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Beheersbare jaarwisseling in onze gemeente

We wensen u alle goeds voor 2022!
We wensen u allereerst alle goeds
voor 2022! Hopelijk kunnen
we elkaar dit jaar weer vaker
ontmoeten! De jaarwisseling
2021-2022 was er een in lockdown,
met voor het tweede jaar op rij een
landelijk vuurwerkverbod. Voor
sommigen was het helaas lastig
om zich daaraan te houden. Toch
verliep de jaarwisseling in onze
gemeente goed beheersbaar.
Gelukkig waren er ook dingen wel
mogelijk. Zoals carbidschieten.
Ruim 60 groepjes beleefden plezier
aan deze traditie. Toezichthouders
van de gemeente bezochten veel
carbidschieters met een kleine
attentie en tips.
Er waren gelukkig nog dingen wel
mogelijk. Zoals de online pubquiz,
de lichtpuntjesactie in Zwiep en
carbidschieten.
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.

Initiatieven
Inwoners konden op initiatief van
de gemeenteraad ook subsidie
aanvragen. Te gebruiken om
elkaar op alternatieve manieren
toch te ontmoeten. Tien initiatieven maakten we als gemeente
mede mogelijk. Zoals een online

Hulpmiddelen voor sporters met
een beperking via Uniek Sporten
sportrolstoel bevalt. Hij heeft ook
interesse in tennis, dus misschien
dat we dat ook een keer proberen.”
Kostbaar
De drempel om ‘even’ een sport
uit te proberen met een sporthulpmiddel als een rolstoel is hoger
voor mensen met een beperking.
Dat komt door de kosten van het
materiaal. Uniek Sporten haalt
die drempel weg. De relatief dure
materialen zijn gratis te leen voor
een periode van 6 maanden.

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

nieuwjaarsbijeenkomst met pubquiz aan de Goorseweg, waaraan
bijna alle gezinnen mee deden.
Het uitdelen van ontbijtjes in
de Gravenbuurt in Lochem.
Ontmoetingen met koffie, thee en
chocolademelk in Gorssel. En een
lichtpuntjesactie in Zwiep.

Bert Veeneman uit Epse is een
sportieveling. Hij houdt ervan onder
de mensen te zijn. Veeneman is
halfzijdig verlamd en kan moeilijk
spreken door twee herseninfarcten.
Met een speciale sportrolstoel van
Uniek Sporten Uitleen kan hij toch
tafeltennissen.
Dankzij Uniek Sporten Uitleen
kunnen mensen met een fysieke
beperking sporthulpmiddelen
uitproberen. Zij kunnen uit het
brede aanbod van de uitleen een
sport kiezen die het beste bij hen
past. “Op deze manier kan dat heel
laagdrempelig,” vertelt Henny
Veeneman, die namens haar man
het woord voert. “We hoeven niet
meteen een sportrolstoel aan te
schaffen. Mijn man Bert Veeneman
kan eerst proberen hoe deze

Sportrolstoel
Tijdens het revalideren maakte
Bert Veeneman gebruik van een
sportrolstoel. Daar kwam hij erachter
dat hij tafeltennis leuk vindt om
te doen. Dankzij Uniek Sporten is
het gebruik van een soort speciale
sportrolstoel ook buiten een revalidatiecentrum mogelijk. Hij speelt
nu bij tafeltennisvereniging Swift in
Deventer. “In vergelijking met zijn
gewone rolstoel is deze een stuk
lichter en wendbaarder. Dat maakt
hem makkelijker in gebruik tijdens
het sporten. Mijn man is erg sportief.
Dat hij nu samen met anderen
kan sporten vindt ie heerlijk.” Bert
Veeneman heeft intussen een eigen
sportrolstoel aangevraagd via de
gemeente.
Ook gebruik maken van Uniek
Sporten Uitleen?
Neem dan contact op met de
buurtsportcoach aangepast sporten;
Marjolijn Pezy (06-30571492 of
lochem@unieksporten.nl).
De sporter krijgt advies over het
sporthulpmiddel en het gebruik
ervan.

Bijzondere aftrap
nieuwjaar op Allemaal1.TV

Wilt u ook dat 2022 een veel beter
jaar wordt? Zaterdag 8 januari om
19.00 uur wensen we elkaar het
beste voor het nieuwe jaar. In de
speciale uitzending van Allemaal1.
TV. Het belooft een bijzondere
uitzending te worden. Deels
uitgezonden vanaf ‘het dak’ van de
Oocon-silo in Lochem.
Uiteraard spreekt burgemeester
Sebastiaan van ’t Erve zijn
nieuwjaarswens uit. Het afgelopen
jaar was in veel opzichten een
bewogen jaar. Het coronavirus
en de maatregelen hielden ons
in de greep. Het was ook het jaar
waarin A.L. Snijders overleed. De
grootmeester van het Zeer Korte
Verhaal en onze gemeenteschrijver.
(jonge) Ode aan A.L. Snijders
Met een ZKV luisterde A.L. Snijders
10 jaar lang de nieuwjaarsbijeenkomst op. Daarna kwam
corona. Om hem te eren, zit in
het programma een ode aan
A.L. Snijders. Zijn weduwe, Ineke

Swanevelt draagt voor uit zijn
werk. Er zijn unieke filmopnames
te zien. Er zijn mooie gesprekken.
En jongeren dragen voor. Zij
verdiepten zich de afgelopen
weken in het werk van A.L. Snijders,
en sloegen aan het schrijven.
Onder de bezieldende leiding van
de Muzehof. De jongste schrijfster
is 12 jaar.
Lochem rap en zorghelden
In 2021 kregen we een mooi
kunstcadeau. Kunstenaar Miel
Krutzmann maakte een betoverend
mooie muurschildering op de
silo van Oocon in Lochem. Hij
vertelt over de muurschildering.
De schildering waarover hij ‘het
meeste ooit’ werd geïnterviewd.
Er is muziek van o.a. De Pioniers;
de rappers van het nummer 0573.
Er zijn gesprekken met 3 helden
uit de zorg. En natuurlijk veel
nieuwjaarswensen.
Kijk ook 8 januari 19.00 uur op het
YouTube-kanaal van Allemaal1.TV
www.allemaal1.tv.

Evenement organiseren in 2022

U kunt uw evenement al
aanmelden!
Lochem is een actieve gemeente
waar doorgaans veel leuke en
bijzondere evenementen worden
georganiseerd. Van groots tot
gezellig, voor en door onze inwoners.
We weten intussen dat het
organiseren van een evenement de
laatste jaren veel onzekerheden met
zich meebracht. En wat er in 2022
allemaal wel of niet kan, is koffiedik
kijken. Ook voor ons als gemeente.
Toch zien we gelukkig dat er al
evenementen op het programma
staan voor komend jaar.
Organiseert u een evenement? Dan
heeft u een evenementenvergunning
nodig. Dat is niet voor niets, er komt
namelijk nogal wat kijken bij een
evenement. Voor u als organisator
en ook voor de gemeente. Bij de
aanvraag voor een evenementenvergunning kijkt de gemeente onder
andere naar de maatregelen die de
organisatie neemt om te zorgen
dat het evenement veilig verloopt.
Denk hierbij aan brandveiligheid,
de inrichting van het terrein en
tegenwoordig de coronamaatregelen
die op dat moment gelden.

Op tijd aanvragen
Vraag uw evenementenvergunning
op tijd aan. Het beoordelen van de
aanvraag duurt, afhankelijk van de
grootte van uw evenement, 8 tot
12 weken. Dat komt omdat er soms
meer vergunningen of ontheffingen
nodig zijn voor een evenement, zoals
een verkeersbesluit of een geluidsontheffing. Ook vragen we bij grote
evenementen om advies bij de
brandweer of de politie.
Zo vraagt u het aan
Op www.lochem.nl vindt u een
digitaal aanvraagformulier. Dit
formulier helpt u stap voor stap door
de aanvraag. Op onze website staat
een filmpje waarin wij u duidelijk
vertellen hoe de aanvraag van een
evenementenvergunning verloopt.
Heeft u vragen over uw evenement,
weet u bijvoorbeeld niet of uw
evenement een A, B of C evenement
is, neem dan gerust contact op met
mevrouw C. Groenendijk of mevrouw
M. Hazewinkel via m.hazewinkel@
lochem.nl en c.groenendijk@lochem.
nl of (0573) 28 92 22. Beide zijn
het beste in de ochtend bereikbaar,
behalve op woensdag.

Allemaal de beste wensen!
kijk 8 januari - 19.00 uur

allemaal1.tv

allemaal 1 tv

www.allemaal1.tv
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