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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

Ook dit jaar steken we alleen categorie F1 vuurwerk af

Zwaar vuurwerk veroorzaakt ieder 
jaar letsel
Zwaar vuurwerk veroorzaakt 
ieder jaar letsel, angst en schade. 
Niet alleen het afsteken is 
gevaarlijk, ook het vervoer en de 
opslag vormen een risico. U zal 
maar naast iemand wonen die 
dit in huis heeft opgeslagen. In 
dit artikel leest u meer over de 
risico’s van zwaar vuurwerk en het 
opsporen van illegaal vuurwerk.

De politie spoort daarom illegaal 
vuurwerk op en pakt handelaren 
aan. Illegaal vuurwerk is al het 
vuurwerk dat niet in de legale 
handel ligt. En winkeliers 
niet binnen de vastgestelde 
verkoopdagen in Nederland 
verkopen. Het is niet goedgekeurd 
en getest. Dit betekent dat 

ongekeurd vuurwerk soms niet wil 
afgaan, niet goed afgaat of niet 
volgens de aanwijzingen afgaat. 
De lont brandt bijvoorbeeld te 
snel, zodat u niet op tijd wegkomt. 

Explosies
Vaak ook is illegaal vuurwerk te 
zwaar (het bevat te veel kruit). 
De zeer harde knal kan leiden 
tot blijvende gehoorbescha-
diging. Daarnaast kan de kracht 
van de explosie zo groot zijn dat 
iemand ernstig gewond raakt of 
er dood aan gaat. Zelfgemaakte 
vuurwerkbommen en illegaal 
vuurwerk zorgen voor 39% van 
al het ernstige vuurwerkletsel. 
Voorbeelden van illegaal vuurwerk 
zijn: cobra’s, strijkers, flowerbeds, 
lawinepijlen, mortierbommen. Dit 
vuurwerk is niet gekeurd of getest. 
En dus heel gevaarlijk!

Online vuurwerk 
Steeds vaker bestellen mensen 
online (illegaal) vuurwerk 
bij webshops uit onder meer 
Oost-Europa. Het vuurwerk komt 
dan per post bij de besteller 
thuis. Dit is levensgevaarlijk. 
Niet alleen voor de besteller, 
maar ook voor de huisgenoten, 
buren en medewerkers van de 
post en distributiediensten. Het 
bezitten van dit zware vuurwerk 
is strafbaar. De gevolgen zijn 
regelmatig hoge straffen, zoals 
gevangenisstraf. En het krijgen 
van een strafblad in combinatie 
met een bestuurlijke maatregel 
zoals sluiting- en uitzetting van 
een woning.

Meld Misdaad Anoniem
Haal geen vuurwerk in huis en 
laat het de politie weten als u 

het idee hebt dat er iemand in 
uw omgeving illegaal vuurwerk 
heeft of verhandelt. Dat kan via 
0900-8844, maar ook anoniem 
via Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000.

Tijdelijk algeheel vuurwerkverbod
Dit jaar geldt opnieuw een 
tijdelijk algeheel vuurwerkverbod. 
Dit om de de ziekenhuizen niet 
extra te belasten met mogelijke 
vuurwerkslachtoffers.

Tips voor afsteken vuurwerk 
categorie F1

Er mag alleen kindervuurwerk uit 
de categorie F1 worden verkocht 
en afgestoken vanaf 12 jaar. Ook 
bij dit vuurwerk is het belangrijk 
dat u er voorzichtig mee omgaat 
en blijft nadenken. Enkele andere 
tips:
• Lees altijd de 

gebruiksaanwijzing.
• Zorg dat siervuurwerk altijd 

stevig en stabiel staat.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat 

niet is afgegaan) nooit opnieuw 
aan. De kans is groot dat dit te 
snel ontbrandt.

• Steek vuurwerk aan met een 
aansteeklont.

• Blijf op een veilige afstand van 
vuurwerk.

• Draag geen licht ontvlambare 
kleding, zoals nylon, maar kies 
bijvoorbeeld voor kleding van 
spijkerstof, wol of katoen. En 
draag een jas zonder capuchon. 
Hierin kan per ongeluk vuurwerk 
terechtkomen.

• Draag een (vuurwerk)bril om je 
ogen te beschermen.

Geniet tijdens de jaarwisseling samen van fopvuurwerk en schertsvuurwerk, 
zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes.

Belangrijke telefoonnummers bij 
onveilige situatie
•   Bel 112 bij spoedeisende zaken voor politie, brandweer en ambulance 
•   Geen spoed, wel politie? Bel dan 0900-8844. Op dit nummer kunt u 

terecht met al uw niet-spoedeisende vragen en problemen.
•  Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve over de coronapandemie:

“We houden vol”
Beste inwoners,

Corona is nog steeds onder ons. En voorlopig blijft dat zo. We kunnen niet 
voorspellen hoe lang het nog nodig blijft om de samenleving beperkingen 
op te leggen om te voorkomen dat de zorg overbelast raakt. We zitten 
nu weer in een lockdown vanwege de omikronvariant. Nog steeds heeft 
de zorg het zwaar en nog steeds moeten we samen er alles aan doen 
om de besmettingen laag te houden om te voorkomen dat de zorgketen 
helemaal vastloopt.

Ik begrijp dat het zwaar is om in de zoveelste golf weer uw beste beentje 
voor te zetten. Ook voor jongeren, maakt corona er het leven niet leuker 
op. Maar blijf vooral niet eenzaam op die zolderkamer zitten. Probeer er 
buiten op uit te trekken. Pak bijvoorbeeld met een vriend of vriendin de 
mountainbike. Sport je normaal gesproken bij een vereniging? Kijk dan 
eens of de club alternatieven bedenkt om toch op een veilige manier in 
beweging te blijven. En maak vooral ook plannen voor komende zomer. 
Put hoop uit het feit dat we uit deze coronapandemie komen.

We hopen dat de scholen op 10 januari de deuren weer mogen openen. 
Vooral voor kwetsbare kinderen en jongeren is les in de klas heel 
belangrijk. Het geeft ze houvast en het plezier van klasgenoten. Zo zijn er 
nog tal van voorbeelden te noemen waarom het belangrijk is dat we de 
omikronvariant moeten afremmen. Laten we ons daarom houden aan de 
maatregelen, adviezen en basisregels.

Ondanks alles hoop ik dat u een fijne jaarwisseling beleeft. Ik wens u voor 
2022 een hoopvol jaar toe. Dat kleine lichtpuntjes mogen uitgroeien 
tot grote lichtpunten. En uiteindelijk een uitweg in deze pandemie. Blijf 
gezond! Blijf als noabers voor elkaar zorgen. Heb lief en hou vol!
Met vriendelijke groet,

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: “Maak plannen en 

blijf in beweging. Onze prachtige natuur nodigt je uit”.

Foto Jeanette van de Meij.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester 

Op 8 januari vanaf 19.00 uur spreekt burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve zijn nieuwjaarstoespraak uit. Dit doet hij in de uitzending 
van Allemaal 1.TV. De uitzending volgt u via het YouTube kanaal van 
Allemaal1.TV. 

Sirenetest op 3 januari
Maandag 3 januari 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.

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. Via 
deze omroep wordt u op de hoogte 
gehouden en ontvangt u zo nodig 
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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Inzameling kerstbomen 
op 5 januari! 
Kom je op woensdag 5 januari weer kerstbomen inleveren? 
Tussen 13.00 tot 15.30 uur kun je terecht op een inzamelplek bij jou 
in de buurt. Ook deze keer ontvang je 50 cent per boom. Een leuke 
besteding van je woensdagmiddag! Vanwege het coronavirus 
hebben we ook deze keer een paar belangrijke afspraken. 

• Kom alleen of met je vriendjes. Hulp van een volwassene nodig? 
 Geen probleem. Ouders vragen we wel op gepaste afstand 
 te blijven. En natuurlijk onderling afstand te houden. 
• Onze medewerkers vinden het leuk dat je komt! Luister goed 
 naar hun aanwijzingen, zo houden we het veilig. 

Inzamelplaatsen woensdag 5 januari
Almen   Berkelweg bij brandweerkazerne
Barchem  Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Eefde  Ensinkweg
Epse  Hassinklaan bij SKC ‘De Hoevenhoek’
Gorssel  Tramhuisje Van der Capellenlaan
Harfsen  Schoneveld aan de Bielderweg 13
Laren   ODB De Branink
Lochem  Wadi aan de Runmolenlaan
Lochem  Stiggoor bij de speelplaats

•  Volwassenen vragen we anderhalve meter afstand te bewaren 
tot iedereen boven de 12 jaar. Met elkaar voeren we de actie zo 
corona-proof mogelijk uit. 

• Deze actie is bestemd voor inwoners van de gemeente Lochem 
 (particulieren). Partijen van (weder)verkopers, instellingen of  
 bedrijven nemen we niet aan.
• Bomen worden door inwoners gebracht; Circulus-Berkel 
 haalt deze niet op. 
• De kerstbomen worden versnipperd en aangeboden 
 voor duurzame verwerking. 

Gemeente maakt werk van armoede in gezinnen 

Extra aanpak armoede voor de korte en lange termijn 
In armoede leven kan veel problemen 
opleveren. Bijvoorbeeld op het gebied 
van gezondheid, wonen en ook sociale 
problemen. Soms is armoede een tijdelijk 
probleem, maar vaak ook niet. Dan is de 
kans groot dat armoede wordt overgedragen 
van ouder op kind. Daar wil het college van 
B&W en de gemeenteraad wat aan doen. 
Op korte termijn door de inzet van extra 
regelingen waar inwoners met een laag 
inkomen meteen gebruik van kunnen maken 
én een aanpak voor de lange termijn. 

Samen met maatschappelijke partners zijn 
er bestaande regelingen die inwoners die in 
armoede leven ondersteunen. Deze zijn te 
vinden op www.checkwaarjerechtophebt.nl. 
Wethouder Henk van Zeijts: “Maar er is meer 
nodig. Kinderen mogen niet de dupe worden 
van de financiële situatie van hun ouders. In 
onze gemeente is 8% van de huishoudens 
arm en meestal langdurig arm, volgens 

de Armoedemonitor die we hebben laten 
uitvoeren. Deze vicieuze cirkel van ‘generatie-
armoede’ willen we doorbreken.” 

Direct aan de slag! 
De aanpak op de korte termijn zijn acties die 
we komend jaar in gang zetten. Zoals: 
• Huiswerkbegeleiding voor kinderen 

uit gezinnen met een laag inkomen: 
Kinderen in armoede worden hierdoor 
zelfverzekerder, zitten beter in hun vel en 
presteren door huiswerkbegeleiding beter 
op school. Er loopt al een pilot, maar we 
willen huiswerkbegeleiding nu structureel 
inzetten. 

• Aansluiten bij het volwassenenfonds 
Sport & Cultuur: Inwoners met een laag 
inkomen hebben zo de mogelijkheid om 
meer te sporten en meer aan cultuur 
te doen. Dit zorgt voor een betere 
gezondheid, meer zelfvertrouwen en een 
betere kwaliteit van leven. 

• Versimpelen aanvraagprocedure minima-
regelingen: We maken één simpel 
aanvraagformulier, zodat meer mensen 
gebruik gaan maken van alle regelingen 
die er al zijn. 

• Gebruik minimaregelingen en doorbreken 
taboe: De communicatie rondom minima-
regelingen en het taboe op schulden gaan 
we verbeteren en vaker herhalen. We 
maken armoede bespreekbaar. Met de 
minimaregelingen kunnen mensen beter 
deelnemen aan de samenleving. 

Samenwerking 
De gemeente wil ook de onderliggende 
oorzaken van armoede aanpakken. Zodat 
volwassenen en kinderen volwaardig mee 
kunnen doen in onze samenleving. Dat doet 
zij niet alleen maar samen met maatschap-
pelijke partners zoals bijvoorbeeld Stichting 
Leergeld en Budgetadviescentrum Lochem 
(B€L). De aandacht gaat specifiek uit naar 

gezinnen die langdurig in armoede leven en 
kinderen die in armoede opgroeien. Hiervoor 
is een lange termijn aanpak opgesteld die 
zich richt op: 
1. Gezamenlijke aanpak 
2. Werk en Inkomen
3. Onderwijs en Basisvaardigheden
4. Ouder en Kind
Volgend jaar komt hiervoor een uitvoe-
ringsprogramma met concrete acties om 
generatiearmoede in onze gemeente te 
verminderen. 

Behandeling door de gemeenteraad 
Het college van burgemeester en 
wethouders stelt de gemeenteraad voor 
om in te stemmen met zowel de korte als 
de lange termijnaanpak. Begin volgend jaar 
neemt de raad hierover een besluit.

Mobiliteitsplan gemeente Lochem klaar 
voor besluitvorming
Gemeente Lochem werkte het 
afgelopen half jaar aan een 
nieuw mobiliteitsplan. Dit plan 
en het bijbehorende uitvoerings-
programma legt het college van 
burgemeester en wethouders 
voor aan de gemeenteraad. Met 
dit mobiliteitsplan leggen we de 
speerpunten van het verkeer- 
en vervoersbeleid vast voor de 
komende jaren. 

Het nieuwe mobiliteitsplan geeft 
richting geeft aan het verkeer en 
vervoersbeleid voor de periode tot 
en met 2030. We zetten in op 4 
kernambities; ‘Veilig, Leefbaar en 
gezond’, ‘Bereikbaarheid in balans’, 
‘Duurzaam en klimaatbestendig’ 
en ‘Een mooie omgeving en slim 
ruimtegebruik’. 

Input betrokkenen
Wethouder Eric-Jan de Haan van 
verkeer: “We vinden de mening van 
mensen buiten onze organisatie 
erg belangrijk. Daarom organi-
seerden we voor stakeholders, 
inwoners en andere belangheb-
benden diverse bijeenkomsten. 

Ook hielden we persoonlijke 
gesprekken. Zo haalden we 
ideeën en wensen op. Deze input 
verwerkten we in het plan. Ik ben 
enorm trots op dit nieuwe mobili-
teitsplan, waarover zoveel mensen 
en groepen meedachten. De 
komende jaren kunnen we hier 
goed mee uit de voeten.”

Uitvoeringsprogramma
Bij het mobiliteitsplan hoort ook 
het uitvoeringsprogramma. Dit 
programma geeft richting aan 
de investeringen die we voor de 
komende drie jaar (2022-2024) 
doen, gekoppeld aan de vier 
ambities. “Hierin staan concrete 
projecten. Maar we houden 
ook rekening met onvoorziene 

situaties. Zo blijft het mogelijk 
om bijvoorbeeld in te springen 
op actuele inwonersinitiatieven 
in onze kernen”, aldus wethouder 
Eric-Jan de Haan.

Besluitvorming gemeenteraad
De raad bespreekt het mobili-
teitsplan en het bijbehorende 
uitvoeringsprogramma en stelt 
het vast. Zodra bekend is wanneer 
de besluitvorming plaatsvindt dan 
wordt dat via het gemeente- 
nieuws en op www.lochem.nl 
bekendgemaakt.

Meer informatie
Meer informatie op 
www.lochem.nl/mobiliteitsplan. 

Woningbouw Kop van Oost kan van start 
Vorige week was de uitspraak 
van de Raad van State over de 
woningbouw in Kop van Oost, een 
geheel nieuwe wijk in Lochem. 
Veevoerbedrijf ForFarmers 
gevestigd aan de overzijde van het 
Twentekanaal heeft hiertegen in 
juli 2020 een beroep ingediend 
bij de Raad van State. De Raad 
van State heeft besloten dat de 
woningbouw in Kop van Oost door 
kan gaan. 

In totaal zullen met de Kop van 
Oost circa 120 woningen gebouwd 
worden in het gebied tussen de 
Berkel en het Twentekanaal. De 
daar nu nog gevestigde bedrijven 
maken in de komende jaren plaats 

voor de nieuwe woningen. Het 
veevoerbedrijf zit aan de overzijde 
van het kanaal en vreest in de 
bedrijfsvoering beperkt te worden 
door de woningbouwplannen 
in verband met te verwachten 
klachten door geur- en geluid-
overlast. Daarom vroeg zij aan de 
Raad van State hier een uitspraak 
over te doen. 

Nu het bestemmingsplan geldig 
blijft kan de woningbouw van 
start. “Dat is goed nieuws. We 
hebben dringend behoefte 
aan meer woningen in onze 
gemeente,” aldus Robert Bosch, 
wethouder Wonen gemeente 
Lochem. 

Kop van Oost 
Om voldoende woningen te 
hebben naast het centrum heeft de 
gemeente Lochem ervoor gekozen 
om een deel van het bedrijven-
terrein Hanzeweg te transformeren 
tot een nieuwe woonwijk: de Kop 
van Oost. In totaal worden er in 
vier fases circa 120 woningen 
en appartementen gebouwd. 
Ontwikkelaar Nijhuis Bouw bv. 
verwacht in de tweede helft van 
2022 te kunnen starten met de 
bouw. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich 
via www.woneninkopvanoost.nl 
aanmelden. 
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Omgevingsvergunningen  

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 16 t/m 22 december 2021 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Kapperallee 50, het vergroten van een 

woning, nr. 2021-225664, 22 december 
2021 

• Kapperallee 91a, het wijzigen van de 
bestemming bedrijfswoning in bestemming 
wonen, nr. 2021-224968,  
15 december 2021 

• Meijerinkstraat 7 (nabij), het aanleggen 
van kabels bij spoorwegovergangen 
langs de spoorlijn Zutphen-Deventer, nr. 
2021-225089, 16 december 2021 

Harfsen
• Heideweg 6, het plaatsen van zeventig 

zonnepanelen, nr. 2021-225580,  
21 december 2021 

• Lochemseweg 130a, het vergroten van een 
bedrijfspand, nr. 2021-225552,  
21 december 2021 

Laren
• Possenweg 4, het verbouwen van een 

woonboerderij, nr. 2021-225247,  
17 december 2021 

Lochem
• Broekstraat 1, het verbouwen van een 

woning, nr. 2021-225148,  
16 december 2021 

• Prinses Marijkelaan 6, het plaatsen van een 
tuinberging, nr. 2021-225147,  
16 december 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:

Eefde
• Dr. v.d. Hoevenlaan, het aanpassen van een 

overweg, nr. 2021-217754,  
21 december 2021 

Epse
• Lochemseweg 1, het kappen van een larix, 

nr. 2021-220920, 23 december 2021 
Gorssel
• Larixweg 15, het kappen van een berk en 

drie Amerikaanse eiken, nr. 2021-220119, 23 
december 2021 

Harfsen 
• Nuisvelderbos 13, het kappen van 16 

grove dennen, twee sparren en een eik, nr. 
2021-219929, 23 december 2021 

Laren 
• Exelseweg 10b, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-221125,  
23 december 2021 

• Westermark 84, het plaatsen van een 
veranda, nr. 2021-222133,  
23 december 2021 

Lochem
• Oosterwal 20a, het plaatsen van een 

airco-systeem, nr. 2021-219353,  
22 december 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 16 t/m 22 december 2021 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Het Erf 10, het oprichten van de rechterzijde 

van een twee-onder-een kap woning, nr. 
2021-219568,  
22 december 2021 

• Het Erf 12, het oprichten van de linkerzijde 
van een twee-onder-een kap woning, nr. 
2021-219574, 22 december 2021 

Barchem
• Dennenlaan 4, het kappen van een berk 

(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-220889, 
22 december 2021  

Eefde
• Harfsense Steeg 6b, het plaatsen van 

zonnepanelen op een kapschuur, nr. 
2021-224321, 21 december 2021 

Epse
• Het Wilgert 1, het kappen van een populier 

(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2021-219499, 
20 december 2021 

• Oude Larenseweg 19, het kappen van vijf 
douglas sparren (herplant opgelegd 5 st.), nr. 
2021-220148, 22 december 2021 

Laren 
• Holterweg 60, het verbouwen/vergroten 

van een woning, nr. 2021-216486,  
22 december 2021 

• Holterweg 98, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2021-217359,  
22 december 2021 

• Warfveendijk 1 (nabij), het aanplanten van 
inheemse randbeplanting en bomen en het 
aanleggen van een poel, nr. 2021-221371, 
20 december 2021 

Lochem
• Goorseweg 27, het vergroten van een 

tuincentrum en het vervangen van reclame, 
nr. 2021-214291, 

• 21 december 2021 
• Zutphenseweg (oude begraafplaats), het 

kappen van een Amerikaanse eik (herplant 
opgelegd 1 st.), nr. 2021-219014,  
17 december 2021 

Gemeente Lochem (diverse locaties)
• Maandagsdijk Barchem, Waterdijk en 

Olthoflaan Epse, Dommerholtsweg Gorssel, 
Esvelsdijk, Jufferdijk en Braakhekkeweg 
Harfsen, Efluursweg en Schepersweg Joppe, 
Bielderweg, Schoolterdijk en Wittendijk 
Kring van Dorth, Bieldersteeg, Brenschutte 
en Exelseweg Laren, Zwiepseweg Lochem, 
het kappen van 22 bomen (herplant 
opgelegd 22 st.), nr. 2021-220137, 22 
december 2021 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking aanvraag bekendgemaakt:

Lochem 
• Haitsma Mulierlaan 21, het kappen van  

elf bomen, nr. 2021-220341,  
22 december 2021

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (bouwen, milieu) Wet algemene
 bepalingen omgevingsrecht 

Contact: dhr. E. Visscher 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is de volgende vergunning 
aan de aanvrager bekendgemaakt:

Lochem
• Goorseweg 34, het vergroten van een 

ligboxenstal, nr. 2021-194685,  
17 december 2021 

Zie informatie: Zienswijzen

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Laren
• Provincialeweg N332

In verband met hijswerkzaamheden is de 
provincialeweg N332 te laren, het gedeelte 
tussen de aansluiting Rengersweg en de 
rotonde Markeloseweg afgesloten voor alle 
verkeer.op zaterdag 8 januari 2022.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens 
BRP

Contact: afdeling Publiekscontacten

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

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

Zie informatie: Bezwaar

Financieel besluit

Financieel besluit bijzondere bijstand 
en armoede- en minimabeleid 2022 
vastgesteld

Contactpersoon: dhr. J. Meerwijk

In de vergadering van 21 december 2021 
heeft het College van B&W van Lochem het 
financieel besluit bijzondere bijstand en 
armoede- en minimabeleid 2022 vastgesteld. 

Dit financieel besluit geeft regels over de 
hoogte van de bedragen van bijzondere 
bijstand en minimaregelingen op grond van de 
Participatiewet.

Inwerkingtreding
Dit financieel besluit wordt bekend gemaakt in 
het digitale Gemeenteblad op overheid.nl. Het 
financieel besluit treedt in werking per  
1 januari 2022.

Inzage
Het financieel besluit ligt voor iedereen ter 
inzage. Dit is met ingang van 29 december 
2021 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem.

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.

 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 


