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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

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, 
vervroegd stemmen op 14 en 15 maart
Woensdag 16 maart zijn de 
gemeenteraadsverkiezingen. Op 
deze dag mogen kiesgerechtigden 
naar de stembus. Wie liever op een 
ander moment stemt, kan maandag 
14 en dinsdag 15 maart al stemmen 
in 3 stemlokalen. De voorbereiding 
van de verkiezingen is in volle gang. 
De partijen die meedoen, hebben 
hun kandidatenlijsten ingeleverd. 
Wie wil meewerken, kan zich nog 
aanmelden.

Elke inwoner van 18 jaar en ouder 
met stemrecht, mag stemmen 
tijdens de gemeenteraadsverkie-
zingen. Door te stemmen bepaalt 
u mede wat er de komende jaren 
in onze gemeente gebeurt. Wie 
tegen vergoeding wil helpen in een 
stemlokaal, kan dit laten weten met 
een berichtje aan verkiezingen@
lochem.nl. 

Waar kan ik stemmen?
Stemmen in de gemeente Lochem 
kan op 14 en 15 maart in 3 
stemlokalen. En op 16 maart in 
22 stemlokalen. Ze zijn open van 
7.30-21.00 uur. Alle stemlokalen 
zijn straks te vinden op www.
lochem.nl/verkiezingen. En op 
www.waarismijnstemlokaal.nl. 
Ze staan ook op de kandidaten-
lijsten die kiezers thuis bezorgd 
krijgen. En in Gemeentenieuws 
in huis-aan-huisblad Berkelbode. 
Alle stemlokalen zijn toegankelijk 
voor mindervaliden. Stemmen kan 
corona-veilig. 

Vervroegd stemmen 
Op maandag 14 en dinsdag 
15 maart zijn er 3 stemlokalen 
geopend voor vervroegd stemmen. 
In Eefde is dat de Ontmoetingskerk, 
in Gorssel ’t Trefpunt en in Lochem 
het gemeentehuis. Wettelijk gezien 
moeten er in de gemeente 2 lokalen 
vervroegd open zijn. Lochem 
kiest voor 3 lokalen, vanwege de 
spreiding over de gemeente. 

Stemmen in 22 stemlokalen 
Woensdag 16 maart kunnen kiezers 
stemmen in 22 stemlokalen. Ook 
tijdens deze verkiezingen zijn 
vanwege corona verpleeghuizen 
en scholen niet langer stemlokaal. 
Dat is nu ook zo. In Laren wijzigt 
stembureau Sporthal de Branink in 
Kulturhus ’t Kruispunt. In Lochem 

wijzigt stemlokaal Hof van Gelre 
in de Remonstrantse kerk aan de 
Emmastraat.

Belangrijke data
In de gemeente Lochem hebben 
zich 8 partijen gemeld om mee 
te doen aan de verkiezingen. Dit 
zijn alle partijen die nu ook in de 
gemeenteraad zitten. Op 4 februari 
om 10.00 uur zijn alle kandidaten- 
lijsten definitief. Dan is er een 
zitting van het centraal stembureau 
waarin de kandidaatstellingen 
geldig worden verklaard. En 
aansluitend de nummering van 
de kandidatenlijsten. De zitting is 
online live te volgen.

Stemmen gaat met een stempas en 
identiteitsbewijs. Kiezers krijgen de 
stempas per post thuis op 22 en 23 
februari. Zij krijgen ook de kandida-
tenlijst thuis gestuurd. Op 2 maart 
verschijnt een speciale verkiezings- 
krant als bijlage bij huis-aan-
huisblad Berkelbode.

Meer informatie
De komende tijd verschijnt er steeds 
meer informatie op www.lochem.
nl/verkiezingen. Wie een vraag 
heeft, kan altijd contact opnemen 
met de gemeente, en vragen naar 
team Verkiezingen. Er komt ook 
speciale aandacht voor jonge 
kiezers in de leeftijd van 18 tot en 
met 26 jaar. 

Help ons tegen een vergoeding in een stemlokaal! Interesse? Laat het weten 
aan verkiezingen@lochem.nl.

In deze rubriek leest u elke maand 
een zeer kort verhaal van een 
jongere uit onze gemeente. Als ode 
aan gemeenteschrijver A.L. Schrijver 
die in de zomer van 2021 overleed. 

Het nieuwe normaal

De mooie dikke bomen staan statig 
aan weerszijden van de weg. Ik 
denk dat dokter Cartier van Dissel 
trots zou zijn op de laan met de 
schattige, sfeervolle huisjes en de 
hoge eiken. En bovendien is de laan 
uitgekozen voor de verfilming van 
De Zevensprong. 

Net voor de jaarwisseling worden 
alle bomen in de straat beroofd van 
het leven en ingeruild voor kleine, 
tere boompjes die nog een lange 
levensweg te gaan hebben. Als je 
vroeger door de straat liep, voelde 
het heel veilig en beschermd met 
de hoge boomkruinen boven je. 
Soms scheen er dan een waterig 
zonnetje door het bladerdek en 

verlichtte de Cartier van Disselweg. 
De rode dakpannen van de huizen 
lichtten dan oranje op. In de lente 
vormden de zonnestralen een 
jakobsladder die een magisch effect 
creëerden. En we dachten dat het 
altijd zo zou blijven, perfect passend 
bij Lochem. Nu moeten we maar 
afwachten of zulke ervaringen ook 
weer terugkomen. We hopen over 
honderd jaar weer sterke dikke 
bomen te zien, dat het weer zoals 
vroeger wordt. We moeten leren 
omgaan met de nieuwe situatie. En 
ook al wordt het misschien nooit 
meer hetzelfde, het kan toch nog 
leuke dingen met zich meebrengen. 

Volgend jaar zullen de kleine 
boompjes opgroeien, hun bladeren 
laten vallen en hun vruchten 
rondstrooien. Van de oude eiken 
nemen we afscheid. Nu begint een 
nieuwe bloeitijd.

Sara van Aalderen

Versoepeling voor winkels, sportclubs, 
onderwijs en contactberoepen 
Voor sport, contactberoepen, 
detailhandel en onderwijs in 
Nederland is vanaf zaterdag 15 
januari 2022 weer meer mogelijk. 
Het kabinet heeft dat besloten. 

Wel gelden er voorwaarden, 
zoals een aanscherping van de 
mondkapjesplicht. Het enorme 
aantal besmettingen met de 
omikronvariant maakt het noodza-
kelijk om de sluiting van andere 
voorzieningen voort te zetten. In 
ieder geval tot dinsdag 25 januari 
wanneer opnieuw wordt besloten 
of er meer kan.

Met de recordhoogtes besmet-
tingen van de omikronvariant 

dreigt nog steeds overbelasting 
van de zorg. Daarnaast leiden het 
grote aantal besmettingen én 
de quarantaineregels tot uitval 
van personeel. Dat kan in het 
onderwijs, het openbaar vervoer, 
bij de politie en op allerlei andere 
belangrijke plekken tot grote 
problemen leiden.

Meer informatie
De geldende coronamaatregelen 
leest u in een overzicht verderop in 
deze Berkelbode. Meer informatie 
vindt u ook op www.rijksoverheid.
nl/coronavirus of www.lochem.nl/
coronavirus.

Een zeer kort verhaal

Sara van Aalderen. Foto Jorrit van de Kolk.

Extra pagina over scheiden van afval
Met het scheiden van uw afval levert u een 
belangrijke bijdrage aan het milieu. Samen 
zorgen we voor steeds meer milieuwinst door 
hergebruik en recycling! Lees er meer over op de 
pagina van Circulus verderop in deze Berkelbode.

Mobiliteitsplan:  
samen op weg

In de periode van mei tot december 
2021 werkten wij met inwoners, 
ondernemers en belangenbehar-
tigers van veel lokale organisaties 
hard aan een nieuw mobiliteitsplan. 
BVA Verkeer, een deskundig bureau 

met ervaring in de gemeente 
Lochem, ondersteunde hierbij. 
In deze Berkelbode vindt u twee 
pagina’s met een samenvatting van 
de plannen die we voorleggen aan 
onze gemeenteraad. 
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 6 januari tot en met 12 januari 2022 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Harfsen
• Buurtvereniging de Veldhoek, Paasvuur 

Harfsen, 17 januari 20222 (onder 
voorbehoud) Belterweg, 2022-227178

Lochem
• Moter-en Autoclub Sport en Vriendschap, 

ONK Sidecar en Quad Masters, 9 en 10 
april (onder voorbehoud) Circuit Gageldijk 
Lochem, 2022-227562

• Veteranen Ontmoetingscentrum 
Detmerskazerne, Veteranendag Lochem, 
20 augustus 2022 (onder voorbehoud) 
Hanzeweg 8 voor het gemeentehuis, 
2022-227739

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 6 t/m 12 januari 2022 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Hoofdstraat 45 - 47 (nabij), het kappen van 

een linde, nr. 2022-227303, 7 januari 2022 
Harfsen
• Reeverweg 52, het vervangen van een 

werktuigenberging, nr. 2022-227126,  
6 januari 2022 

• Schepersweg 16, het plaatsen van een 
zwembad, nr. 2022-227251, 7 januari 2022 

Joppe
• Dortherdijk 2, het aanleggen van een poel, 

nr. 2022-227518, 10 januari 2022 
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 16 (nabij), het plaatsen van 

een houthok op landgoed Dorth (rijksmo-
nument), nr. 2022-227255, 7 januari 2022 

Laren
• Deventerweg 47, het vergroten van een 

woning (gemeentelijk monument), nr. 
2022-227320, 7 januari 2022 

• Deventerweg 63, het aanleggen van een 
inrit, nr. 2022-227191, 6 januari 2022 

Lochem
• Aalsvoort ong., het oprichten van een 

bedrijfsverzamelgebouw en ruimteboxen 
en het aanleggen van een uitrit, nr. 
2022-227160, 6 januari 2022 

• Marinus Naefflaan 20, het kappen van drie 
berken, nr. 2022-227372, 10 januari 2022 

• Nieuweweg 19, het plaatsen van twaalf 
zonnepanelen, nr. 2022-227029,  
5 januari 2022 

• Watermoleneiland 1, het plaatsen van een 
damwand, nr. 2022-227189, 6 januari 2022 

• Zutphenseweg 101, het plaatsen van zes 
lichtmasten, nr. 2022-227120,  
5 januari 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Lochem
• Grote Drijfweg (nabij), het kappen van een 

eik , nr. 2021-219144, 12 januari 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 6 t/m 12 januari 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Berkelweg 1 (nabij), het kappen van een 

rode beuk (herplant opgelegd 6 st.), nr. 
2021-221965, 7 januari 2022 

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

overweg, nr. 2021-217754, 12 januari 2022 
• Kazernestraat 9, het plaatsen van een 

overkapping, nr. 2021-217725,  
10 januari 2022 

Epse 
• Oude Larenseweg 20 (nabij), het kappen 

van een eik (herplant opgelegd) en het 
aanleggen van leidingen, nr. 2021-216858, 
7 januari 2022 

Laren 
• Exelseweg 10b, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2021-221125,  
11 januari 2022 

Lochem
• Beusekamplaan 7, het plaatsen van een 

carport, nr. 2022-226767, 11 januari 2022 
• Nieuwstad 29, 29a, 29b, 29c, 29d, 29e, 

29f, 29g, 29h, 29k, 29m, 31, 31a, 31b, 
31c, 31d, 31e, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 33e, 
het oprichten van 23 appartementen, nr. 
2021-222312, 12 januari 2022

• Schoolstraat 1, 1a, 3, 3a, 5 en 5a en 
Zuiderwal 1a en 1b , het oprichten van acht 
appartementen, nr. 2021-220895,  
12 januari 2022 

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:

Laren
• Exelseweg 1b, het vergroten van een 

ligboxenstal (milieu) en deels geweigerd 
(positieve weigering) voor de handelingen 
met gevolgen voor beschermde 

natuurgebieden, nr. 2020-178001, 11 
januari 2022 

 
Zie informatie: Zienswijzen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Contact afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

• Dortherweg 43b Epse, het plaatsen van 60 
zonnepanelen, nr. 2021-210109

Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken zijn voor een ieder 
in te zien met ingang van 20 januari tot en 
met 2 maart 2022. Het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken kunnen gedurende de 
hiervoor genoemde termijn worden ingezien 
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken 
plannen”, waarna u de mogelijkheid heeft het 
ontwerpbesluit op te roepen via het invullen 
van de locatie of het planid-nummer (NL.
IMRO.0262.buDortherweg43bEp-OV31). Op 
www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en 
verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een 
directe link vinden naar de plaats waar het 
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
digitaal kunnen worden ingezien. 
U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in 
Gorssel de aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken inzien (digitaal of op 
verzoek op papier).

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan 
iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
mondeling, schriftelijk of digitaal zienswijzen 
naar voren brengen. Een schriftelijke 
zienswijze richt u aan gemeente Lochem, 
Postbus 17, 7240 AA Lochem. Een digitale 
zienswijze kunt u uitsluitend indienen via 
www.lochem.nl/zienswijze, onder vermelding 
van: zienswijze ontwerpbesluit Dortherweg 
43b Epse. 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:
• ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Bekendmakingen

Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 17 januari 2022
Op 17 januari 2022 vergaderde de gemeenteraad digitaal. U vindt hier een 
overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Actualisatie Reglement van Orde Politieke Avond gemeente Lochem
• Uitvoeringsprogramma Klimaat en Energie
• Motie vreemd aan de orde van de dag: Zandweg niet weg
• Bestemmingsplan Holterweg 114 Laren 2022
• Bestemmingsplan Kanaaldijk 5 Lochem (uitbreiding 

transformatorstation)
• Benoeming mw. Jacobs uit Almen, dhr. Hovers uit Gorssel en dhr. Van ’t 

Klooster uit Gorssel als fractievertegenwoordigers namens D66

De motie vreemd aan de orde van de dag: Zelfbewoningsplicht werd niet 
aangenomen. 
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op  
www.lochem.nl/politiekeavond.

Vermelding gemeentegids aanpassen
Staat het adres van uw vereniging 
of maatschappelijke organisatie 
in het adressengedeelte van de 
digitale gemeentegids van Lochem? 
Dan is het goed te weten dat Akse 
Media, de officiële uitgever van 
de gemeentegids, is gestart met 
het actualiseren van alle adressen. 
Akse Media mailt (via een unieke 
persoonlijke code) of belt met uw 
vereniging of organisatie met de 
vraag of uw gegevens nog kloppen. 

Aanmelden of zelf aanpassen
Op http://Lochem.SmartMap.nl 
kunt u kijken of uw vermelding 
nog klopt. Het is ook mogelijk dat 
u hier zelf de gegevens aanpast. 
Staat uw vereniging of organisatie 
nog niet vermeld in de gemeen-
tegids? Of wilt u een andere 
aanpassing zelf doorgeven, dan kan 

dit via mail: redactie@aksemedia.
nl (o.v.v. Gemeentegids Lochem). 
Of schriftelijk: Akse Media (t.a.v. 
Gemeentegids Lochem) Postbus 
6033, 1780 KA Den Helder. 

Wijzigingen en/of aanmel-
dingen voor het adressengedeelte 
kunnen aan de redactie worden 
doorgegeven tot uiterlijk 11 maart 
2022.
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• het zaaknummer 2021-210109
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze.

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Eefde
• Kazerneplein 

I.v.m het bouwrijp maken van het 
Detmerkazerne-terrein en de hiermee 
verband houdende rioolwerkzaamheden is 
het Kazerneplein te Eefde afgesloten voor 
het verkeer in de periode van 24 januari 
2022 tot en met 4 februari 2022. Ook in de 
periode hierna is het Kazerneplein beperkt 
te berijden.

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Mobiliteitsplan 2022-2030 ligt ter inzage 

Contact: mw. M. Jansen
Het mobiliteitsplan 2022-2030 en de uitvoe-
ringsagenda liggen momenteel ter inzage.

U kunt het mobiliteitsplan en de uitvoe-
ringsagenda inzien via www.lochem.nl/
mobiliteitsplan. Ook ligt het bij de balie op 
het gemeentehuis ter inzage. U kunt op het 
plan reageren door te mailen naar verkeer@
lochem.nl of door te bellen met 
(0573) 28 92 22. 

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP) 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.
H. Ayan, geb. 26-07-1972
A. Ayan, geb. 01-04-1969

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

 Zitting van het centraal stembureus 
over beslissing geldigheid ingeleverde 
kandidatnelijsten en nummering 

Contact: team verkiezingen

De voorzitter van het centraal stembureau 
van de gemeenteraadsverkiezingen op 

woensdag 16 maart 2022 maakt het 
volgende bekend. Volgens artikel I 2 van het 
Kiesbesluit beslist het stembureau tijdens 
een openbare zitting in de Raadszaal in 
het gemeentehuis van Lochem op vrijdag 4 
februari 2022 om 10.00 uur over:

• de geldigheid van de ingeleverde 
kandidatenlijsten;

• het handhaven van de daarop 
voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven 
geplaatste aanduiding van een politieke 
groepering en

• de nummering van de geldig verklaarde 
lijsten.

De zitting is vanwege de coronamaatregelen 
live te volgen via lochem.notibuz.nl/live. 

 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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Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Quarantaine 

Je hoeft niet in quarantaine na contact met 
een positief getest persoon als:  
• Je een boostervaccinatie hebt gehad 

(minimaal 1 week geleden). 
• Je korter dan 8 weken geleden positief 

bent getest. 
In alle andere gevallen wel.  

 
Voor bepaalde beroepen wordt gewerkt aan  
een speciale regeling. 

Versoepelingen mogelijk onder voorwaarden  
 

Voor sport, kunst- en cultuurbeoefening, contactberoepen, detailhandel en onderwijs, is per 15 januari 2022 weer 
meer mogelijk. Daarbij gelden wel een aantal extra voorwaarden zoals aanscherping van de mondkapjesplicht. 

Door het hoge aantal besmettingen blijven onder meer horeca, musea en bioscopen gesloten.  
Op dinsdag 25 januari wordt besloten of er weer meer kan. 

Klachten? Blijf thuis en doe 
direct een test, ook als je 
gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  
afstand. 
Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
Hoest en nies in  
je elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Lucht

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels (zoals 
kledingwinkels en tuincentra) open 
tot 17.00 uur. 

 
Essentiële winkels (zoals 
supermarkten) open tot 20.00 uur.

Algemeen

Ontvang max. 4 personen per dag 
en ga bij max. 1 huishouden op 
bezoek.  

 
Ga je bij anderen op bezoek, of 
ontvang je bezoek, doe een 
zelftest.  

 
Werk thuis, tenzij het niet anders 
kan.  

 
Draag een mondkapje waar dit 
verplicht is of geadviseerd wordt.  
 

Contactberoepen

Kappers, nagelstudio’s en andere 
contactberoepen open tot 17.00 uur. 

Uitbreiding regels  
mondkapjes 

Draag een mondkapje:  
• Buiten, waar het moeilijk is om 1,5 meter 

afstand te houden (zoals winkelstraten). 
• Op de werkvloer bij verplaatsing en als 

1,5 meter afstand houden moeilijk is.  
• Op mbo, hbo en universiteit bij 

verplaatsing en als je zit.   
Gebruik bij voorkeur een wegwerpmondkapje 
en geen zelfgemaakte en stoffen mondkapjes.  

14 januari 2022

Horeca en evenementen

Cafés en restaurants dicht. Afhalen 
en laten bezorgen mogelijk. 

 
Evenementen niet toegestaan. 
Uitgezonderd uitvaarten, weekmarkten 
en professionele sportwedstrijden 
(zonder publiek).  

Onderwijs

Al het onderwijs open voor lessen 
en colleges.

Sport 

Zowel binnen als buiten sporten is 
mogelijk (zonder publiek).  

 
Bij binnensportlocaties is een 
coronatoegangsbewijs en 
identiteitsbewijs nodig (vanaf 18 jr).  

 
Groepslessen en wedstrijden binnen 
eigen clubverband zonder publiek 
toegestaan. 

Kunst en cultuur en recreatie

Theaters, bioscopen, musea, concert -
zalen, dierenparken, pretparken en 
sauna’s zijn voor publiek gesloten.  

 
Cultuurbeoefening (zoals muziekles 
en dans) zonder publiek toegestaan. 
Binnen en buiten coronatoegangs -
bewijs nodig (vanaf 18 jr).



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

Onze kerndoelen per vervoerswijze

De bereikbaarheid per fi ets optimaliseren en stimuleren zodat dit een volwaardig alternatief 
vormt voor de auto

De OV-verbindingen behouden en verbeteren en het overstappen optimaliseren 
naar andere vervoerwijzen

Voor gemotoriseerd verkeer de goede bereikbaarheid behouden en parkeerhinder voorkomen

Het verbeteren van het landbouwverkeer door een vlotte en veilige afwikkeling hiervan en
landbouwverkeershinder in de woonkernen voorkomen

De goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen behouden en verminderen van lokale hinder
in kwetsbare gebieden

Onze acties om de mobiliteit te verbeteren
Educatie en voorlichting

Inwoners voorlichting geven 
over de gevaren in het verkeer en hoe 

hier adequaat mee om te gaan

Dit kan gevaarlijk gedrag in 
het verkeer voorkomen

Het aantal verkeersongevallen beperken

Stimuleren duurzame mobiliteit

We gaan door met de aanleg van een 
(snelle) comfortabele fi etsinfrastructuur 

We plaatsen elektrische laadpalen

Onderzoeken van gemeentebreed 
vraagafhankelijk elektrisch vervoer 

We realiseren campagnes voor gezond 
en duurzaam gedrag

Hoe verder met het Mobiliteitsplan?
Het mobiliteitsplan leggen we binnenkort voor aan de gemeenteraad.  Daarna gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma en de visie.

Het mobiliteitsplan 2022-2030 en de uitvoeringsagenda kunt u inzien via www.lochem.nl/mobiliteitsplan. Ook ligt het bij de balie op het 
gemeentehuis ter inzage. U kunt op het plan reageren door te mailen naar verkeer@lochem.nl of door te bellen met (0573) 28 92 22.

Veilige en comfortabele infrastructuur

Het wegennet aanpakken om 
veiligheid en comfort te verhogen

Vooral voor voetganger en fi etser

Autobereikbaarheid blijft op orde

Betere geleiding van zoekverkeer
in het centrumgebied in Lochem

Samen op weg
In de periode van mei tot december 2021 hebben wij samen met inwoners, ondernemers en 
belangenbehartigers van veel lokale organisaties hard gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan. 
In het plan schrijven wij voor de periode t/m 2030 hoe wij als gemeente met mobiliteitsbeleid 
willen bijdragen aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in onze gemeente. 
Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de concrete projecten die we de komende 
3 jaar samen met onze partners gaan oppakken. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit 
over het mobiliteitsplan. Hier ziet u een samenvatting van het plan dat we voorleggen.

De inwoners van de 
gemeente Lochem reizen 

vaker met de trein 
en de fi ets

dan gemiddeld in 
Nederland.

De inwoners van de 
gemeente Lochem reizen

nog wel vaak 
met de auto 

naar het werk en in 
de vrije tijd.

Van de werkenden 
woont 58% binnen
15 km van het werk 
en kan de afstand 

met de (elektrische) 
fi ets afl eggen.

In de gemeente Lochem is
bijna 2,5% van de 

voertuigen elektrisch 
aangedreven. 

Dat percentage gaat 
nog  fl ink stijgen.

Jaarlijks vallen er
35 ernstig gewonden 

in het verkeer:
60% fi etsers

en vooral fi etsers
ouder dan 70 jaar. 

Risicogestuurde aanpak

Echte hotspots van ongevallenconcentraties zijn er niet meer op gemeentelijke wegen. We zetten daarom in op een 

risicogestuurde aanpak waarbij we niet alleen kijken naar het aantal ongevallen dat ergens plaats vindt, 

maar ook naar de snelheid die er gereden wordt en de inrichting van de weg die mogelijk het risico verhoogt 

op ernstige ongevallen. Daar waar de risico’s het hoogst zijn, gaan we het eerst op zoek naar een oplossing.

Leefbaarheid verbeteren

Stimuleren van schonere 
vormen van vervoer 

die minder hinder geven.

Beperken van het aantal 
verkeersslachtoffers en 

de hinder van mobiliteit. 

Bereikbaarheid in balans

Een goede bereikbaarheid van 
de kernen en voorzieningen 

voor alle doelgroepen. 

Meer kansen voor 
duurzame vormen 

van mobiliteit.

Duurzaam & klimaatbestendig

Stimuleren van gezonde 
en duurzame 

vervoerswijzen. 

Het bevorderen van het 
gebruik van duurzame, schone 

en gezonde vervoerwijzen. 

Mooie omgeving & 

slim ruimtegebruik

De menselijke maat 
centraal stellen. 

Het creëren van een mooie, 
sociale, leefbare 

openbare ruimte.

Mobiliteitsplan Lochem  2022 -2030

Een paar feiten

Voor voetgangers de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen verbeteren
specifi ek ouderen en mensen met een beperking



Groen en afvalvrij 
Tips voor in en rond het huis

Het beste resultaat bereik je samen.

Circulus-Berkel gaat 
verder als Circulus
Circulus-Berkel is in 2014 ontstaan uit een fusie tussen Circulus 
en Berkel Milieu. Vanaf 2022 gaan we verder onder de naam 
Circulus. Dat past goed bij waar we voor staan (circulariteit) en is 
lekker kort en makkelijk te onthouden!

Onze goede voornemens

Circulus zet zich ook in 2022 in voor een 
betere leefomgeving. Duurzaam, groen 
en sociaal. Dit zijn een aantal 
van onze goede voornemens!

Duurzaam op weg 
Circulus heeft 176 wagens voor de inzameling, het vegen van straten  
en ander werk. We maken ons wagenpark steeds duurzamer.  
Zo kiezen we voor schonere wagens en brandstof. Inmiddels hebben 
we 30 elektrische wagens rondrijden. Nieuw zijn twee fluisterstille 
elektrische zijladers.

Kansen voor iedereen
Circulus heeft sociaal ondernemen hoog in het vaandel staan.  
We bieden mensen met een kwetsbare positie een kans om (opnieuw) 
een plekje te veroveren op de arbeidsmarkt. Ook in 2022 zetten we 
ons hier vol voor in!

Leefomgeving vergroenen 
Circulus beheert en/of onderhoudt de buitenruimte op veel plekken in 
de regio. Dat doen we met enthousiasme, kennis en met aandacht voor 
biodiversiteit. Ook in 2022 dragen we weer bij aan een waardevolle 
groene omgeving voor mensen en dieren. 

Ook op school!
114 scholen in onze regio doen mee aan CleanWise, het 
educatieprogramma van Circulus. Op de scholen wordt afval 
gescheiden en de leerlingen krijgen er les over. In 2022 willen we nog 
meer scholen kennis laten maken met CleanWise. Ook organiseren we 
toffe nieuwe workshops waarbij de kinderen zelf plastic gaan recyclen!

Meer informatie
Kijk voor meer tips en informatie op www.circulus.nl of  
de app van Circulus. Neem bij vragen contact op met ons 
KlantContactCentrum. We helpen u graag verder via WhatsApp:  
06 - 10 50 73 00, het contact formulier op www.circulus.nl en  
telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag).

Op weg naar minder plastic 
en nog beter hergebruik

Inwoners van de gemeente Lochem scheiden veel pmd. 
85% van alle huishoudelijke plastic verpakkingen, blikjes 
en drankpakken wordt apart gehouden en in de oranje 
bak of verzamelcontainer gedaan!
 
In het pmd zien we nog wel dingen die er niet in thuishoren:  
zoals verpakkingen met inhoud en plastic dat geen verpakking is.  
Dit verstoort de recycling. U kunt thuis meehelpen om de kwaliteit 
verder te verbeteren!

Maak de verpakkingen zo leeg mogelijk.  
Afwassen of omspoelen is niet nodig. Haal van  
yoghurt- en slagroombekers het aluminium dekseltje  
eraf en doe dit er los bij. Maak drankpakken plat.

Verpakkingen met een metaallaagje, zoals  
chipszakken of koffiepakken, mogen tegenwoordig  
ook bij het pmd. 

Plastic dat geen verpakking is, hoort niet bij het 
pmd. Denk aan speelgoed, tuinstoelen en afdekzeilen.
Herbruikbare spullen kunnen naar de kringloop, hard 
kunststof naar het Recycleplein en afdekzeilen bij het 
restafval. 

Onnodig plastic voorkomen is nog beter dan het 
gescheiden weg te gooien. Neem bij het boodschappen 
doen eigen tassen en groente- en fruitzakjes mee. Vermijd 
onnodige verpakkingen. Neem uw eigen herbruikbare 
beker en waterfles mee.

Een groen en 
duurzaam 2022

Met het scheiden van uw afval levert u een belangrijke 
bijdrage aan het milieu. Samen zorgen we voor steeds  
meer milieuwinst door hergebruik en recycling!  
Helpt u in 2022 ook weer mee aan het verkleinen  
van de afvalberg en nog betere afvalscheiding?

Waar de grootste winst te halen is? 
Ga groente-, fruit- en etensresten (nog beter) scheiden! 
Door schillen en etensresten in de groene bak te doen, maakt u een 
groot verschil. Het wordt dan omgezet in compost en groen gas in 
plaats van dat het met het restafval wordt verbrand. 
Maak het u makkelijk met een bakje voor schillen en etensresten op 
het aanrecht. 

Meer met papier
Kranten, folders, vensterenveloppen, eierdozen en 
schone pizzadozen… al het papier en karton dat schoon 
en droog is, kan in de papiercontainer! Wat niet? Nat of 
vies papier en papier met veel plastic, zoals broodzakken 
met plastic, koffiebekers, gebruikt keukenpapier en 
bubbeltjesenveloppen. Verwijder eventuele batterijen  
uit wenskaarten om brand te voorkomen. Maakt u 
gebruik van een ondergrondse papiercontainer? Maak 
dozen dan goed plat door te scheuren of te stampen.


