verwacht het gebouw in september 2022 op te leveren. De brandweer 
verhuist dan van de dorpskern naar de nieuwbouw.

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 nog voor u open  
tot en met 12 december. U vindt de 
lijst op www.lochem.nl/vragenlijst.
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Team van wijkagenten in gemeente 
Lochem weer op volle sterkte
De afgelopen periode waren er 
wat wisselingen binnen het team 
wijkagenten in de gemeente 
Lochem. Met de komst van Pim 
Jansen is het team weer op volle 
sterkte. Pim is wijkagent in Gorssel, 
Harfsen, Joppe, Eefde, Epse en 
Kring van Dorth. Ingrid Stam is de 
wijkagent in Lochem, Barchem en 
Zwiep. Martijn Scholten is samen 
met Ingrid wijkagent in Lochem. 
Daarnaast is hij wijkagent in Almen, 
Exel en Laren.

Pim, Ingrid en Martijn zijn als 
wijkagent de schakel tussen de wijk 
en de politieorganisatie. Zij zijn
voor de bewoners een eerste 
aanspreekpunt als het gaat om 
openbare orde en criminaliteit in 
de wijk. 

Takenpakket
Iedere wijkagent is verantwoor-
delijk voor de totale politiezorg 
binnen zijn of haar wijk. Hij of zij 
richt zich op de aanpak van sociale 
problemen, maar ook op zaken 
als overlast, criminaliteit, milieu 
en verkeer. In samenwerking met 
collega’s van de surveillancedienst, 
recherche, milieu en jeugd werkt 
de wijkagent voortdurend aan het 
verbeteren en vergroten van de 
veiligheid in uw wijk of buurt. 

Contacten onderhouden
De wijkagent onderhoudt contact 
met externe partners, zoals de 
gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organi-
saties bespreken zij problemen. En 
leggen ze uit hoe deze adequaat 
aangepakt kunnen worden, en door 
wie. Ook dan is informatie uit de 
buurt van essentieel belang. Heeft 
u vragen, tips of opmerkingen over 
de veiligheid in uw buurt of wijk, 
neem dan gerust contact op met uw 
wijkagent. Want veiligheid is iets 

waar we met z’n allen verantwoor-
delijk voor zijn.

Bereikbaarheid
Pim, Ingrid en Martijn zijn 
bereikbaar via het algemene 
telefoonnummer 0900-8844. 
Daarnaast hebben de agenten in de 
gemeente Lochem een gezamenlijke 
Facebookpagina: facebook.com/
politielochem. De wijkagenten vindt 
u ook op www.politie.nl. Hier kunt 
u online een formulier invullen en 
sturen aan de betrokken wijkagent.

De wijkagenten in onze gemeente: Martijn Scholten, Ingrid Stam en Pim 
Jansen.

Steun voor agrarische sector 
bij uitdagingen en zorgen
Boeren in onze gemeente staan 
voor grote uitdagingen, die de 
hele samenleving raken. Van 
duurzamer voedsel produceren 
en verminderen van de 
stikstofuitstoot, tot bijdragen aan 
de overgang naar schone energie. 
De gemeente en de Cleantech 
Regio steunen ondernemers 
in de agrarische sector. Onder 
meer met de Regiovisie transitie 
voedsel, landbouw en landschap.
 
De landbouw is in onze gemeente 
duidelijk zichtbaar door de vele 
boerderijen, akkers en weilanden. 
Minder zichtbaar zijn de aan de 
sector verbonden leveranciers, 
afnemers of dienstverleners. Om 
alle ondernemers in de sector 
goed te kunnen begrijpen en 
steunen, ontwikkelt de gemeente 
komend jaar stap voor stap haar 
rol in de landbouw.

Gesprekken en onderzoek
Dat doet zij samen met spelers uit 
de agrarische sector en onderwijs. 
Daarnaast start de gemeente 
een onderzoek. Wat is precies de 
omvang van de agrarische sector? 
Welke uitdagingen verdienen als 
eerste aandacht? Wat verwachten 
agrariërs van de gemeente? Wat 
speelt er achter de voordeur? 

Goed voor kernen, natuur en 
recreatie 
De nieuwe Regiovisie transitie 
voedsel landschap en landbouw 
van de Cleantech Regio helpt 
om de agrarische sector beter te 
ondersteunen. Wethouder Eric-Jan 
de Haan (Landbouw) is voorzitter 
van het regionale Voedsel 
Landschap en Landbouw-overleg. 
“De boeren in onze gemeente 
en in de regio zijn nuchter en 
vernieuwend. Velen werken hard 
om het hoofd boven water te 
houden. Als gemeente willen we 
hen meer en beter faciliteren.” De 
samenwerking met de Cleantech 
Regio helpt volgens De Haan 
om vernieuwend ondernemen 
makkelijker te maken. “Daar plukt 
niet alleen de agrarische sector de 
vruchten van. Het komt ook ten 
gunste van de leefbaarheid van 
onze kernen en buitengebied, van 
recreatie en toerisme en van het 
landschap en de natuur.”

Aan het woord
Tijdens het Agro Innovatie Event 
leggen ondernemers zelf uit 
hoe zij van (duurzaam) idee tot 
werkbaar bedrijfsmodel komen. U 
kunt dit event bekijken via  
www.deinnovatiecooperatie.nl/
event.

Onderhoud gemeentelijke laanbomen
In januari 2022 start Circulus-Berkel 
Buitenruimte met het onderhoud 
van gemeentelijke laanbomen in 
het buitengebied. Uitgangspunt 
voor het onderhoud is een gezond 
en evenwichtig laanbomen-
bestand. Daarbij gaat het om 
leeftijd, verschillende soorten, 
vitaliteit en veiligheid. Dit najaar 
stelde de gemeenteraad het nieuwe 

beleid voor beheer en onderhoud 
aan de laanbomen vast. Hoe ziet 
het onderhoud eruit? U leest het 
op de pagina’s verderop in deze 
Berkelbode.

Burgemeester ontvangt boek over  
Oude Begraafplaats in Lochem

Eddy ter Braak van het Historisch Genootschap Lochem, Laren en Barchem 
maakte een boek over de Oude Begraafplaats aan de Zutphenseweg in 
Lochem. Het boek gaf hij vorige week aan burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve.  De Oude Begraafplaats is een unieke plek in onze gemeente. 
Een plek waar bewoners en toeristen genieten van de sfeer, de rust en 
de verhalen. Op de begraafplaats is 150 jaar Lochemse geschiedenis 
terug te vinden. Met het boek hoopt het Historisch Genootschap meer 
bekendheid te geven aan deze plek. Het boek is te koop bij boekhandel 
Lovink voor de prijs van € 24,95. 

VACATURE
Leden (en plaatsvervangend voorzitters) commissie Bezwaarschriften gemeente Lochem

Bent u goed thuis in bestuursrecht? Bent u onafhankelijk? En kunt u snel en in goed overleg tot een 
advies of oplossing komen? Reageer dan op de vacature als lid en/of plaatsvervangend voorzitter van 

onze commissie bezwaarschriften. 

Wat doet de commissie bezwaarschriften?
De commissie bezwaarschriften van de gemeente Lochem is onafhankelijk. De leden hebben geen band met de 
gemeentelijke organisatie. De commissie adviseert het college en soms de gemeenteraad over bezwaren tegen 
verschillende besluiten. Zoals vergunningen op basis van het omgevingsrecht of beschikkingen in het Sociaal 
Domein. 

Een aantal leden van de commissie bereikt de maximale zittingsduur en neemt afscheid. Daarom zoeken we 
vier nieuwe leden. 

Samenstelling en werkwijze van de commissie 
De commissie, in wisselende bezetting, bestaat uit 3 onafhankelijke leden, inclusief de voorzitter (of plaatsver-
vangend voorzitter). Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie. 

De commissie vergadert gemiddeld twee keer in de maand. Eén keer op een donderdagavond en één keer op 
dinsdagmiddag in het gemeentehuis van Lochem. Er is dan een aantal hoorzittingen na elkaar. De commissie 
hoort de bezwaarmakers, de vertegenwoordiger van het bestuursorgaan en mogelijk andere belanghebbenden.

Wie zoeken wij?
Van een lid van de commissie verwachten we in ieder geval:
- Aantoonbaar actuele kennis van het algemeen bestuursrecht. 
- Actuele kennis van een bijzonder bestuursrecht. Denk aan de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
  Jeugdwet, de Participatiewet, de Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
- Kennis en affiniteit van het lokaal openbaar bestuur.
- Onafhankelijk, maar in goed overleg met de andere leden, tot een beargumenteerd advies of oplossing te 
  komen.

Van de (plaatsvervangend) voorzitter vragen we daarnaast ervaring met het leiden van vergaderingen en/of 
hoorzittingen. En u hebt ervaring met bemiddelen. 

Wat bieden wij u?
De vergoeding per bijgewoonde bijeenkomst (veelal meerdere zittingen) is voor een lid € 142,30 en voor de 
voorzitter € 177,90. En reiskostenvergoeding van € 0,32 per kilometer bij vervoer per auto. Burgemeester en 
wethouders benoemen een nieuw lid. Benoeming is in maart 2022.

Meer weten of direct solliciteren?
Hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Veronique Vroege van de afdeling Bestuur en Organisatie, 
(0573) 28 92 84. 

Reageren kan tot en met 31 december 2021 via www.werkeningelderland.nl 
Onze voorkeur gaat uit naar fysieke sollicitatiegesprekken.

Foto: Arjen Dieperink
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Hoe werkt de Digitale Politieke Avond 
op 13 december?
De Politieke Avonden vinden door 
de aangescherpte coronamaat-
regelen 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 12 december. 
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.

Start plant bomen  
‘Eén boom moet kunn’n’ 

Bij Frits en Liesbeth Groot Wesseldijk trapten Arjen Heerink van  
’t Onderholt, wethouder Henk van Zeijts en Frits Groot Wesseldijk de  
actie ‘Eén boom mot kunn’n’ af met het planten van de eerste boom:  
een Hollandse Linde. Vanaf 13 december plant ’t Onderholt de andere  
244 bomen. 

De Linde is niet de enige boom die op de grond van Frits en Liesbeth 
geplant wordt. Er volgt deze winter ook een zes meter brede singel.  
Het idee voor een singel bestond al, maar is uitgewerkt door ’t Onderholt.  
’t Onderholt voert ook de aanleg ervan uit. Financiering gebeurt voor een 
idee vanuit de landschapsregeling, die de gemeente Lochem aanbiedt 
samen met de provincie Gelderland.

Politieke Avond maandag 13 december 2021
Maandag 13 december 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

Informeren:
Strategische keuzes woningbouw

Beeldvormen:
Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie *

Ronde 2:
20.45 - 21.30 uur Beeldvormen:

Bestemmingsplan Lochemseweg 24 Epse *

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 13 december 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 29 november 2021
4. Ingekomen stukken 10 november 2021 t/m 23 november 202
Hamer- en stemstukken
5. Regionale Energie Strategie 1.0
6. Verordening Nadeelcompensatie
7. Derde wijzigingsverordening APV
8. Bestemmingsplan Belterweg 4-4a Harfsen
9. Bestemmingsplan Dorpsstraat 10A Almen
10. Bestemmingsplan Middenweg 3 Epse
11. Gedragscode raadsleden en fractievertegenwoordigers gemeente Lochem
12. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Tafel 3

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 25 november tot en met 1 december 
2021 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Menvereniging Achter ’t Peerd, Mendag 

voor Shetlandaanspanningen, 9 april 
2022 (onder voorbehoud) Elzerdijk 44, 
2021-223068

• Menvereniging Achter ’t Peerd, 
Samengestelde Menwedstrijd, 2 en 3 april 
2022 (onder voorbehoud) Elzerdijk 44, 
2021-223066

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 25 november t/m 1 december 2021 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Scheggertdijk 49, het kappen van een beuk, 

nr. 2021-223319, 30 november 2021 
• Weyenberg 4, het starten van een bed 

and breakfast in een bijgebouw, nr. 
2021-222968, 25 november 2021 

Barchem
• Ruurloseweg 2 (nabij), het vervangen van 

een feestzaal door een wooncomplex met 
vier appartementen en vier maisonnettes, 
nr. 2021-223315, 30 november 2021 

Eefde
• Mettrayweg 55, het kappen van een 

esdoorn, nr. 2021-223056, 
• 26 november 2021 
• Papaverhof 11, het plaatsen van een 

airco-unit, nr. 2021-223061, 
• 27 november 2021 
• Rustoordlaan 22, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-222854,  
25 november 2021 

Epse
• Wentholtweg 1, het kappen van een kers, nr. 

2021-223236, 30 november 2021 
Gorssel
• Veerweg 21, het kappen van een eik, nr. 

2021-223133, 29 november 2021 
Harfsen
• Wilhelminalaan 18, het plaatsen van een 

carport, nr. 2021-223268,  
30 november 2021 

Lochem
• Kappellenweg 4, het kappen van een berk, 

nr. 2021-223006, 26 november 2021 
• Tramstraat 6-8 (nabij), het verbouwen 

van een kantoorgebouw naar 18 apparte-
menten en het aanleggen van een inrit, nr. 
2021-223237, 30 november 2021 

• Zutphenseweg 91b, het herplaatsen van een 
beeld/fontein, nr. 2021-222811,  
24 november 2021 

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten voor de volgende 

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.
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 Informatie over de procedures

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

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

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

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

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

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

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

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

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

www.lochem.nl 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:

Epse 
• Lochemseweg 3, het kappen van een 

esdoorn en een kastanje, nr. 2021-212982, 
26 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 25 november t/m 1 december 2021 zijn 
de volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse 
• Oude Larenseweg 30, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. 2021-214639, 1 december 
2021 

Gorssel
• Parallelweg 17, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-218095,  
27 november 2021 

Harfsen
• Bielderweg 14, het plaatsen van een 

schuur en het aanleggen van een uitrit, nr. 
2021-213278, 1 december 2021 

Laren 
• Warfveendijk 20a, het verbouwen van 

een schuur tot een bijeenkomst ruimte, 
nr. 2021-214306, 3 november 2021 
(rectificatie) 

Lochem
• Koedijk 168, het plaatsen van twee 

dakkapellen, nr. 2021-220053,  
25 november 2021 

• Prins Bernhardweg 24, het vervangen  
van een condensor, nr. 2021-215622,  
1 december 2021 

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

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

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

Barchem
• Maandagsdijk 3, het wijzigen van het 

veebestand (OBM milieu), nr. 2021-205115, 
1 december 2021 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen voor iedereen ter inzage van
9 december 2021 t/m 19 januari 2022 bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Joppe
• Huzarenlaan 10, het kappen van een beuk, 

nr. 2021-217787, 1 december 2021 

Bestemmingsplannen 

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Harfsense Steeg 38 
Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buHarfsenseSte38Ha-BP31), zaaknummer 
2021-197881. Wijzigt de bestemming 
‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ voor 
het perceel Harfsense Steeg 38 Harfsen.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 9 december 2021 voor de duur 
van zes weken tot en met 19 januari 2022 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.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). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 

ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). U 
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 
Zienswijzen kunnen niet per email worden 
ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Verkeersbesluiten 

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

2021-222457, 9 december 2021, twee parkeer-
plekken op de volgende locaties aanwijzen ten 
behoeve van elektrisch rijden:
- Joppe, ter hoogte van de Joppelaan 100
- Gorssel, Esdoornlaan ter hoogte van 

huisnummer 13
- Harfsen, Dorsplein
- Lochem, Graafschapsterrein naast de reeds 

bestaande parkeerplekken t.b.v. elektrische 
rijden.

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Kapperallee (sluis Eefde) 

In verband met hijswerkzaamheden 
aan de sluis Eefde is er op dinsdag 14 en 
woensdag 15 december slechts een rijbaan 
beschikbaar in de Kapperallee ter hoogte 
van het sluizencomplex Eefde. Ter plaatse 
wordt een rijbaan afgezet en wordt het 
verkeer geregeld door verkeersregelaars

Zie informatie: Bezwaar

Verordeningen

Belastingverordening 2022

Contact: mw. K. Smid

Op 29 november 2021 zijn de nieuwe 
belastingverordeningen met bijbehorende 
tarieventabellen voor 2022 vastgesteld. 

Het betreft de Verordening onroerende-zaak-
belastingen 2022 de Verordening afvalstof-
fenheffing 2022, de Verordening rioolheffing 
2022, de Verordening lijkbezorgingsrechten 
2022, de Verordening marktgelden 2022, 
de Verordening precariobelasting 2022, 
de Verordening toeristenbelasting 2022, 
de Verordening parkeerbelasting 2022, de 
Verordening forensenbelasting 2022, de 
Legesverordening 2022 en de Verordening 
reclamebelasting 2022.
In de belastingverordeningen zijn de heffing, 
de invordering en de tarieven van de gemeen-
telijke heffingen voor 2022 vastgelegd.

Formele bekendmaking
De verordeningen zijn bekend gemaakt  
op overheid.nl (Gemeenteblad) op  
8 december 2021. 

Inzage
De verordeningen met bijbehorende tarieven-
tabellen liggen voor iedereen ter inzage met 
ingang van 8 december bij de publieksbalie 
van de gemeente Lochem aan de Hanzeweg 8 
in Lochem. 

Bekendmakingen

Registratie aanuiding politieke groepering

Contact: bureau verkiezingen
 
 Het centraal stembureau voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Lochem laat weten gelet op artikel G3, lid 5, 
van de Kieswet; dat op woensdag 1 december 
2021 is besloten de volgende aanduiding 
van de genoemde politieke groepering te 
registreren in het register voor de verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente 
Lochem. 

Politieke groepering: LochemGroen!
Aanduiding:         LochemGroen! 
 
De aandacht wordt erop gevestigd dat 
ingevolge de Algemene wet bestuursrecht, 
de natuurlijke of rechtspersoon, die door de 
beschikking rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, daartegen beroep kan instellen bij 
de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Het beroepschrift moet op grond 
van artikel G5, lid 1, onder b, van de Kieswet, 
uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening 
van deze kennisgeving in tweevoud worden 
ingediend bij de afdeling bestuursrecht-
spraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA 
‘s-Gravenhage.
 
Nadere inlichtingen betreffende de registratie 
worden verstrekt door: Bureau verkiezingen, 
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem.

Openbare bekendmakingen



Gezonde en gevarieerde 
bomen voor ons buitengebied

In januari 2022 start Circulus-Berkel Buitenruimte met het 
onderhoud van  gemeentelijke laanbomen in het buiten-
gebied. Uitgangspunt voor het onderhoud is een gezond en 
evenwichtig laanbomenbestand. Daarbij gaat het om leeftijd, 
verschillende soorten, vitaliteit en veiligheid. Dit najaar 
stelde de gemeenteraad het nieuwe beleid voor beheer 
en onderhoud aan de laanbomen vast. Hoe ziet het 
onderhoud eruit?

Snoei op maat en verjongen in fases 
Het laanbomenbestand is verouderd. ‘Verjongen’ is daarom belangrijk. We doen 
dit tijdens het jaarlijkse onderhoud. Hoe ziet dat eruit?

• Periodiek snoeien op maat en controle op veiligheid. Oudere en minder 
vitale lanen snoeien we vaker dan jongere en vitalere. Gemiddeld snoeit 
Circulus-Berkel de bomen een keer per vijf jaar. Ieder jaar gaat het om 
meer dan 10.000 laanbomen.

• Het verjongen van het oude boombestand. Slechte en dode risicobomen die 
gekapt moeten worden, herplant Circulus-Berkel. Slechte delen van lanen 
vervangen ze door aanplant van jonge bomen. 
De inschatting is dat we elk jaar ongeveer 500 bomen planten. Waar dat 
kan helpen inwoners met schoonhouden van boomspiegels en aanbinden 
van de jonge bomen.

• Als er ruimte in de berm is planten we op die plek nieuwe kleine bomen. 
Dat gebeurt uiterlijk een jaar na kap. Als de ruimte in de berm ontbreekt, 
planten we de bomen op een andere plek. 

1000 jonge laanbomen extra 
In 2022 planten we 1000 extra nieuwe laanbomen. Daarmee halen we de 
achterstand in herplant in. Dat gebeurt op plekken waar de afgelopen jaren door 
kap gaten in de lanen zijn ontstaan of waar herplant het door de droogte niet 
heeft gered. De jonge aanplant krijgt regelmatig water. 

Wandel,  fi ets of rijd je een rondje door onze gemeente, dan zie je 
langs bijna elke weg prachtige bomenrijen. Veel van deze laanbomen
 zijn eind jaren ‘20 van de vorige eeuw geplant. Ook tijdens de 
wederopbouw is er op grote schaal langs wegen geplant. Meer dan 
een derde van de gemeentelijke laanbomen is dus ouder dan 
70 jaar. Behoorlijk op leeftijd. Samen met Circulus-Berkel Buiten-
ruimte zorgen we goed voor ze, zodat ze nog even mee kunnen. 
Maar we denken ook vooruit. Dus in delen van lanen waar de 
bomen echt aan het eind van hun latijn zijn, gaan we ze vervangen.
Door jonge bomen én een variatie aan soorten. We houden 
daarbij zoveel mogelijk rekening met de biodiversiteit en het 
veranderende klimaat. Zo zijn we voorbereid op de toekomst en 
kunnen onze kinderen en kleinkinderen en bezoekers straks ook 
nog genieten van mooie bomenlanen!

Eric-Jan de Haan, 
wethouder Buitenruimte gemeente Lochem

“

”

 Planten voor de toekomst! 
 Juist in het buitengebied mogen jonge boompjes uitgroeien tot beeld-

bepalende bomen. IJkpunten waar ook volgende generaties mensen en 
dieren onder leven, spelen of schuilen!

 Rowan, Jochem en Tigo van ODB De Branink in 
Laren vinden bomen planten erg belangrijk.

 “Iedereen kan dit ook zelf doen, bijvoorbeeld in de tuin of een eigen berm.”

 Tigo: “Er moeten genoeg bomen blijven, voor de natuur en voor het 
 klimaat. Ze zijn goed voor je gezondheid.” Jochem is het daarmee eens: 
 “Door het planten van bomen kun je blijven ademen.” Rowan: “Bomen 
 zorgen ook voor dieren. Ze zijn een soort vader en moeder, ze zorgen voor 

eten en dieren kunnen er nesten in maken.” Welke bomen zien de jongens 
graag in het buitengebied? Dat vinden ze niet moeilijk: “Beuken, eiken, 

 walnoten- en dennenbomen!”

Aandacht voor vleermuizen
We werken volgens het Soortmanagementplan vleermuizen. Het plan geeft 
inzicht in de verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen. En schrijft de 
maatregelen voor die we bij de kap van een boom moeten nemen. Dit om het 
leefgebied van de vleermuizen in stand te houden. Voorbeelden van maatregelen
zijn delen van lanen in fases verjongen en het plaatsen van vleermuiskasten.    

Samenwerken met partners
Een gezond en evenwichtig bomenbestand in het buitengebied: hoe komen we 
samen met belanghebbenden en belangrijke partners tot een passend beleid? 
Tot een duurzame aanpak gericht op de toekomst.  Een belangengroep dacht 
actief mee in het proces. Vanuit inwoners, recreatieondernemers (ROL), 
agrarische sector (LTO), landgoederen/ Gelders particulier grondbezit, 
Natuur en Landschap en Bomenstichting Achterhoek. 

Meer informatie of vragen
• Wilt u weten waar we komend jaar laanbomen gaan snoeien, kappen 
 of herplanten? Op circulus-berkel.nl/lochem/gezondebomen vindt u 

meer informatie en digitale kaarten. 
• Heeft u vragen over werkzaamheden of het onderhoud van 

bomen in het buitengebied? U stelt ze eenvoudig via 
circulus-berkel.nl/lochem/melding

• Voor informatie of vragen over het laanbomenbeleid gaat u naar 
www.lochem.nl/afval-energie-natuur-en-milieu/natuur/
laanbomen-buitengebied

Destijds ben ik aangehaakt omdat de natuur en bomen in het 
bijzonder me aan het hart gaan. Ik maakte me zorgen over de staat van 
de laanbomen in Lochem. Onze laanbomen zijn prachtig, zeker 
volwassen en oude exemplaren. Om in de toekomst een vitaal bomen-
bestand in ons mooie buitengebied te houden moeten we vooruit-
denken. Dat betekent nu al investeren in onderhoud en aanplant. Tegen 
hoge kosten een slechte laan jaren aanhouden, is dweilen met de kraan 
open. Als het betekent dat je ergens oude, slechte bomen moet kappen 
om nieuwe bomen te planten, dan is dat niet anders. Heb het lef om 
een deel te kappen en opnieuw te beginnen. Dan hebben we over 80 
jaar weer een prachtige oude laan waar iedereen van geniet!

Herman Menkhorst van LTO Noord

“

”

 Zodra we 
bomen planten 
moeten we ze 
onderhouden 
en verzorgen

Een evenwichtig 
bomenbestand is 

gezond en varieert 
in leeftijd 
en soort

De levensloop 
van laanbomen

Groei van 
een laanboom
Leeftijd

Aanleg Jeugd Halfwas Volwassen Eindfase

Onderhoudssnoei KapBegeleidingssnoei

We kiezen daarom 
voor snoeien op maat 

en voor verjongen
Waar we bomen niet veilig 

kunnen laten staan 
vervangen we ze.

Lochem heeft zo’n 
51.500 laanbomen 

Weinig jonge bomen en 
weinig variatie in leeftijd

Meer dan eenderde 
van de bomen is 

ouder dan 70 jaar.  

Oude bomen 
hebben spleten 

en holten
Verblijfplekken voor vleer-
muizen, vogels, eekhoorns 

en insecten. We laten ze 
daarom staan als 

het veilig is.

Oude bomen 
vormen veel dood 
hout en takelen af

Doen we niets? 
Het risico op ongelukken 

wordt groter.

Belangengroep denkt mee
Uitgave teams communicatie Circulus-Berkel 
en gemeente Lochem, december 2021


