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Pilot aan de Nieuweweg met 10-15 woningen

Lochem bereidt zich voor op waterstof
Nederland gaat van het aardgas af
en dat betekent dat we huizen op
een andere manier moeten gaan
verwarmen. Eén van de oplossingen
kan waterstof zijn. In de Lochemse
wijk Berkeloord loopt hiermee een
pilot. Netwerkbedrijf Alliander
gaat 10-15 woningen voorzien van
waterstof om hiermee ervaring op
te doen. De voorbereidingen zijn
op dit moment in volle gang. In het
najaar stroomt er echt waterstof
naar de deelnemende huizen toe. In
dit artikel nemen wij u mee in deze
duurzame ontwikkeling.

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do
8.30 - 17.00 uur
Vr
8.30 - 12.30 uur
Openingstijden gemeentehuis
Lochem
Ma, di en wo:
8:30 – 17.00 uur
Do:
8:30 - 20:00 uur
Vrij:
8:30 - 12:30 uur
Burgerzaken alleen op afspraak
Maak digitaal een afspraak via
www.lochem.nl of bel met
(0573) 28 92 22. Dit in verband met
het 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

Reisdocument aanvragen voor uw kind?
Neem toestemmingsverklaring mee!

Met deze grote machine is de waterstofleiding onder de Berkel geboord.
Met de kennis die Alliander en de
andere projectpartners, Coöperatie
LochemEnergie en Remeha opdoen,
kunnen we ons goed voorbereiden
op de toekomst. Dit doet Alliander
in de wijk Berkeloord waar veel
monumentale woningen staan,
die moeilijk te isoleren zijn. Deze
woningen zijn daarom minder
geschikt voor de toepassing van
andere warmte-alternatieven, zoals
warmtepompen of een aansluiting
op een warmtenet. Veel Lochemse
inwoners toonden zich enthousiast
om mee te doen aan deze pilot.
Alliander selecteerde uit deze grote
groep een cluster van woningen.
Na een gedegen voorbereiding,
waaronder een technische schouw
in de woningen, zijn deze maand de
activiteiten gestart.
Hoe werkt het?
De waterstof wordt gehaald uit een
tank, een zogenoemde tubetrailer,
die op industrieterrein Stijgoord
staat. Van daaruit stroomt de
waterstof via een nieuwe waterstofleiding onder de Berkel door
richting Endepol en uiteindelijk
naar de Nieuweweg. Hier stroomt
het waterstof via een ontkoppeld
stuk bestaand aardgasnetwerk
naar het cluster aan woningen
die meedoen aan dit project. In de
woningen komt een waterstofketel

van Remeha waarmee de woning
wordt verwarmd. De woningen
moeten hun gasverbruik kunnen
terugbrengen naar ongeveer
3.500 m3 per jaar.
Levert het gevaren op?
Waterstof is van nature geurloos.
Maar door er, net als bij aardgas,
een geurstof aan toe te voegen
ruiken bewoners een gaslucht
mocht er een lek zijn. Monteurs van
Alliander weten hoe te handelen
mocht dat voorkomen. Maar de
kans hierop is even groot als bij het
gewone gasnetwerk. Daarnaast
is alles uitvoerig getest in een
demowoning in Apeldoorn,
waar een proefopstelling staat.
Duurzame energie in toekomst
Alliander hoopt uiteindelijk groene
waterstof te kunnen distribueren.
Groene waterstof wordt gemaakt
uit duurzame energie (zon- en/
of windenergie), alleen is daar nu
nog te weinig van beschikbaar.
Deze primeur voor onze gemeente
is ook nog eens uniek voor de
rest van Nederland. We houden u
dus op de hoogte van dit project.
Meer informatie is te vinden op de
website www.lochemenergie.net/
H2L en op de website van de andere
projectpartners die vermeld staan
op de site van LochemEnergie.

Onterechte uitgevers van
onze gemeentegids actief
Elk jaar zijn er bedrijven die
zich onterecht uitgeven voor
producent van de gemeentegids.
Ook nu gebeurt dat weer.

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

Op woensdag 27 april (Koningsdag) is het
gemeentehuis gesloten. Wij werken dan ook
niet op afspraak. Wilt u binnenkort een bezoek brengen aan
’t Baken of het gemeentehuis om iets te regelen, maak dan altijd
eerst een afspraak. Dat kan via www.lochem.nl of (0573) 28 92 22.

Rectificatie

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

Gemeentehuis gesloten
op Koningsdag

Medewerkers van Akse Media
kunnen u altijd de acquisitiebrief van de gemeente Lochem
overleggen. In deze brief bevestigt
de gemeente Lochem dat zij hun
activiteiten uitvoeren in opdracht
van de gemeente Lochem.
Vertrouwt u het niet?
Wordt u benaderd voor een
advertentie in de gids en vertrouwt
u het niet? Neem dan contact op

met Akse Media B.V., (0223) 66 88 77
of info@aksemedia.nl. Of met de
gemeente Lochem, (0573) 28 92 22.

Bij een aanvraag van een paspoort
voor een kind onder de 18 jaar, is
het belangrijk dat iedere ouder die
het gezag heeft over het kind (of
een andere volwassenen die het
gezag heeft) toestemming geeft.
Bij de aanvraag van een ID-kaart
is een toestemming nodig van
de gezaghouders (ouders) voor
kinderen tot 12 jaar. In de het
gemeentenieuws van 13 april stond
hierover per ongeluk een onjuiste
tekst. Onze excuses hiervoor!
Hoe werkt het?
U kunt online toestemming geven
met DigiD. Hoe dit werkt leest u

op www.lochem.nl. Of aan de balie
met uw legitimatiebewijs. Iedere
ouder of gezaghebber kan ook apart
toestemming geven.
Wat neemt u mee?
• Legitimatie (paspoort en/
of ID-kaart) van beide
gezaghouders, ook als deze niet
meer geldig zijn. Heeft u geen
paspoort of ID-kaart, neem dan
uw rijbewijs mee.
• Een recente kleurenpasfoto
volgens de eisen van de
Rijksoverheid.
• Uw kind(eren), voor wie u een
paspoort of ID kaart aanvraagt.

Gemeente Lochem wint titel
‘Wandelgemeente van 2022’

We wisten het natuurlijk al, maar in onze gemeente kan iedereen mooi
wandelen. Foto Jorrit van de Kolk.
Lochem mag zich in 2022
‘Wandelgemeente van het jaar
noemen’, maakte de organisator
van de wedstrijd, Wandelkrant
Te Voet, dinsdag 18 april bekend.
Onze gemeente ging er met
maar liefst 46% van de stemmen
vandoor. De vakjury, bestaande
uit wandelredacteurs gaf de
uiteindelijke doorslag.
Wethouder Eric-Jan de Haan
zegt: “Het is een titel die we
als gemeente met trots gaan
dragen. Ik vind hem ook meer
dan verdiend. In alle kernen zijn
inwoners actief om wandelroutes
uit te stippelen en aan te leggen.
Er worden volop wandelevenementen georganiseerd en ook als
gemeente hebben we de laatste
jaren behoorlijk geïnvesteerd in
de aanleg van een goede wandelinfrastructuur. En wat we ook
niet uit mogen vlakken is het enthousiasme waarmee gestemd is.
Dat duidt op een enorme betrokkenheid. Het is in onze gemeente
gewoon heerlijk wandelen.”

Opening wandelnetwerk Barchem
Zaterdag 30 april vindt in
wandeldorp Barchem de officiële
opening plaats van het pas
aangelegde wandelnetwerk. Het
is de eerste festiviteit in het kader
van ‘Wandelgemeente van het
jaar’. De aanwezigheid van negen
goed bewegwijzerde routes, een
actieve wandelvereniging en de
jaarlijkse Barchemse Wandel
4Daagse hebben een belangrijke
rol gespeelt bij de nominatie.
Het netwerk wordt om 10.00 uur
geopend door wethouder De Haan.
Belangstellenden zijn welkom.
Toeristische profilering
De titel gaat helpen om de
gemeente op het gebied van
Recreatie en Toerisme nog beter
op de kaart te zetten. Samen
met VVV Lochem, Achterhoek
Toerisme, ondernemers en
inwoners wordt daar invulling
aan gegeven. Tips en ideeën
zijn van harte welkom via
regiocoördinator Recreatie en
Toerisme Laura van der Linde,
l.vanderlinde@achterhoek.nl.
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Hulp aan Oekraïne

Gastgezinnen hebben behoefte aan
contact en informatie
Zo’n 80 inwoners bezochten de
ontmoetingsavond voor gastgezinnen van Oekraïense vluchtelingen in Harfsen. Er bleek een
grote behoefte aan contact en het
uitwisselen van informatie tussen
de gastgezinnen.
Terwijl sommigen al vier
weken mensen in huis hebben,
wachten andere inwoners nog
om Oekraïners op te vangen.
Mensen hebben soms geklust en
geïnvesteerd om verdiepingen of
bijgebouwen in orde te maken
voor gasten uit Oekraïne.
Veel vragen
Er leven veel terechte vragen
aan de gemeente bij de gastgezinnen. Vragen als: Waar kunnen
de vluchtelingen heen als ik ze
niet meer kan opvangen? Hoe
komen ze aan geld? Waar kunnen
ze naar school? De komende

weken zal er meer duidelijkheid
komen over leefgeld en onderwijs.
Aanbiedingen voor opvanglocaties
registreert de gemeente. Op dit
moment kunnen we niet aangeven
of, hoe en wanneer wij daarvan
gebruik maken. Er zijn nog teveel
onduidelijkheden.
Behoefte aan contact
Dat de opvang bij mensen thuis
gepaard gaat met ups en downs,
blijkt uit de verhalen die gastgezinnen delen aan de ontmoetingstafels. Er zijn cultuurverschillen
en er is een taalbarrière. Tijdens
de tafelgesprekken worden
mailadressen uitgewisseld en
komen tips en vragen aan de
gemeente op tafel. Conclusie van
de avond is, dat iedereen behoefte
heeft aan informatie. En dat er
grote behoefte is aan meer contact
tussen de gastgezinnen, zodat zij
elkaar kunnen helpen.

Handige contactgegevens
In een aantal kernen zijn teams
opgezet rond de noodopvang van
vluchtelingen. U kunt contact
opnemen via de e-mailadressen/
websites:
• Almen:
stavooroekraine@gmail.com;
• Barchem: barchem.voor.
oekraine@gmail.com
• Gorssel/Epse/Joppe:
www.gorssel.nl en info@oekraine-gorsselepsejoppe.nl.
• Harfsen:
oekraine@plaatselijkbelangharfsen.nl;
• Lochem: www.lochemdoet.nl.
Andere vraag?
Kunt u niet bij een van deze
adressen terecht met uw vraag of
aanbod? Mail dan naar oekraine@
lochem.nl.

Lochems Ondernemers Panel:
vragenlijst over positieve gezondheid
Het Lochemse Ondernemers Panel
staat dit keer in het teken van
positieve gezondheid. De meeste
bedrijven vinden het belangrijk
dat hun medewerkers gezond
blijven en duurzaam inzetbaar
zijn. Het ene bedrijf is hier meer
mee bezig dan het andere. De
krapte die er tegenwoordig is
op de arbeidsmarkt, maakt dat
steeds meer bedrijven kijken wat
ze kunnen doen om uitval van
hun mensen te voorkomen. Het
concept positieve gezondheid staat
hierbij centraal. Onder positieve
gezondheid verstaan we het
vermogen van mensen om te gaan
met (fysieke, emotionele, sociale)
tegenslagen.
Met de vragenlijst van het
Lochemse Ondernemers Panel
willen we een beter beeld krijgen
van hoe Lochemse bedrijven en
zzp’ers bezig zijn met positieve
gezondheid. Wat doen Lochemse
bedrijven voor de gezondheid van
hun medewerkers? Wat vindt u een
taak van de werkgever? En hoe zit
het met ZZP’ers: Weten zij waar zij
terecht kunnen als er privé of op het
werk iets speelt?
Vanaf dinsdag 19 april is de
vragenlijst over positieve
gezondheid in te vullen door
ondernemers in de gemeente

Lochem. Op basis van de resultaten
kijkt de gemeente of zij vanuit
haar rol wat kan betekenen voor
de gedeelde behoefte(n) van
ondernemers.
Samen zorgen
Deze informatie is belangrijk om
samen te kunnen zorgen voor het
welzijn van inwoners/werknemers
en voor het behoud van personeel.
Zo kunnen we in de toekomst hier
nog beter op inspelen en elkaar
vinden. We informeren werkgevers
ook graag over de mogelijkheden
die er zijn. Bijvoorbeeld via ’t Baken,
maar denk ook aan de websites van
de GGD of www.heyhetisoke.nl/
werkgevers.
Doe mee t/m 13 mei
Iedereen die onderneemt in de
gemeente Lochem kan (anoniem)
meedoen aan het Lochemse Zaken
Panel. Van ZZP tot MKB tot groot
bedrijf tot franchise. Aanmelden
voor het panel? Ga dan naar:
www.lochemsezakenpanel.nl. De
deelnemers krijgen een e-mail zodra
er een onderzoek start. Na afloop
van elk onderzoek ontvangen de
leden van het panel een factsheet
met de resultaten. Onafhankelijk
onderzoeks- en adviesbureau
Moventem beheert het ondernemerspanel en voert voor onze
gemeente de onderzoeken uit.
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Haak ook aan!

Volwassenfonds Sport & Cultuur helpt
mensen met laag inkomen
Aanhaken is simpel
Ga naar www.volwassenenfonds.nl
en neem contact op met uw provinciale coördinator.

Op de website www.volwassenenfonds.nl vindt u de
veelgestelde vragen en contactgegevens van uw
provinciale coördinator.

Wilt u graag sporten, maar is uw
inkomen te laag om dit te betalen?
Dan kan het Volwassenfonds
Sport & Cultuur misschien helpen.
De gemeente Lochem is sinds
1 april hierop aangesloten. Het
Volwassenfonds Sport & Cultuur
betaalt mee aan de sportclub en/of
culturele activiteiten voor inwoners
met een laag inkomen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
maakt het al jarenlang mogelijk dat
kinderen en jongeren uit gezinnen
met weinig geld, toch mee kunnen
doen aan sport en cultuur. Denk
hierbij aan voetbal, muziekles,
turnen, streetdance, judo of
theaterles. Maar meedoen aan
sport of culturele activiteiten zijn
ook voor volwassenen belangrijke
ingrediënten voor een gelukkig
leven. Daarom zetten we ons

		

Volleybalclinic van Oranjespeelster
Demi Korevaar

ervoor in om sport en cultuur voor
iedereen toegankelijk te maken.
Voor wie?
Het Volwassenfonds Sport &
Cultuur is voor volwassenen vanaf
18 jaar. Het fonds helpt met het
betalen van de kosten voor het
lidmaatschap. Of het lesgeld voor
een sport of culturele activiteit. Zo
is het voor u toch mogelijk om lid te
worden van een sportclub. Of mee
te doen aan dans, muziek, theater
of iets anders creatiefs. Met de
bijdrage uit het fonds kunt u een
jaar lang meedoen. Daarna kunt u
opnieuw een aanvraag doen.
Mensen met een inkomen tot
ongeveer 1500 euro per maand
komen in aanmerking voor het
fonds. Lid zijn van een sportvereniging kost al snel 250 euro per
jaar is dan een enorme kostenpost.

De keuze tussen voetbal of
boodschappen is dan snel gemaakt.
Interesse of meer weten?
Woon jij in de gemeente Lochem?
En wil je weten of je gebruik kunt
maken van het Volwassenenfonds
Sport & Cultuur? Neem dan contact
op met Emma Borggreve. Zij is
voor Lochem het aanspreekpunt
Volwassenenfonds Sport & Cultuur.
Haar emailadres is: e.borggreve@
welzijnlochem.nl. Bellen kan ook:
06 83 35 69 58.

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 25 april 2022
Maandag 25 april 2022 is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. Op www.lochem.
nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live
volgen.

De volleybalclinic met Oranjespeelster Demi Korevaar bracht flink van
enthousiasme teweeg. Foto Petra Hoentjen-Dijkman.
Sportwethouder Robert Bosch gaf
woensdag 13 april het startsein
voor een volleybalclinic voor
leerlingen van basisscholen Prins
Willem Alexander en De Branink
in Laren. De kinderen deden
enthousiast mee, want niemand
minder dan Demi Korevaar
verzorgde de clinic. Zij kreeg
daarbij hulp van volleybalvereniging Forza.
Demi is middenblokker van het
nationaal volleybalteam. Zij
doet voor het eerst mee aan het

WK Volleybal Dames. Het WK
Volleybal is van 23 september
tot en met zaterdag 15 oktober
2022 in Nederland en Polen. In de
aanloop naar het WK organiseren
de gemeente Lochem, Stichting
Welzijn Lochem en de Gelderse
Sport Federatie verschillende
volleybalactiviteiten. Deze clinic
is hier onderdeel van. Tijdens
het WK ontvangt de gemeente
Lochem als officieel teamhost het
nationale damesvolleybalteam
van Argentinië.

Schapen houden gras kort in
Gorssel en Eefde

Agenda Politieke Avond
Vragenhalfuur
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).
Tafels
Zaal

Ampsen

De Voorst

Restaurant

19.30 uur

Meningvormen:
Stand van zaken
herontwikkeling
Kokstraat 37 in Eefde

Beeldvormen:
1. Mobiliteitsplan Lochem 2022 -2030 *
2. Memo Opstarten projecten uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan *

Informeren:
Raadsmonitor Sociaal
Domein tweede halfjaar
2021

20.15 uur

Beeldvormen:
Principebesluit
uitbreiding loon- en
grondverzetbedrijf
Blauwhand 1 Laren *

Beeldvormen:
Verhoging subsidie schouwburg
Lochem per 2023 *

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u
zich wel aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.
Raadsvergadering
Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijsten raadsvergaderingen 28 en 30 maart 2022
4. Ingekomen stukken 2 maart 2022 t/m 5 april 2022
Hamer- en stemstukken
5. BP Reeverweg 52 Harfsen
6. BP Deventerdijk 7 Harfsen
7. BP Harfsense Steeg 19 Harfsen
8. BP Harfsense Steeg 38 Harfsen
9. Sluiting

Schapen grazen op gemeentelijke gazons en bermen in Eefde en Gorssel.
Vanaf 25 april ziet u ze weer
grazen op gemeentelijke gazons
en bermen in Eefde en Gorssel:
schapen. Twee kuddes maken
ook dit jaar ‘graasrondes’ door en
langs deze dorpen. Ze vervangen
op veel plekken het maaiwerk met
machines en houden kruiden en
andere planten kort. De dieren zijn
dus hard aan het werk!
In Eefde grazen de ooien nu voor
het derde jaar en horen er al
echt bij. Vorig jaar ging ook in
Gorssel voor het eerst een kudde
aan de slag. De schapen dragen
bij aan meer natuur(beleving)
in en rondom de dorpen. Zo’n
schaapskudde is niet alleen een
mooi gezicht, begrazing heeft een
paar belangrijke voordelen voor de
natuur. De schapen verspreiden
zaden, vruchten en plantdelen en
zorgen zo voor meer grassoorten,
bloemen en kruiden. Dat is aantrekkelijk voor mensen, maar ook voor
vlinders, bijen en andere kleine
insecten. Vogels vinden op hun
beurt meer voedsel en beschutting.
De schapen komen bovendien op

plekken die met maaimachines
lastig te bereiken zijn.
Begrazingskaarten
De dames grazen op geselecteerde
plekken en staan ongeveer 24 uur op
één plek. De herder zet deze plek af
met rasters. Aan de rasters hangen
bordjes met een noodnummer. Ziet
u iets ongebruikelijks? Dan kunt u de
eigenaar meteen bellen. Ieder jaar
wordt gekeken naar de beste plekken
voor de schapen. De ‘begrazingskaarten’ voor dit seizoen vindt u op
www.circulus.nl/wijgrazeninlochem.
Op deze site leest u meer informatie
over schapenbegrazing en waar u
met vragen terecht kunt.
Zien hoeveel zin de schapen hebben
in hun werk? Scan de QR-code.
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Openbare bekendmakingen
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.

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 7 april tot en met 13 april 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Lochem
• Belangenvereniging Beschermd
Stadsgezicht Berkeloord, Vijverconcert
Berkeloord, 3 juli 2022 (besloten) Marinus
Naefflaan 41, 2022-237064
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 7 t/m 12 april 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Almenseweg 63, het renoveren van een
schuur en het plaatsen van zonnepanelen,
nr. 2022-237255, 11 april 2022
• Dorpsstraat 25, het kappen van een beuk, nr.
2022-237366, 11 april 2022
Barchem
• Schuppert 11, het verbouwen van een
woning en het plaatsen van een dakkapel,
nr. 2022-237217, 10 april 2022
Eefde
• Boedelhofweg 14 t/m 34, het vervangen
van het dakbeschot van elf woningen (groot
onderhoud), nr. 2022-237215, 9 april 2022
Harfsen
• Belterweg 4a, het vergroten van een
woning, nr. 2022-237034, 7 april 2022
• Koelerweg 10 (nabij), het oprichten van een
woning, nr. 2022-237040, 7 april 2022
Laren
• Boomkampsweg 4, het verbouwen van een
bedrijfswoning, nr. 2022-237204,
8 april 2022

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.

• Holterweg (nabij Voorste Beek), het
vervangen van een duiker, nr. 2022-237326,
11 april 2022
• Katgershoek 3, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister (OBM),
nr. 2022-237249, 11 april 2022
• Katgershoek 4, het plaatsen van
een mono-mestvergister (OBM), nr.
2022-236995, 7 april 2022
• Mussenberg 3a, het plaatsen van een
tijdelijke woonunit voor een periode van
10 jaar, nr. 2022-236944, 7 april 2022
• Rossweg 15, het plaatsen van een
mono-mestvergister (OBM), nr.
2022-237396, 12 april 2022
Lochem
• Julianaweg 3, het oprichten/vervangen van
een woning, nr. 2022-237179, 8 april 2022
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:
Lochem
• Walsteeg 35 en 37 (nabij), het verbouwen
van het pand tot vijf appartementen, het
plaatsen van een dakopbouw, dakkapellen
en een dakterras, nr. 2022-231881,
11 april 2022
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
Omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten

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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

Vanaf 7 t/m 12 april 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 16 (nabij), het plaatsen van
een houthok op landgoed Dorth (rijksmonument), nr. 2022-227255, 12 april 2022
Lochem
• Dr. Rivestraat 2, het vervangen van kozijnen
(gemeentelijk monument), nr. 2022-232591,
8 april 2022
• Noorderwal 22g, het plaatsen van balkonbeglazing, nr. 2021-226432, 7 april 2022

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

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

Bestemmingsplannen

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Ontwerp bestemmingsplan

Barchem
• Beukenlaan
In verband met het evenement
“Batavierenrace” is de de Beukenlaan te
Barchem afgesloten voor alle bestuurders
op zaterdag 30 april 2022 tussen 08.30 en
14.00 uur.

Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Kokstraat, naast nr.
18, Eefde (planid-nummer NL.IMRO.0262.
eeKokstraatna18Ee-BP31), zaaknummer
2021-211796. Het bestemmingsplan
Kokstraat, naast nr. 18, Eefde voegt een
bouwvlak toe op perceel gelegen naast
Kokstraat nr. 18 Eefde. Met het toevoegen van
een bouwvlak ontstaat de mogelijkheid voor
de bouw van één woning.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 21 april 2022 voor de duur van zes
weken tot en met 1 juni 2022 ter inzage. Het
ontwerp bestemmingsplan kan 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 de
informatie op te roepen via het invullen van de
locatie, de naam van het bestemmingsplan of
het planid-nummer. U kunt tevens op afspraak
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(digitaal of op verzoek op papier).
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding
van de plannaam en het zaaknummer). U
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.
Zienswijzen kunnen niet per email worden
ingediend.
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.

• Kerklaan
In verband met de viering van koningsdag
is de Kerklaan te Barchem, het gedeelte
gelegen tussen de Beukenlaan en de
Schoolstraat op 27 april afgesloten voor het
verkeer van 10.00 tot 19.00 uur
Laren
• Dorpsstraat
I.v.m. dodenherdenking is de Dorpsstraat,
het gedeelte tussen de Zutphenseweg en
de Huenderstraat, te Laren afgesloten voor
alle verkeer op 4 mei 2022 tussen 19.00 en
22.00 uur
Lochem
• In verband met de viering van Koningsdag
zijn de Kopermolenring te Lochem en de
toe-leidende fietspaden afgesloten voor het
verkeer op 27 april 2022 van 07.00 tot 18.00
uur.

Bekendmakingen
Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP
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:
• E. Hulshof, geb. 25-02-1974
Zie informatie: Bezwaar
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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl

