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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

Houtkachel of open haard: 8 tips 
voor minder rook- en geuroverlast
Wanneer u in huis uw houtkachel, 
pelletkachel of open haard 
aansteekt, ontstaat er rook. 
Die rook bevat schadelijke 
stoffen, waaronder fijnstof. Deze 
schadelijke stoffen veroorzaken 
luchtvervuiling. En kunnen schade 
aan de gezondheid van uzelf en 
anderen opleveren. Ook wanneer 
u de rook niet meer ziet. Wilt u 
toch de houtkachel, pelletkachel of 
open haard aansteken? Met de tips 
hieronder kunt u de uitstoot van 
schadelijke stoffen beperken: 

1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. 
Laat de houtkachel, pelletkachel 
of open haard uit bij windstil of 
mistig weer. 

 Op zulke dagen blijft de rook 
hangen. En heeft u rondom het 
huis veel luchtvervuiling en rook- 
en geuroverlast. Kijk daarom 

altijd op de Stookwijzernl voordat 
u gaat stoken en stook niet bij 
een stookalert. 

2. Stook alleen droog hout. 
 Vochtig hout brandt niet goed en 

geeft extra veel rook en fijnstof. 
Zelf hout hakken? Droog het hout 
minstens 2 jaar. Het hout is droog 
als het gebarsten is of als de bast 
loslaat. Gebruik een vochtmeter 
om te meten of het hout een 
vochtigheidsgehalte tussen 15 en 
20% heeft. En gebruik haardhout 
met het FSC- of PEFC-keurmerk. 
Dat garandeert dat het uit 
verantwoord beheerd bos komt. 

3. Stook geen geverfd of 
geïmpregneerd hout.

 Bij verbranding komen zware 
metalen vrij. Het is daarom 
verboden om bewerkt hout te 
verbranden. Ook (spaan)plaat 
en laminaatvloeren horen níét 
in de houtkachel of open haard. 
Stook ook geen papier en karton. 
Het geeft veel rook en vliegas 
en is daarom zelfs verboden als 
brandstof. 

4. Raadpleeg instructies.
 De manier van ontsteken van 

de kachel heeft veel invloed op 
het beperken van (schadelijke) 
uitstoot . Volg daarom altijd de 
instructies bij de kachel of haard 
voor het vullen en aansteken 
van het vuur. Als instructies 
ontbreken, gebruik dan de 
Zwitserse methode om vuur 
aan te steken. Plaats het hout 
kruislings op elkaar, van dikke 
blokken hout onderin naar dunne 
losse houtjes en aanmaakma-
teriaal bovenop. Maak het vuur 
van bovenaf aan en niet van 
onderop, zoals veel mensen doen. 

5. Laat de schoorsteen minstens 
één keer per jaar goed vegen. 

 Dit is ook een stuk veiliger: u 
heeft dan minder kans op een 
schoorsteenbrand. 

6. Zorg voor volledige luchttoevoer. 
 Het hout kan dan beter 

verbranden waardoor u minder 
schadelijke stoffen heeft (zoals 
kankerverwekkende koolwater-
stoffen (PAK’s ) en koolmonoxide). 
Laat het vuur niet ‘smoren’; het 
hout verbrandt dan niet volledig 
waardoor er extra veel schadelijke 
stoffen ontstaan. Ga bij de 
vakexpert (of handleiding) na wat 
de specifieke werkwijze is voor 
uw haard of kachel. 

7. Houd ventilatieroosters tijdens 
het stoken open (of zet een 
raampje open). 

 Vooral bij oudere kachels is het 
belangrijk dat het vuur lucht kan 
aantrekken. Zo kan de rook via 
de schoorsteen naar buiten en 
blijven er geen schadelijke stoffen 
hangen. Bij nieuwe kachels 
wordt vaak automatisch de lucht 
van buiten aangevoerd. Wordt 
het binnen te warm met de 
houtkachel aan? Stook dan met 
minder hout. 

8. Controleer regelmatig of u goed 
stookt. 

 Een goed vuur heeft gele, gelijk-
matige vlammen en er komt bijna 
geen rook uit de schoorsteen. 
Oranje vlammen en donkere rook 
geven aan dat de verbranding 
niet goed is: zorg dan voor meer 
luchtaanvoer. 

Tot slot is het ook belangrijk dat uw 
kachel past bij de ruimte. En dat hij 
op de goede manier is aangesloten 
op het rookkanaal en schoorsteen. 

Kijk voor meer informatie op de 
website van voorlichtings- 
organisatie Milieu Centraal.

Een haardvuur geeft gezelligheid en warmte, maar stook op de juiste manier. 
Houd rekening met anderen en met uw eigen gezondheid.

Het werkt zo. U krijgt een brief van de gemeente, of ‘t Baken. Vindt u 
hem niet duidelijk geschreven? Laat het ons dan weten. Geen internet? 
U mag de brief ook inleveren. Bij het loket in Gorssel of in Lochem. Zet 
‘schrijfcoach’ op de envelop. Schrijf uw telefoonnummer erop als u wilt dat 
wij contact opnemen.

Enthousiasme en een grote opbrengst 
bij kerstbomeninzameling
Grote en kleinere bomen, met en 
zonder naalden en een enkele  
keer met kluit: de kerstbomen- 
inzameling leverde vorige week 
woensdag meer dan 2250 bomen 
op. Op de negen inzamelpunten in 
de gemeente stonden de Circulus-
medewerkers klaar om de bomen 
te verzamelen. Ook dit jaar met 
gepaste maatregelen om de actie 
coronaproof te laten verlopen. 

Het verzamelen en wegbrengen 
van kerstbomen was een leuke 
vakantiebezigheid nu veel activi-
teiten niet doorgaan. En ook een 
mooie manier om een zakcentje 
te verdienen. Want iedere boom 
leverde weer 50 cent op! Ondanks 
de regen was de aanloop groot, 
net als het enthousiasme bij de 
kinderen. Bijvoorbeeld bij Niels 
Maat en Thijn Trekop uit Lochem. 
Zij waren dagenlang druk met 
het verzamelen van kerstbomen 
bij mensen in hun buurt. Omroep 
Gelderland kwam een kijkje 
nemen bij de jongens, die met hun 
trapskelter de bomen ophaalden. Ze 
verrasten de Buitenruimte-mannen 

van Circulus met een stapel van 
185 kerstbomen. Hun harde werk 
leverde een mooie reportage op in 
GLD Nieuws. 

Record
Afgelopen jaar verkochten de 
handelaren meer kerstbomen 
dan gemiddeld. Samen met het 
inzamel-enthousiasme zorgde het 
voor een record-inzamelcijfer in 
onze gemeente. Er werden zo’n 250 
bomen meer ingeleverd dan vorig 
jaar.

Inzameling gemist? 
Heeft u de kerstbomeninzameling 
gemist? Een boom met kluit kunt 
u in de volle grond zetten. Slaat 
de boom aan dan heeft u er ook 
volgende kerst plezier van. Wilt u de 
boom liever kwijt? U kunt jaarlijks 
500 kilo groen- en snoeiafval 
kosteloos naar de Recyclepleinen 
in Lochem of Zutphen brengen. 
Vergeet daarbij uw milieupas niet. 
Kijk voor de adressen en openings-
tijden op www.circulus.nl/lochem 
De bomen verwerkt en versnippert 
Circulus duurzaam.

Persconferentie corona op 14 januari
Vrijdag 14 januari staat de eerste 
coronapersconferentie van 
het nieuwe jaar op de agenda. 
Minister-president Mark Rutte 
en de nieuwe minister van 
Volksgezondheid Ernst Kuipers 
geven dan uitleg over de corona-
maatregelen. De basisscholen en 

het voortgezet onderwijs openden 
afgelopen maandag al wel weer 
de deuren. Ook is sporten voor 
jongeren tot later op de dag 
mogelijk. Kijk voor het laatste 
nieuws op www.rijksoverheid.nl/
coronavirus of op www.lochem.nl/
coronavirus.

De Lochemse jongens Thijn en Niels haalden samen maar liefst 185 
kerstbomen op. Ze haalden hiermee het nieuws van Omroep Gelderland.

Schrijftips voor onze brieven
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Verlengen en aanvragen Bbz 
weer mogelijk!
We zitten nog steeds in een 
lockdown. Zelfstandigen kunnen 
in (tijdelijke) financiële problemen 
komen die het voortbestaan van 
hun bedrijf bedreigen. In bepaalde 
gevallen kunnen zij dan een beroep 
doen op het Besluit bijstandver-
lening zelfstandigen (Bbz). Het 
Rijk verlengde de versoepelde 
Bbz-regeling tot en met 31 maart 
2022. Bij ROZ-groep kunt u 
verlengen of aanvragen.

De regels rondom (achteraf nog) 
aanvragen zijn: 
• In januari 2022 kunnen 

ondernemers Bbz (versoepeld) 
aanvragen voor december 2021, 
januari, februari en/of maart 
2022.

• In februari 2022 kunnen zij 
aanvragen voor januari, februari 
en/of maart 2022.

• In maart 2022 (tot en met de 
31e) kunnen ze aanvragen voor 
februari en/of maart 2022.

Lees verder op de website van 
ROZ-groep: www.rozgroep.nl 
ROZ voert de regeling uit voor 
ondernemers in de gemeente 
Lochem.

Nieuwjaarsuitzending gemist?  
Kijk het terug!
Zaterdag 8 januari was de 
première van de nieuwjaarsuit-
zending van Allemaal 1.tv. Deze 
uitzending staat op YouTube. 
Zodat u hem op elk moment kan 
zien. 

Dit kan ook eenvoudig via  
www.allemaal1.tv. De uitzending 
is erg afwisselend. Met een 
ode aan gemeenteschrijver  
A.L. Snijders, die afgelopen 
zomer overleed.  Ook veel 

nieuwjaarswensen en mooie 
muziek. In de uitzending spreekt 
burgemeester Sebastiaan van  
’t Erve zijn nieuwjaarsboodschap 
uit, voor alle inwoners. Hij 
moedigt ons aan om vol te 
houden en naast elkaar te blijven 
staan. En om ons hoofd en hart te 
blijven verbinden. Ook als we in 
maart een nieuwe gemeente- 
raad kiezen. Hartelijk dank aan 
iedereen die deze uitzending 
mede mogelijk maakte! 

Hoe werkt de digitale Politieke Avond 
op 17 januari?
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 16 januari. 
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.

Politieke Avond maandag 17 januari 2022
Maandag 17 januari 2022 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

Beeldvormen: Strategische 
keuzes woningbouw *

Beeldvormen:
Extra capaciteit voor invoering Omgevingswet *

Ronde 2:
20.45 - 21.30 uur Beeldvormen:

Transitie warmte gemeente Lochem *

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 17 januari 2022 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 13 december 2021
4. Ingekomen stukken 24 november 2021 t/m 7 december 2021
Debatonderwerpen 
5. Actualisatie Reglement van Orde Politieke Avond gemeente Lochem
Hamer- en stemstukken
6. Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie
7. Bestemmingsplan Holterweg 114 Laren 2022
8. Bestemmingsplan Lochemseweg 24 Epse
9. Bestemmingsplan Kanaaldijk 5 Lochem (uitbreiding transformatorstation)
10. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Tafel 3

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 23 december tot en met 29 december 
2021 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

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

Epse
• Stichting Zomerfeesten Epse, Zomerfeest 

2022 Epse, 17, 18, 19 juni 2022 (onder 
voorbehoud) Hasinkweide, 2021-225945

• Stichting zomerfeesten Epse, Koningsnacht 
2022 Epse, 26 april 2022 (onder voorbehoud) 
Hassinkweide, 2021-225909

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 23 december 2021 t/m 5 januari 2022 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Lochemseweg 40 (nabij N312), het kappen 

van drie zomereiken, nr. 2021-226008, 23 
december 2021 

Eefde
• Jodendijk ong., het oprichten van een 

woning met bijgebouw en het aanleggen 
van een inrit, nr. 2021-225999, 23 december 
2021 

• Jodendijk 51a, het aanleggen van een vijver, 
nr. 2021-226248, 28 december 2021 

Epse
• Klembergerweg 5, het kappen van vier 

naaldbomen, nr. 2021-226609, 31 december 
2021 

• Oude Larenseweg 60, het kappen van 
vijf douglassparren, nr. 2021-226598, 30 
december 2021 

Gorssel
• Voorende 20, het vervangen van een 

dakbeschot, nr. 2022-226893. 4 januari 2022 

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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Joppe
• Veldhofstraat 54, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-226293,  
28 december 2021 

Kring van Dorth
• Bielderweg ong., het kappen van drie eiken, 

nr. 2021-226455, 29 december 2021 
Laren
• Olde Diek 2a (nabij), het plaatsen van twee 

woonunits, nr. 2021-226299, 28 december 
2021 

• Rengersweg 4, het plaatsen van een 
overkapping, nr. 2021-225774, ingekomen 
22 december 2021 

• Verwoldseweg 26a, het vervangen van drie 
lichtmasten, nr. 2022-226766, 3 januari 2022 

Lochem
• Barchemseweg 92 (nabij), het plaatsen van 

een bijgebouw, nr. 2021-225728,  
22 december 2021 

• Beusekamplaan 7, het plaatsen van een 
carport, nr. 2022-226767, 3 januari 2022 

• Haitsma Mulierlaan 21, het oprichten/
vervangen van een woning en bijgebouw, 
het plaatsen van een zwembad, het 
aanleggen van een inrit en het kappen van 
acht bomen, nr. 2021-225803,  
23 december 2021 

• Kanaaldijk 5a, het kappen van 17 bomen, nr. 
2021-225772, 22 december 2021 

• Kwinkweerd, het plaatsen van een 
bouwbord ten behoeve van gebiedspromotie 
ontwikkelingsplan Kop van Oost,  nr. 
2021-225927, 23 december 2021 

• Markt 23, het verbouwen van het pand en 
het oprichten van twee appartementen 
(gemeentelijk monument), nr. 2021-225745, 
22 december 2021 

• Molenstraat 1c, het plaatsen van een airco 
buitenunit, nr. 2022-226733, 3 januari 2022 

• Nelson Mandelastraat 17, het vergroten van 
een woning, nr. 2021-226307,  
29 december 2021 

• Nieuweweg 11, het plaatsen van veertien 
zonnepanelen, nr. 2021-226488,  
30 december 2021 

• Noorderwal 22g, het plaatsen van balkonbe-
glazing, nr. 2021-226432, 29 december 2021 

• Papenslagweg 4, het verbouwen van een 
boerderij, nr. 2021-226064,  
24 december 2021 

• Vordenseweg 15, het kappen van een beuk, 
nr. 2021-226258, 28 december 2021 

• Zutphenseweg 91 (nabij), het verbouwen 
van het pand naar twee zorgappartementen 
op de begane grond, nr. 2021-226076,  
24 december 2021 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure
(artikel 2.1 en 2.13 brandveilig gebruik)
 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Contact: dhr. E. Visscher 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht bestaat het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Lochem
• Marinus Naefflaan 11, het brandveilig 

gebruik van een hotel, B&B, restaurant en 
butlerschool, nr. 2021-192640 

 
Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf  
13 januari t/m 23 februari 2022 ter inzage bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

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

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht bestaat het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Almen
• Wagenvoortsdijk 5, het wijzigen in categorie 

dieren (milieu), nr. 2020-175062 
Laren 
• Warfveendijk 10, het wijzigen van 

een varkenshouderij OBM (milieu), nr. 
2020-175996 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 13 
januari t/m 23 februari 2022  ter inzage bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 23 december 2021 t/m 5 januari 
2022 zijn de volgende vergunningen aan de 
aanvrager bekendgemaakt:

Eefde 
• Kapperallee 91a, het wijzigen van de 

bestemming bedrijfswoning in bestemming 
wonen, nr. 2021-224968, 23 december 2021 

• Korenbloemweg 27, het vervangen van 
kozijnen en gevelbeplating voorgevel, nr. 
2021-224221, 3 januari 2022 

Epse
• Buitenkamp 9, het kappen van een berk nr.  

2021-222374, 29 december 2021 
Gorssel 
• Beukenlaan 33 en 35 (nabij), het kappen 

van een beuk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-221552, 29 december 2021 

• Hoofdstraat 28, het kappen van twee 
kastanjes (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
2021-220391, 29 december 2021 

• Joppelaan 74a (nabij), het kappen van 
een eik (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-221506, 29 december 2021 

• Thuyalaan 11 (nabij), het kappen van 
een berk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-222356, 29 december 2021 

• Warande 4, het vergroten van een woning, 
nr. 2021-222696, 3 januari 2022 

Joppe
• Veldhofstraat 54, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-226293,  
4 januari 2022 

Laren 
• Broersdijk 4 en 4a, het plaatsen van een 

blokhut (kantoor) en twee werktuigenber-
gingen, nr. 2021-220071, 23 december 2021 

• Exelseweg 23, het verbouwen van een 
schuur tot een yogastudio, nr. 2021-213351, 
30 december 2021 

• Zutphenseweg 13a, het kappen van een 
esdoorn, nr. 2021-222382, 29 december 
2021 

Lochem
• Endepol 40-46 (nabij), het kappen van drie 

lijsterbessen (herplant opgelegd 3 st.), nr. 
2021-221750, 29 december 2021 

• Goorseweg 26t, het aanleggen van een 
kabeltracé op diverse percelen ten behoeve 
van een zonnepark, nr. 2021-224139,  
23 december 2021 

• Ossenbeltsdijk 1 H14, het kappen van 
drie berken (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2021-222661, 30 december 2021 

• Prins Bernhardweg 24, het vervangen van 
handelsreclame, nr. 2021-219640,  
3 januari 2022 

• Zwiepseweg 152, het kappen van twee 
grove dennen (herplant opgelegd 4 st.), nr. 
2021-220904, 23 december 2021 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Schoolstraat  

I.v.m. werkzaamheden aan het spoor is de 
spoorwegovergang in de Schoolstraat te 
Eefde afgesloten voor alle verkeer van 13 op 
14 januari 2022 tussen 01.00 en 06.00 uur.

• Kapperallee 
Als gevolg van werkzaamheden op de sluis 
Eefde zal het verkeer op deze weg enige 
hinder ondervinden van maandag 17 t/m 
woensdag 19 januari 2022. Ter plaatse 
worden verkeersregelaars ingezet.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Kandidaatstelling verkiezing Gemeenteraad
 2022

Contact: bureau Verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Lochem maakt het volgende 
bekend:

1. Maandag 31 januari 2022 is de dag van 
kandidaatstelling voor de verkiezing van 
de leden van de raad van de gemeente 
Lochem.

2. Op die dag moeten de politieke partijen die 
mee doen, hun kandidatenlijst inleveren bij 
het gemeentelijk centraal stembureau. Bij 
de afdeling Publiekscontacten, Hanzeweg 8 
tussen 9.00 en 17.00 uur.  

3. Partijen gebruiken hiervoor deze 
formulieren: 
• de lijsten van kandidaten (model H 1);
• de verklaringen van instemming van de 

kandidaten met hun kandidaatstelling 
(model H 9);

• de machtigingen tot het plaatsen van de 
aanduiding van de politieke groepering 
boven een kandidatenlijst (model H 3-1);

• machtiging tot het plaatsen van een 
aanduiding boven een kandidatenlijst. 
Door samenvoeging van de aandui-
dingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan,  (model H 3-2) en

• de verklaringen van ondersteuning van 
een kandidatenlijst (model H 4). Kiezers 
kunnen deze formulieren tot en met 
31 januari gratis afhalen bij de afdeling 
Publiekscontacten.

4. Voor de kandidaatstelling betaalt een partij 
een waarborgsom van € 225,00 (tweehon-
derdvijfentwintig euro). Op rekening-
nummer  NL32 BNGH 028.50.05.081 t.n.v. 
gemeente Lochem, onder vermelding van: 
• waarborgsom kandidaatstelling 
• naam van de politieke partij  

Het bedrag hoeft niet betaald te worden, 
als bij de laatstgehouden verkiezing van de 
gemeenteraad een of meer zetels aan de 
politieke groepering is/zijn toegekend.
 
Meer informatie is te krijgen bij de afdeling 
Publiekscontacten van de gemeente Lochem:
Bureau verkiezingen
Hanzeweg 8
7241 CR LOCHEM.

 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.
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