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Kandidaat-wethouders bekend
De gesprekken tussen de beoogde
coalitiepartijen in Lochem verlopen
voorspoedig. Gemeentebelangen,
VVD en MmL hebben er vertrouwen
in dat dit komende maand leidt tot
een coalitieakkoord. Zij presenteren
nu alvast de wethouders die zij
naar verwachting medio mei willen
voordragen aan de gemeenteraad.
Gemeentebelangen zal twee
wethouders voordragen: Marja
Eggink uit Laren en Wendy Goodin
uit Lochem. Marja Eggink is al
jaren lid van de raad van Lochem
en sinds 2010 fractievoorzitter van
Gemeentebelangen. Daarnaast is
zij agrarisch ondernemer. Wendy
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 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

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

Gemeentehuis gesloten op 5 en 6 mei
Op donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei 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. Bel voor ’t Baken naar (0573) 28 92 90.

College neemt kijkje bij Innodeen

Nog even en de raadszaal is gevuld met een nieuwe gemeenteraad én een
nieuw college.
Goodin is een nieuw gezicht in
de Lochemse politiek. Zij werkt
momenteel als manager bij een
welzijnsorganisatie in Montferland.
De VVD draagt Eric-Jan de Haan uit
Lochem voor. Hij was de afgelopen
vier jaar ook wethouder in Lochem.
MmL draagt huidig fractievoorzitter
en mede-oprichter van de partij
Lex de Goede uit Eefde voor. Hij is
nu nog werkzaam als plaatsvervangend directeur informatiemanagement bij Douane Nederland.

Formateur Jan Bart Wilschut
zegt hierover: “Het aantal van
vier wethouders doet recht aan
de verkiezingsuitslag waarbij
Gemeentebelangen veruit de
grootste is geworden met 8 zetels.
Daarnaast past het ook bij de grote
klus die dit team straks staat de
wachten. Er zijn grote uitdagingen
voor de gemeente op bijvoorbeeld
het gebied van wonen maar ook
de gevolgen van de oorlog in
Oekraïne.”

Grote uitdagingen
Met de voordracht van deze
personen komt het aantal
wethouders in Lochem op vier.

De verwachting is nog steeds dat
het coalitieakkoord begin mei klaar
is waarna medio mei de raad de
nieuwe wethouders kan benoemen.

Sirenetest op 2 mei
Maandag 2 mei testen we onze
sirenes. Dit gebeurt in heel
Nederland op iedere eerste
maandag van de maand om
12.00 uur. De sirenes geven dan
een luid signaal van 1 minuut en
26 seconden. Als u dan de sirene
hoort, weet u dat er niets aan de
hand is.
Gaat de sirene op een ander
moment meerdere malen achter
elkaar, dan is er sprake van alarm.
Er is dan zeker iets aan de hand.
Het is belangrijk dat u weet wat
u moet doen: ga direct naar
binnen, sluit ramen en deuren en

De GGD komt tijdelijk bij u in de
buurt. Dat maakt het extra makkelijk
om langs te komen. Medewerkers
van de GGD bieden veel mensen
in de gemeente Lochem de
gelegenheid om langs te komen. Kijk
op de website van de GGD Noorden Oost-Gelderland of u ook zonder
afspraak kunt langskomen.
Laat u goed informeren
Vaccineren is niet verplicht. U kiest
zelf of u een prik wilt of niet. U goed
informeren helpt bij het maken

Bezorg jĳ aanstaande paren
een onvergetelĳke dag?

stem de radio of tv af op Omroep
Gelderland. Deze omroep houdt u
op de hoogte.
NL-Alert
In Nederland werkt de overheid
ook met NL-Alert. Dit is een
alarmmiddel van de overheid
om u in een noodsituatie via uw
mobiele telefoon met een actueel
tekstbericht te informeren. Voor
het ontvangen van NL-Alert hoeft
u verder niets in te stellen op
uw mobiele telefoon, het werkt
automatisch. Lees meer op
www.nl-alert.nl.

Haal informatie en prik lokaal in Lochemse
Jan Wissinkhal op 16, 17 en 18 mei
GGD Noord- en Oost-Gelderland
is van 16 tot en met 18 mei 2022
aanwezig in de Jan Wissinkhal in
Lochem. Iedereen die zich wil laten
vaccineren of vrijblijvend vragen wil
stellen over het coronavirus en de
coronavaccinatie kan hier terecht.

Op 19 april bezochten burgemeester en wethouders het bedrijf
Innodeen. Innodeen (voorheen Kreunen kunststoffen) zit op bedrijventerrein Aalsvoort en ontwikkelt en produceert kunststoffen. Daarbij staan
Innovatie en duurzaamheid voorop. In het bedrijf werken ruim 50 mensen.

van een keuze. Medewerkers van
GGD Noord- en Oost-Gelderland
beantwoorden vragen, zodat u een
keus kan maken op basis van goede,
open en eerlijke informatie.
Openingstijden
De tijdelijke locatie bij de Jan
Wissinkhal in Lochem is van maandag
16 mei tot en met woensdag 18 mei
geopend van 11.00 tot 19.30 uur
aan de Runmolenlaan 17. Er wordt
gevaccineerd met Pfizer of Moderna.
Meer informatie
Kijk voordat u naar de locatie gaat
altijd op de website van GGD Noorden Oost-Gelderland voor actuele
informatie over openingstijden en
voorwaarden voor de verschillende
vaccinaties:
www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties.

Ja, ik wil!
Wĳ zĳn op zoek naar een:

Buitengewoon ambtenaar
burgerlĳke stand (m/v)
Als buitengewoon ambtenaar burgerlĳke stand sluit je huwelĳken
en registreer je partnerschappen. Dit doe je in onze prachtige, groene
gemeente. Met jouw aanpak draag je bĳ aan een onvergetelĳke dag!

De functie
Je werkt op oproepbasis. Je verzorgt tĳdens de ceremonie een op maat
gesneden huwelĳkstoespraak. Ter voorbereiding spreek je het huwelĳkspaar een aantal keer vooraf. Dit is vaak in de avonduren. De huwelĳksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties zĳn op verschillende plekken
in de gemeente. Dit hangt af van de keuze van het paar.

Belangstelling?
Solliciteer op jouw creatieve manier. Stel jezelf voor in een filmpje,
maak een aansprekende presentatie of schrĳf ons die opvallende brief!
Reageren kan tot en met 15 mei 2022 via sollicitatie@lochem.nl
Bestand uploaden? www.lochem.nl/solliciteren

Lees de uitgebreide vacaturetekst op www.lochem.nl/babs
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Werkzaamheden Traverse Eefde Zuid gaan fase 2 in

Aanleg rotonde in Eefde levert verkeershinder op
Fase 1 van de werkzaamheden aan
de Traverse in Eefde zit er bijna op.
Daarna start aannemer Schagen
Infra met fase 2. Zij leggen vanaf
2 mei 2022 een rotonde aan op de
kruising Doctor van de Hoevenlaan
– Zutphenseweg – Schoolstraat.
De verwachting is dat de rijbaan
van de rotonde en aansluitende
wegen voor het pinksterweekend,
5 en 6 juni, gereed zijn. Daarna
werkt de aannemer nog circa
twee weken aan de afrondende
werkzaamheden rondom de

rotonde. Naar verwachting is half
juni alles gereed.
Bereikbaarheid Eefde
• Aan de westzijde van de nieuwe
rotonde, dat is aan de kant
van woonzorgcentrum Het
Spijk, legt de aannemer een
tijdelijke weg aan. Hierdoor blijft
verkeer tussen Eefde-Zuid en
Eefde-Noord mogelijk.
• Doorgaand verkeer (zonder
herkomst of bestemming in
Eefde) leiden we nog steeds om
via de rondweg N348.

• De Schoolstraat is tijdens deze
fase niet bereikbaar vanaf de
nieuwe rotonde en sluiten
we dus af. Bewoners kunnen
omrijden via de Rustoordlaan.
Meer informatie
Aan- en omwonenden
ontvingen een brief over deze
werkzaamheden. Wilt u ook op
de hoogte blijven? De aannemer
stuurt wekelijks projectupdates
via de app ‘Schagen Infra’. Als u
klikt op ‘Traverse Eefde’ volgt u het
project.

Nu ook haltes in Exel en Zwiep

Extra reismogelijkheden met komst haltetaxiRRReis
HaltetaxiRRReis is een deeltaxi op
bestelling die flexibel van halte
naar halte rijdt. Met de haltetaxi
reist u snel en flexibel van halte
naar halte met goede aansluiting
op bus of trein. Dit 7 dagen per
week van ‘s ochtends vroeg tot ‘s
avonds laat. Ook op plekken waar
en/of tijdstippen waarop de buurtstads of streekbus niet rijdt. Er is nu
ook een halte in Exel en Zwiep. De
haltetaxi rijdt sinds 3 april in heel
Gelderland als aanvulling op het
reguliere openbaar vervoer.

De haltetaxi ook iets voor u? Plan
en bestel uw reis gemakkelijk op
RRReis.nl/haltetaxi of bel met de
klantenservice op 085-004 66 99
(lokaal tarief).
OV-ambassadeurs
Bent u nog onbekend met
en/of onzeker in het reizen
met het openbaar vervoer,
neem dan eens contact op
met de OV-ambassadeurs.
OV-ambassadeurs zijn senioren die
vrijwillig hun kennis en ervaring

Feestelijke onthulling bouwbord voor
project Julianaweg en Molenpoort

delen met anderen die niet bekend
zijn met het openbaar vervoer.
Zij helpen u met al uw vragen over
het reizen met de haltetaxi, bus
en/of trein tijdens hun spreekuren
en/of informatiebijeenkomsten.
Ook kunt u zich opgeven om mee
te gaan op een proefreis in klein
groepsverband. Meer informatie:
ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur of
op de website van RRReis.nl.

Vorige week startte aannemer Reko Raalte met de werkzaamheden voor
de Julianaweg en Molenpoort in Lochem. Een klein feestelijk momentje
was de onthulling van het bouwbord. Het idee is om de Julianaweg als
omwalling van de binnenstad in te richten waardoor je het beeld krijgt
van de historische grachten van Lochem. De aanleg van de Julianaweg
wordt zodanig dat te hard rijden niet meer mogelijk is. Daarnaast moet de
Molenpoort een betere entree worden naar de binnenstad. De Molenpoort
wordt hiermee een voorbeeld voor de andere historische stadspoorten in
de stad. Die later aangepakt worden. Vlnr. Voorzitters Hugolien Nobel en
Theo Vloedgraven van LOV, directeur Vincent Reinders van aannemer Reko
Raalte, wethouder Eric-Jan de Haan en Arjan Woestenenk van Anacon-Infra.

Gorssel actief voor Oekraïne

Maai mei niet voor meer bloemen en bijen!
Een maandlang minder gras
maaien voor meer bloemen en
bijen: dit is het idee achter de
landelijke actie Maai mei niet.
Door het gras in uw tuin niet of
minder te maaien komen er meer
kruiden en bloemen tot bloei. Dat
is nuttig én belangrijk voor de
biodiversiteit in ons land. Ook de
gemeente Lochem doet mee aan
Maai mei niet.

Gorssel hield zaterdag 23 april in en om de kerk een grote benefietdag
voor Oekraïne. De organisatie was in handen van Bernard van Dijk, Juliette
Dumoré, Wilma Makkink en Henk Veenendaal. Wethouder Henk van Zeijts
zong ook mee voor Oekraïne en was veilingmeester. Hij mocht de voorlopige
opbrengst van maar liefst € 8100 bekend maken. Foto: Edo Boonstra

Minder maaien, meer evenwicht
De gemeente, Circulus en andere
partijen doen veel om de biodiversiteit te bevorderen. Denk aan
begrazing door schapen, het
inzaaien van bloemstroken, het
planten van bloembollen en
het omvormen van traditionele
groenstroken naar meer bloemrijk
groen. Met ‘Maai mei niet’ kiezen
we er bewust voor een periode iets
niet te doen. Circulus gaat in mei
binnen de kernen op een aantal
plekken bewust niet maaien. Zo
stimuleren we de bloei van meer
grassoorten, kruiden en planten.
Dat is aantrekkelijk voor insecten
zoals bijen, hommels en vlinders.
Vogels vinden op hun beurt
meer voedsel en beschutting.
Langzamerhand ontstaat er
meer evenwicht in de natuur en
krijgen ziekten en plagen minder
kans. Mezen zijn bijvoorbeeld
een natuurlijke vijand van de
eikenprocessierups.

als gazon worden gemaaid. U
herkent ze aan het bord met de
tekst Maai-mei-niet. Na deze
periode staat het gras op de velden
natuurlijk hoog. De maaier moet
het lange gras dan goed kunnen
maaien en afvoeren. Daarom zijn
grote velden gekozen die goed te
bereiken zijn met een maai-laadcombinatie. Alle andere gazons en
veldjes binnen onze kernen maait
Circulus zoals anders. Zorgt lang
gras langs ‘maai mei niet-velden’
voor overlast op stoepen of paden?
Dan maaien ze de randen alsnog
bij.

Maai-mei-niet-velden
Op negen plekken maait Circulus
het gras in mei niet. Het zijn velden
binnen onze kernen die normaal

Wat kunt u doen?
Heeft u zelf een grasveld of gazon?
Laat dan de grasmaaier eens staan.
Of maai alleen een mooi patroon

Verkenning fiets- en wegverkeer
Deventer-Zutphen weer een stap verder
en zaai verschillende soorten
kruiden of bloemen in. Meer tips
krijgt u volgende week op onze
speciale Maai-mei-niet-pagina
naast het gemeentenieuws.
Meld u aan
Op www.circulus.nl/maai-mei-niet
ziet u alvast waar Circulus in mei
niet maait. Daar leest u ook hoe u
uw eigen ‘maai-mei-niet-gazon’
aanmeldt bij de landelijke actiesite
www.maaimeinietnederland.nl.
U krijgt dan een e-mail met ideeën
om de eigen tuin bloemrijk en
biodivers te maken.

Provincie Gelderland vroeg dit
voorjaar aan bewoners langs de
N348 tussen Eefde en Gorssel om
hun mening.
Deze raadpleging ging over
de mogelijke inrichting van de
provinciale weg N348, inclusief
maximum snelheid. En over
de eventuele komst van een
hoogwaardige fietsverbinding
tussen Gorssel en Eefde/Zutphen.
Dit gedeelte speelt een sleutelrol
in de uitgebreide verkenning
van mogelijkheden om fiets- en

Lintjesregen

wegverkeer tussen Deventer en
Zutphen te verbeteren. In een
nieuwsbrief laat de provincie weten
wat er uit deze raadpleging kwam,
welke stappen er tot nu toe zijn
gezet en hoe de verkenning nu
verder gaat. Aan- en omwonenden
tussen Eefde en Epse ontvingen
deze nieuwsbrief op de deurmat.
Net als bewoners in het buitengebied tussen Eefde en Gorssel.
Bent u ook benieuwd? U vindt deze
nieuwsbrief op www.gelderland.nl/
fn348 onder Documenten.

Tijdens de Lintjesregen op 26 april verraste burgemeester
Sebastiaan van ‘t Erve 5 inwoners met een Koninklijke
onderscheiding. Meer informatie en foto’s vindt u vandaag al
op www.lochem.nl en volgende week in het gemeentenieuws.
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Dodenherdenkingen in de gemeente Lochem

Op 4 mei is het twee minuten stil in Nederland
Almen
19.45 uur Verzamelen bij de ingang van de
begraafplaats Almen-Harfsen
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging door raadslid
mevrouw C. Wiltink-Roeterdink;
herdenking en korte
		
toespraak
20.45 uur Afsluiting

In de gemeente Lochem vinden op
woensdag 4 mei 2022 verschillende
dodenherdenkingen plaats. De kernen
organiseren zoals gebruikelijk hun
eigen herdenking. Hieronder vindt u de
programma’s van de herdenkingen.
Inlichtingen
Voor meer informatie over de herdenkingen
kunt u contact opnemen met de gemeente
Lochem, telefoon (0573) 28 92 22.
Lochem
18.30 uur Stille rondgang op de Nieuwe
begraafplaats, Zutphenseweg in
Lochem
19.30 uur Herdenkingsbijeenkomst in de
Gudulakerk
19.58 uur Herdenkingsplechtigheid buiten
bij de Gudulakerk op de Kleine
Markt in Lochem
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging door burgemeester
de heer S. van ‘t Erve, Stichting
14 augustus Lochem e.a.,
Bestuur Selimiye moskee, Tawba
Moskee, vertegenwoordiging
van inwoners uit Oekraïne en
bloemen leggen door kinderen
20.30 uur Herdenkingsplechtigheid in de
Synagoge aan de Westerwal in
Lochem
Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging Advendo en scouts van de Witte
Wievengroep en de Graaf Ottogroep.

Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging
Juliana
Barchem
19.10 uur Verzamelen op het dorpsplein
19.15 uur Rondgang langs graven
oorlogsslachtoffers Algemene
Begraafplaats Barchem
19.45 uur Toespraak bij Barchkerk en
kransleggingen door raadslid
mevrouw M. Eggink,
		
Contact en Barchkerk
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Ceremonie in de Barchkerk (ook
via livestream te volgen)
21.00 uur Afsluiting
Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging
Crescendo
Gorssel
19.30 uur Verzamelen voor museum MORE
aan de Hoofdstraat in Gorssel
19.40 uur Stille tocht naar begraafplaats in
Gorssel
19.58 uur The Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Voordracht gedicht door een
leerling van de basisschool
20.10 uur Kranslegging bij het monument
door de voorzitter van de
Oranjevereniging Gorssel en
raadslid mevrouw M. van der
Meulen
20.15 uur Route langs vliegeniersgraven
en kranslegging door scouts
Indië-monument

Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging De
Harmonie.

19.50 uur
19.55 uur
20.00 uur
20.02 uur

Gorssel Veerweg
Programma vanaf 15.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enkele voordrachten
The Last Post
Twee minuten stilte
Terug naar Harfsen langs de
graven van Ynze Dikkerboom en
Christine van Heesch

Bijzonderheden
Groep 7 van de Beatrixschool heeft de
graven geadopteerd en zorgt er elk jaar voor
dat het er netjes uitziet.

Welkomstwoord door de heer J. Haijtink
Toespraak burgemeester S. van ’t Erve
The Last Post
Een minuut stilte
Canadese vlag en Nederlandse vlag
Wilhelmus
Kranslegging

Overige herdenkingsplaatsen

Laren
19.35 uur Klok luiden tot 19.40 uur
19.40 uur Toespraak door de voorzitter van
Laren & Oranje de heer M. ter
Horst
		
Lied
		
Voordrachten van gedichten
door leerlingen van Prins Willem
Alexanderschool
		
Toespraak door wethouder de
heer R. Bosch
		
Koraal
19.58 uur The Last Post
20.00 uur Twee minuten stilte
20.02 uur Wilhelmus
20.05 uur Kranslegging door wethouder de
heer R. Bosch en de heer M. ter
Horst
Na de kranslegging is er gelegenheid voor
koffie/thee in het Kulturhus ‘t Kruispunt.
Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging
Apollo.
Harfsen
19.15 uur Verzamelen bij Ons Gebouw, Ons
Plein in Harfsen
19.20 uur Vertrek stille tocht naar de
graven van Ynze Dikkerboom en
Christine van Heesch
Kranslegging door
wethouder dhr. H. van Zeijts,
Oranjevereniging Harfsen-Kring
van Dorth en door Plaatselijk
Belang Harfsen- Kring van Dorth

Historisch Genootschap De Elf
Marken legt bloemen bij de volgende
herdenkingsplaatsen:
• Joppelaan Gorssel, plek van fusillade
Gorsselnaren
• Flierderweg, monument Hurrell, Engelse
vliegenier
• Harfsensesteeg, crash Lancaster
• Kerkhof Almen, graf Johannes Bielderman
• Dorpsstraat Almen, monument ter
herinnering aan tijdelijke begraafplaats
40 Canadezen
U kunt deze herdenkingsplaatsen op een
zelfgekozen tijdstip bezoeken.
Oxerhof
Er vindt elk jaar een herdenking plaats
in Oxerhof. Daar is tijdens de oorlog een
kamp geweest waar enkele uren voor
de bevrijding een aantal verzetsmensen
zijn gefusilleerd. Ten tijde van de Tweede
Wereldoorlog was dit buurtschap onderdeel
van Gorssel. Nu is het onderdeel van
Deventer.
19.30 uur Aanvang herdenking in het
Grote Huis van de Oxerhof met
declamatie, muziek en een woord
ter herdenking.
19.55 uur Stilstaan bij het monument en
leggen van de bloemen. Raadslid
de heer J. Israël legt bloemen
namens de gemeente Lochem.
Na afloop wordt in het Grote Huis koffie en
thee geschonken

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 25 april 2022
Op 25 april 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

Dorpshuis van het Jaar is terug!
Dorpshuis
van het Jaar is terug!
Ontmoetingsplekken in Gelderland kunnen opnieuw meedingen naar de titel
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donderdag
De Leefbaarheidsalliantie
Gelderland weer
verslag van de
27 oktober, 8 weken lang met de
Gelderland, provincie Gelderland en
Op TV
wedstrijd. Ze gaat
langsKrüger
bij dedoet
zes voor Omroep
finale op
donderdag
15 december.
Omroepen
Gelderland.
Angelique
Gelderland
wederom
verslag van de wedstrijd
gaat langs bij

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestemmingsplan Reeverweg 52 Harfsen
• Bestemmingsplan Deventerdijk 7 Harfsen
• Bestemmingsplan Harfsense Steeg 19 Harfsen
• Bestemmingsplan Harfsense Steeg 38 Harfsen
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.
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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 14 april tot en met 20 april 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Motor-en Autoclub Sport en Vriendschap,
Witte Wieven Rally, 12 juni, Camping en
Horeca de Heksenlaak Zwiepseweg 32,
2022-237800
Harfsen
• Stichting Exploitatie Kulturhus Hoeflo.
Rommelmarkt Harfsen, 8 oktober 2022,
Hulstweg 4-6, 2022-237815
Laren
• Protestantse Kerk Laren, Good Goan!
20 mei 2022, Dorpstraat 2, 2022-237516
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 13 t/m 20 april 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Epse
• Kassenberg 15, het kappen van twee
coniferen en een Japanse sierkers, nr.
2022-237676, 14 april 2022
• Kletterstraat 7, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-237813,
15 april 2022
Gorssel
• Larixweg 3, het kappen van een grove den
en een larix, nr. 2022-237517, 12 april 2022
Harfsen
• Asselerweg 3a, het plaatsen van een
schuur, nr. 2022-237503, 12 april 2022
Laren
• Holterweg 112 (nabij), het kappen van een
eik, nr. 2022-237798, 14 april 2022
• Rengersweg 35, het vergroten van een
garage/berging, nr. 2022-237513,
12 april 2022
Lochem
• Bierstraat 13, het veranderen/renoveren
van het pand van horeca naar een winkel
en een bovenwoning (gemeentelijk
monument), nr. 2022-237814,
15 april 2022
• Goorseweg 26b, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor
het tijdelijk in gebruik nemen van een
kantoorunit, nr. 2022-238000,
19 april 2022
• Graaf Ottoweg 20, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening ten
behoeve van een woonbestemming,
nr. 2022-237615, 13 april 2022
• Groene Kruisstraatje 4, het plaatsen van
een bijgebouw bij een kinderdagverblijf,
nr. 2022-237555, 13 april 2022
• Marinus Naefflaan 11, het handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ten

behoeve van het veranderen van de functie
van een horecapand naar een woonzorgverblijf, nr. 2022-238094, 20 april 2022
• Nieuweweg 10, het plaatsen van
een kapschuur bij een gemeentelijk
monument, nr. 2022-238010, 19 april 2022
• Zutphenseweg (nabij oude begraafplaats), het kappen van een esdoorn, nr.
2022-237809, 15 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:
Almen
• Scheggertdijk 82a, het veranderen van een
bedrijfshal, nr. 2022-228216, 13 april 2022
Eefde
• Jodendijk ong., het oprichten van een
woning met bijgebouw en het aanleggen
van een inrit, nr. 2022-233119,
20 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)
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten we
onderstaande intrekking aanvraag bekend:
Laren
• Deventerweg 94a en nabij N332, het
tijdelijk plaatsen van twee frames met
promotiedoek Mañana Mañana voor de
periode van 1 mei t/m 15 juni 2022, nr.
2022-234999, 20 april 2022

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 13 t/m 20 april 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Lochemseweg 8, het vervangen van
kozijnen en het veranderen van een gevel,
nr. 2022-235711, 19 april 2022
Eefde
• Startdijk 11, het plaatsen van een
antenne-opstelpunt voor mobiele telecommunicatie, nr. 2022-236782, 20 april 2022

Joppe
• Lochemseweg 95, het aanleggen van
een boomgaard en een paddenpoel, nr.
2022-235590, 19 april 2022
Lochem
• Akkerwinde 9, het vergroten van
een woning met praktijkruimte, nr.
2022-231532, 14 april 2022
• Goorseweg 34, het verplaatsen van
een inrit van een landbouwperceel, nr.
2022-233358, 14 april 2022
• Heuvelenweg 12, het verbouwen van
een woning en het constructief wijzigen
van een dragende binnenmuur, nr.
2022-236117, 20 april 2022
• Laan van Reudink 17, het oprichten van een
woning, nr. 2022-232035, 13 april 2022
• Prins Clauslaan 12, het veranderen van een
balkon, nr. 2022-235964, 20 april 2022
Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure(milieu-inrichting) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is de volgende vergunning
aan de aanvrager bekendgemaakt:
Laren
• Kattendaal 6, het veranderen van een
milieu-inrichting; het omschakelen naar
een vleeseendenhouderij (OBM milieu), nr.
2022-235417, 14 april 2022
• Deventerweg 83 en Lendenweg 2, het
veranderen van een milieu-inrichting
(OBM), het plaatsen van een luchtwasser
op een bestaande varkensstal (milieu), nr.
2020-181800, 6 april 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:
• Heideweg 6 Harfsen, die het plaatsen
van 70 zonnepanelen (zonne-installatie)
mogelijk maakt, nr. 2021-225580.
Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken zijn voor een ieder
in te zien met ingang van 28 april 2022 tot
en met 8 jui 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.buHeideweg6Ha-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 heideweg 6
Harfsen. 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
• het zaaknummer 2021-225580
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze.
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:
• Bolksbeekweg 1a, Lochem, die het plaatsen
van 48 zonnepanelen (zonne-installatie)
mogelijk maakt, nr. 2021-217954.
Inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en
de bijbehorende stukken zijn voor een ieder
in te zien met ingang van 28 april 2022 tot
en met 8 jui 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.buBolksbeekweg1aLo-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 Bolksbeekweg 1a Lochem.
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
• het zaaknummer 2021-217954
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze.

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Zutphenseweg 2
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
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loZutphenseweg2Lo-BP31), zaaknummer
2021-193279. Bestemd de feitelijke situatie
en maakt één extra woning mogelijk door
de aanduiding ‘Wonen’ toe te voegen aan de
bestemming ‘Gemengd’. Voor het gebouw op
de hoek Albert Hahnweg – Zutphenseweg
Lochem. Bij het ontwerp bestemmingsplan
wordt tevens een ontwerp besluit hogere
grenswaarden ter inzage gelegd.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 28 april 2022 voor de duur van zes
weken tot en met 8 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
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.

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.

Laren
• Verwoldseweg
In verband met de te houden dorps-kwis is
de Verwoldseweg te Laren afgesloten voor
het verkeer van 13 mei 2022 18.00 uur tot
14 mei 2022 01.00 uur. Het betreft hier het
gedeelte gelegen tussen de Dorpsstraat en
de Kloosterweg.

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

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

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende maatregelen worden genomen:

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).

Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn 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 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.

Verkeersmaatregelen

Eefde
• Dr. Van de Hoevelaan / Schoolstraat
In verband met werkzaamheden aan
het kruispunt Dr. Van de Hoevelaan /
Schoolstraat te Eefde (Traverse Eefde
fase 2) is het kruispunt van deze wegen
afgesloten voor het verkeer.
Ter plaatse wordt het verkeer geregeld
met verkeerslichten. De werkzaamheden
nemen ongeveer 6 weken in beslag.
Lochem
• Noorderwal
In verband met de reconstructie
Noorderwal / Julianaweg is de Noorderwal,
het gedeelte tussen de Walderstraat en de
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.

Poststeeg afgesloten voor het verkeer, van 2
mei 2022 tot en met 10 juni 2022.
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de
verblijfplaats van:
D.P. Babik, geb. 21-07-1987
K.B. Guzik, geb. 31-08-1988
L. Garbarek, geb. 18-12-1979
K. Kozak, geb. 17-06-1998
E L Marton, geb. 14-05-1966
P. Podgorski, geb. 14-08-1982
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
Beroep na bezwaarprocedure
u de voorlopige voorziening bij de instantie
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepBestuursrechtspraak van de Raad van State.
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht

www.lochem.nl

