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Doet u ook mee aan het NK Tegelwippen?

Patrick en Jessica wipten 16m2 tegels
uit hun tuin

5 Koninklijke onderscheidingen bij
Lintjesregen

Patrick en Jessica Duteweerd “uut
Epse” wipten vorige week 16 m2
tegels uit hun tuin. Een mooie
bijdrage voor onze gemeente aan
het NK Tegelwippen.
Patrick: “De meeste mensen zien
tegen het werk op van een groene
tuin, maar dat valt ons reuze mee
en het brengt ook ontspanning.
Door goede keuzes te maken in
beplanting kan je toch een groene
tuin hebben zonder teveel gedoe.
Voor ons terras is nieuw gazon in
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Jessica Duteweerd zoekt de ontspanning op en haalt een aantal tegels uit de
tuin.
de plaats gekomen. Wij zaten er
eigenlijk nooit omdat je er in de
volle zon zat. De border die grensde
aan de garage van de buurman
is ook iets dieper geworden. Er
is dus meer ruimte voor planten.
Bijkomend voordeel is dat het
minder warm wordt in de tuin en
dat er geen wateroverlast is na een
fikse hoosbui. Wij zitten nu onder
de overkapping. Overdag zit je daar
in de schaduw en ‘s avonds hangt
de warmte er langer. Heerlijk!
Omdat onze tuin voornamelijk
breed is kijken we vanaf die plek
ook nog eens mooi de tuin in!
Doe ook mee!
Van 21 maart tot en met 31
oktober doen we mee aan het
NK Tegelwippen. Brengt de actie
van Patrick en Jessica u op een
goed idee? Wip dan ook de tegels
uit uw tuin, geef ze op via www.
nk-tegelwippen.nl en doe er een
bewijsfoto bij. Ze tellen dan mee
bij de tegelstand van de gemeente
Lochem. Samen maken we de
gemeente Lochem groener!

www.lochem.nl

Uw initiatief in het zonnetje
Wilt u graag dat wij uw
tegelwip-initiatief in het zonnetje
zetten via onze social media?
Stuur ons dan een foto via nktegelwippen@lochem.nl. Bent u zelf
actief op social media? Gebruik
dan #nktegelwippen en grote kans
dat ook de landelijke organisatie
uw initiatief uitlicht!

Inspiratie
U hoeft niet per se veel tegels
of andere stenen te wippen om
mee te doen. U kunt bijvoorbeeld
ook enkele tegels wippen om een
geveltuintje aan te leggen. Of om
een mooie klimplant tegen de
gevel te laten groeien. Dat zorgt
in de zomer ook nog eens voor
extra koelte in uw huis. Legt u een
geveltuintje aan en komt dat op
openbare grond? Vraag ons dan
even naar de mogelijkheden. We
denken graag met u mee! Kijk
op www.nk-tegelwippen.nl voor
inspiratie.
Kans op een groene prijs
Dit jaar kunnen we niet alleen als
gemeente in de prijzen vallen. We
loven zelf ook een leuke groene
prijs uit aan de meest originele,

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.

beste of mooiste ‘tegelwipper’. U
hoeft het ons niet te laten weten
als u kans wilt maken op die prijs.
Bent u in de race als winnaar? Dan
nemen we via het NK Tegelwippen
(met uw toestemming) na afloop
van de actie contact met u op.

Dinsdag 26 april ontvingen 5
inwoners van de gemeente Lochem
een Koninklijke Onderscheiding.
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve
reikte de onderscheidingen uit bij
de gedecoreerden thuis of op een
mooie locatie bij hen in de buurt.
4 inwoners werden benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
en 1 tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
De afgelopen 2 jaar bezocht de
burgemeester gedecoreerden thuis,
omdat corona een bijeenkomst
in het gemeentehuis onmogelijk
maakte. Omdat dat zo’n mooie
persoonlijke manier is om inwoners
met een Koninklijke onderscheiding
te verrassen, reikte hij de lintjes dit
jaar ook weer op die manier uit.
Hieronder vindt u de namen en een
korte opsomming van wat deze
inwoners zoal gedaan hebben. Wilt
u meer lezen? Kijk dan op www.
lochem.nl/nieuws.
Gerrit Kreunen (87) uit Lochem, Lid in
de Orde van Oranje- Nassau
Gerrit Kreunen is al 50 jaar trouw en
actief lid van Herenkegelclub “Alles
Umme” en was jarenlang penningmeester. Verder zette hij zich in voor
de Keidagen, Motorclub SEV, het
LONG(Astma)fonds, kruidentuin De
Bleike en Tafeltje Dekje.

Patrick Duteweerd lest zijn dorst na
noeste arbeid.

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.

Marian Bannink-Vriezen (70)
uit Lochem, Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.
Marian Bannink-Vriezen weet
alles van het redden van drenkelingen. Zij zette zich lokaal en
regionaal onder andere in als
coach, trainer, coördinator en
examinator voor meerdere verenigingen en afdelingen. Waaronder De
Berkelduikers. Verder is ze al meer
dan 30 jaar actief lid van de EHBO
Lochem.
Toine Boonman (69) uit Almen, Lid in
de Orde van Oranje-Nassau

Toine Boonman is vrijwillig leraar
bij BSO de Fontein in Warnsveld.
Ook begeleidt hij het schoolschaakteam en doet allerlei handen spandiensten. Via SV Almen, de
Sinterklaasviering en de Her-vormde
Jeugdraad zette hij zich ook in voor
de jeugd. Hij zette het jeugdelftal
echt op de kaart. Verder was hij actief
voor de Oranjevereniging, Museum
Staal, Stichting de Berkelzomp en de
vereniging Zorg en Welzijn Almen.

Greet Vrieze-Teule (75) uit Almen, Lid
in de Orde van Oranje Nassau
Handwerken is de grootste passie
van Greet Vrieze. Zij begeleidde veel
mensen in haar omgeving in het
handwerken en nu ook Oekraïense
vrouwen. Zij was verder onder andere
diaken bij de Verenigde Protestantse
Gemeente in Curaçao, vrijwilliger
bij de Gereformeerde Kerk Haren,
ouderling bij de Wijkkerkenraad
Glimmen en vrijwilliger bij het
Nederlands Rode Kruis. Greet zet
zich ook in voor Vrouwen van Nu,
dorpshuis “Ons Huis” en voor de
Protestantse Gemeente Almen.
Jacques Duivenvoorden uit
Gorssel (78), Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau
Door de inzet van Jacques kwam
het inwonersinitiatief Marke
Gorsselse Heide van de grond en
later een groot natuurherstelplan.
Hij organiseert het beheer en
onderhoud, toezicht, administratie
en houdt presentaties en rondleidingen. Hij is ook voorzitter van
Stichting de IJssellinie in Zwolle en
zet zich in als gids, verzorgt presentaties, realiseerde subsidie en is
betrokken bij een onderzoek van
NIOD naar het toeristisch potentieel
van de Koude Oorlog in Nederland.
Hij was verder manager van de
Agrarische Natuur Vereniging
’t Onderholt, medeoprichter en
secretaris van VALA en voorzitter van
de stichting Karakteristiek Bed &
Breakfast De Pronkkamer in Paasloo.
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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

Bijzonderheden
Met medewerking van muziekvereniging De
Harmonie.
Gorssel Veerweg
Programma vanaf 15.30 uur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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

Laren

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

19.50 uur
19.55 uur
20.00 uur
20.02 uur

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

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.
Overige herdenkingsplaatsen
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.

Oekraïense vluchtelingen kunnen leefgeld Vrije inloop voor vaccinaties en
informatie in Jan Wissinkhal
aanvragen
Vluchtelingen uit Oekraïne die
zijn ingeschreven bij de gemeente
Lochem komen in aanmerking
voor leefgeld. Zij kunnen leefgeld
aanvragen bij de gemeente
met een speciaal formulier. De
formulieren in het Nederlands,
Oekraïens en Russisch en meer
informatie over het leefgeld is
te vinden op www.lochem.nl/
oekraïne.
De formulieren zijn gemaild aan
alle gastgezinnen waarvan de
gemeente het e-mailadres heeft en
ze zijn uitgedeeld aan de vluchtelingen in de opvanglocaties De
Scheperskamp en EuroParcs.
Heeft u geen mail ontvangen,
maar ontvangt u voortaan wel

graag informatie als gastgezin?
Geef uw mailadres dan door via
oekraine@lochem.nl. Geeft u
onderdak aan een vluchteling
die nog niet is ingeschreven in
onze Basisregistratie Personen?
Maak dan een afspraak om in te
schrijven via www.lochem.nl of
bel (0573) 28 92 22. Ingeschreven
staan is een van de voorwaarden
om in aanmerking te komen voor
leefgeld.
Tijdelijke huisvesting in Gorssel
Het college heeft besloten om
25 leegstaande woningen te
huren van Vastgoed zorgsector.
Hier kunnen dan tot en met
31 december 2023 vluchtelingen
uit Oekraïne tijdelijk wonen.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is
van 16 tot en met 18 mei 2022 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. De tijdelijke locatie aan
de Runmolenlaan 17 is op 16, 17
De bewonerscommissie is al op
de hoogte en steunt het plan. Alle
huidige huurders, de buurt en een
aantal stakeholders ontvingen
een uitnodiging per post voor
de informatiebijeenkomst in de
tweede week van mei. Vragen?
Mail naar oekraine@lochem.nl

en 18 mei geopend van 11.00 tot
19.30 uur. Er wordt gevaccineerd
met Pfizer of Moderna. Kijk voordat
u naar de locatie gaat altijd op
de website van GGD Noord- en
Oost-Gelderland. Daar vindt u
actuele informatie en voorwaarden
voor de verschillende vaccinaties:
www.ggdnog.nl/vaccinatielocaties.

Maai mei niet
Deze week vindt u verderop in
de Berkelbode een special over
de landelijke actie ‘Maai mei
niet’. Door gras niet of minder te
maaien, komen er meer kruiden

en bloemen tot bloei. Dat is goed
voor de biodiversiteit in ons land.
Circulus en wij doen dus graag
mee. Veel leesplezier!
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Lochemse Zaken Panel

Vul de vragenlijst positieve gezondheid in voor 14 mei
Het Lochemse Zaken Panel staat
dit keer in het teken van positieve
gezondheid. Onder positieve
gezondheid verstaan we het
vermogen van mensen om te gaan
met (fysieke, emotionele, sociale)
tegenslagen. Ga naar www.lochemsezakenpanel.nl en meld u aan. De
vragenlijst vindt u ook rechtstreeks
via www. www.moventem.nl/

lochem. De vragenlijst staat open
tot en met 13 mei 2022.
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 de
gemeente Lochem de onderzoeken
uit.

Digitale werkplaats: DigiD aanvragen
De Bibliotheek helpt mensen op
weg met computer en internet. In
mei zijn er vier korte workshops
over het (opnieuw) aanvragen van
een DigiD. Een DigiD is nodig om
in te loggen bij websites van de
overheid. Zoals bijvoorbeeld bij de
Belastingdienst en Mijn Overheid,
of bij zorgverzekeraars en GGD.

		

De workshops bij de Digitale
werkplaats zijn op:
• dinsdag 3 mei in de Bibliotheek
Warnsveld,
• woensdag 11 mei in Ons Huis in
Almen,
• dinsdag 17 mei in de Bibliotheek
Zutphen en
• dinsdag 24 mei in de Bibliotheek
Lochem.

Deelname is gratis. Meer informatie
over tijden en aanmelden vindt u op
graafschapbibliotheken.op-shop.nl.
Bij de workshop heeft u uw eigen
burgerservicenummer (staat op
paspoort, rijbewijs of ID-kaart) en
smartphone nodig.

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 9 mei 2022
Maandag 9 mei 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 het
vragenhalfuur, de meningvormende tafel en de raadsvergadering live volgen.

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:
Principebesluit
uitbreiding loon- en
grondverzetbedrijf
Blauwhand 1 Laren

Beeldvormen:
Zonnestroom voor minder kapitaalkrachtige inwoners: lening parken *

Beeldvormen:
Stand van zaken ontwikkeling Oekraïne, gemeente
Lochem *

20.15 uur

Meningvormen:
Verhoging subsidie
schouwburg Lochem
per 2023

Beeldvormen:
Principebesluit uitbreiding Atop
Recyling, Levenkamp 5 Laren *

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 11 en 25 april 2022 en verslag tafelgesprekken van 25 april
2022
4. Ingekomen stukken 6 april 2022 t/m 19 april 2022
Debatonderwerpen
5. Consultatie concept coalitieakkoord
6. Stand van zaken herontwikkeling Kokstraat 37 in Eefde
Hamer- en stemstukken
7. Principebesluit uitbreiding loon- en grondverzetbedrijf Blauwhand 1 Laren
8. Verordening Nadeelcompensatie Lochem 2023: aanpassing invoeringsdatum
9. Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Lochem 2023
10. Samenstelling auditcommissie
11. Samenstelling raadswerkgroep omgevingswet
12. Sluiting

Nieuws van de Adviesraad Sociaal
Domein april 2022
De oorlog in Oekraïne is nog
altijd bezig en het einde lijkt nog
lang niet in zicht. Hier kunnen
we spreken van een grote ramp.
Er wordt op dit moment hard
gewerkt om goede opvang voor de
vluchtelingen te regelen.
De coalitieonderhandelingen
voor een nieuw college gaan
ondertussen goed door en
GemeenteBelangen , VVD en
Meedenken met Lochem lijken
het wel eens te gaan worden. De
Adviesraad zal zeker kennismaken
met het nieuwe college.
We zijn druk op zoek naar een
nieuwe secretaris. We willen
eigenlijk een onafhankelijke
secretaris, die onder de leiding
van de Adviesraad valt, en een
onafhankelijke ondersteuner,
als verbindingspersoon tussen
de gemeente en de Adviesraad.
De huidige secretaris heeft een
andere functie gekregen binnen de
gemeente en ondersteunt nu de
vluchtelingen uit Oekraïne.
Omgekeerde verordening
De Adviesraad vindt dat de
hulpvraag het uitgangspunt moet
zijn en niet de regelgeving. Dit is in
een advies naar de gemeenteraad gestuurd. De gemeente heeft
dit opgepakt en is begonnen
met verken-nende acties. We
verwachten dat er een concreet
stappenplan komt (wanneer
gebeurt wat).
Werkgroep Opgroeien en
Opvoeden
De Adviesraad heeft overleg
gehad met twee consulenten, de
vroegere leerplichtambtenaren,
over onder andere leerlingen
die om verschillende redenen
(tijdelijk) wegblijven van school.
Dit is in de gemeente Lochem een
kleine groep. Soms zijn meerdere
instanties en hulpverleners bij de
gezinnen betrokken. Een goede
samenwerking is dan van groot
belang en één verantwoordelijk
coördinator zou dan wenselijk zijn.

Elk kind heeft tenslotte recht op
passend onderwijs.
Ouders en leerkrachten geven aan
dat de verkeersveiligheid rondom
scholen een aandachtspunt moet
blijven. Aan de orde kwam onder
andere dat de situatie aan de
Burgermeester Leenstraat niet
veilig is voor de leerlingen van de
school. De werkgroep Wonen en
Vervoer gaat dit verder oppakken
en bij de gemeente onder de
aandacht brengen om dit te
verbeteren.
Werkgroep Wonen en Vervoer
De werkgroep heeft overleg
gehad met de beleidsambtenaar
die het Mobiliteitsplan onder
de hoede heeft. Hierin is de rol
van de Adviesraad uitgelegd en
hebben we afspraken gemaakt
over de vervolgstappen. Het
Mobiliteitsplan gaat over de
mogelijkheden van verkeer. En over
hoe de bewoners van de gemeente
Lochem zich op een veilige manier
kunnen verplaatsen binnen de
gemeente. We hebben hier in
ieder geval de problemen van de
inwoners met een lichamelijke
beperking onder de aandacht
gebracht. We blijven betrokken bij
het vervolg van de uitwerking van
dit plan.
De Adviesraad zal een afspraak
maken met de nieuwe gemeenteraad als deze bekend is en zich
voorstellen.
Wij doen het voor u!
Tot zover het laatste nieuws van
de Adviesraad. Laat van u horen,
we doen dit werk voor u! Meer
informatie vindt u op
www.adviesraadlochem.nl.

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 9 tot en met 13 mei 2022 loopt
u de kans om militairen van de
Koninklijke Landmacht tegen te
komen. De militairen oefenen het
verkennen van routes en objecten
en het betrekken en inrichten van
waarnemingsposten.
De oefening speelt zich onder andere
af in onze gemeente. De eenheid
bestaat uit 80 personen. Als ze van
privéterrein gebruikmaken, wordt
dit vooraf met de eigenaar overlegd.
Dit gebeurt ook als de route op
privéterrein over onverharde wegen
leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade
ontstaan aan uw privéterrein?
Noteer dan zoveel mogelijk
gegevens, zoals eenheid, kenteken
voertuig, datum en tijd, plaats, soort
schade. U kunt de schade melden bij
het Ministerie van Defensie, Sectie
claims Ministerie van Defensie,
Postbus 90004, 3509 AB Utrecht.
Of via Jdvclaims@mindef.nl,
(030) 218 04 20.

Geef je op voor www.burgernet.nl
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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 21 april tot en met 27 april 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• De Heksenlaak bv, Klootschiettoernooi
Mina-Dina, 16 en 30 juli, Zwiepseweg,
Lindeboomsweg, Hazelberg, Zwiepse
Horstweg, Witzand, 2022-237878
• Menvereniging De Bergmenner, Barchemse
Paarden4daagse, 17 t/m 20 augustus,
Zwiepseweg 32, 2022-238327
Eefde
• Oranjevereniging Eefde, Dorpsfeesten
Eefde, 16,17 en 18 juni, Traverseplein,
2022-238050
Gorssel
• Eetcafe Cafetaria Restaurant de Hoek,
pleintje open, 4 juni, Acaciaplein,
2022-238291
Lochem
• Living Lochem, Blues rond de kerk,
2 juli, kleine markt Lochem naast de kerk,
2022-238657
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 21 t/m 26 april 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Torenstraat 4 (nabij), het kappen van een
acacia, nr. 2022-238475, ingekomen
25 april 2022
Eefde
• Zuivelhof 11, het vergroten van een woning
en het plaatsen van een overkapping/
veranda, nr. 2022-238466, ingekomen
24 april 2022
Gorssel
• Grooterkamp 53, het vergroten van een
woning, nr. 2022-238837, ingekomen
26 april 2022
Harfsen
• Het Hazenveld 78, het plaatsen van een
meetopstelling van TNO voor een periode
van maxi-maal één jaar, nr. 2022-238789,
ingekomen 26 april 2022
Joppe
• Lochemseweg 72, het kappen van een
kastanje, nr. 2022-238226, ingekomen 21
april 2022
Laren
• Bouwhuisweg 6, het plaatsen van een
werktuigen-/ machineberging met opslag
fourage, nr. 2022-238447, ingekomen
22 april 2022
• Bouwhuisweg 11 (nabij), het oprichten van
een woning, nr. 2022-238456, ingekomen
24 april 2022

• Kielersdijk 1 (nabij), het plaatsen van een
antenne-opstelpunt voor mobiele telecommunicatie, nr. 2022-238250, ingekomen
21 april 2022
Lochem
• Haitsma Mulierlaan 21, het oprichten van
een woning met bijgebouw, het plaatsen
van een zwembad, het aanleggen van een
inrit met toegangspoort en het kappen van
67 bomen, nr. 2022-238325, ingekomen
21 april 2022
• Kijksteeg 1, het plaatsen van een carport,
nr. 2022-238630, ingekomen 25 april 2022
• Kwinkweerd ong., het oprichten van een
bedrijfspand, nr. 2022-238179, ingekomen
20 april 2022
• Stalkaars 36, het vervangen/vergroten van
een schuur, nr. 2022-238460, ingekomen
24 april 2022
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvraag is buiten behandeling
gesteld en aan de aanvrager bekendgemaakt:
Laren
• Groenedijk 2, het kappen van een eik, nr.
2022-228928, 22 april 2022
Zie informatie: Bezwaar
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Contact: afdeling Publiekscontacten
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht is besloten voor
de volgende aanvragen de beslistermijn te
verlengen met een termijn van maximaal
6 weken:
Barchem
• Bremstraat 10, het kappen van een grove
den, nr. 2022-232721, 25 april 2022
Gorssel
• Elfuursweg 21a en 21c, het kappen van vier
douglassparren, nr. 2022-232814,
25 april 2022
Laren
• Ooldselaan 17 (nabij), het handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening
voor het tijdelijk gebruik van gronden
ten behoeve van het evenement Mañana
Mañana, nr. 2022-232379, 25 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)
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Contact: dhr. G. Klomparends

In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (vellen
houtopstand, monument) bestaat het
voornemen vergunning te verlenen voor:
Laren
• Ooldselaan 17, het kappen van een
beukenlaan bij landgoed Oolde (rijksmonument), nr. 2022-231197
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 5 mei
tot en met 15 juni 2022 ter inzage bij de
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 21 t/m 26 april 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Epse
• Buitenkamp 12, het plaatsen van een
dakkapel (nokverhoging), nr. 2022-236711,
21 april 2022
• Klembergerweg 8, het kappen van een
douglasspar (herplant opgelegd 2 st.), nr.
2022-230998, 21 april 2022
Laren
• Holterweg 41, het kappen van een kastanje
(herplant opgelegd 2 st.), nr. 2022-232214,
21 april 2022
Lochem
• Gageldijk 2a, het tijdelijk plaatsen van een
noodkeet voor een periode van een jaar, nr.
2022-232217, 26 april 2022
• Walsteeg 35, 35a, 35b, 35c en 37, het
verbouwen van het pand tot vijf appartementen, het plaatsen van een dakopbouw,
dakkapellen en een dakterras, nr.
2022-231881, 26 april 2022
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
Burgemeester en wethouders hebben de
afgelopen periode onderstaande intrekking
aanvraag bekendgemaakt:
Almen
• Torenstraat 4 (nabij), het kappen van een
acacia, nr. 2022-231491, 22 april 2022

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Op 25 april 2022 zijn de volgende bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Deventerdijk 7
Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buDeventerdijk7Ha-BP41.). Wijzigt de
recreatieve bestemming in een sportbestemming om sloop en nieuwbouw van
gebouwen mogelijk te maken op het
motorsportterrein aan de Deventerdijk 7 te
Harfsen.
• Het bestemmingsplan Harfsense Steeg 38
Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buHarfsenseSte38Ha-BP41.). Wijzigt
de bestemming ‘Agrarisch’ naar de
bestemming ‘Wonen’ voor het perceel
Harfsense Steeg 38 Harfsen.

Op 25 april 2022 zijn de volgende bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld:
• Het bestemmingsplan Harfsense Steeg 19
Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buHarfsenseSte19Ha-BP41.). Wijzigt
de agrarische bestemming in een
wonen-FAB-bestemming ten behoeve van
twee woningen. Door gebruik te maken
van het ‘Beleidskader Functieverandering
Agrarische Bebouwing Lochem’ wordt
alle voormalige agrarische bebouwing
gesloopt. Bij de bestaande boerderij
wordt een nieuw bijgebouw opgericht. De
nieuw te bouwen woning met bijgebouw
wordt op de nabijgelegen voormalige
tweede bedrijfslocatie gebouwd. Beide
locaties worden aan de hand van een
landschapsplan ingepast in de omgeving.
• Het bestemmingsplan Reeverweg 52
Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buReeverweg52Ha-BP41.). Vergroot het
agrarisch bouwvlak ten behoeve van de
melkveehouderij gevestigd op perceel
Reeverweg 52 Harfsen.
Ter inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen liggen
met ingang van 5 mei 2022 voor de duur
van zes weken tot en met 15 juni 2022 ter
inzage. De bestemmingsplannen 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 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).
Beroep
Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden
ingesteld. Het beroepschrift moet gestuurd
worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van
de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit
tot vaststelling van het bestemmingsplan
in werking daags na afloop van de hiervoor
genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn
kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de Voorzitter van de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag,
waardoor het besluit niet in werking treedt,
totdat op het verzoek is beslist.
Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via Digitaal loket van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep in stellen. U moet dan wel
beschikken over DigiD, anders kunt u niet
inloggen.

Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
Het volgende verkeersbesluit is genomen:
Gorssel
• Kerkstraat: In verband met een
rommelmarkt is deze straat afgesloten
voor het verkeer van 20 mei van 13.00 uur
tot en met 21 mei om 17.00 uur.
Daarnaast is besloten parkeerplaatsen aan te
wijzen voor het opladen van elektrische auto’s
op de volgende locaties:
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Almen
• Berkelweg (ter hoogte van het zwembad)
Barchem
• Kerklaan (nabij ’t Onderschoer)
Eefde
• Bargeweg (ter hoogte van sportaccommodatie de Stuw)
Epse
• Hassinklaan (nabij sportvereniging Epse)
Exel
• ‘t Veld (ter hoogte van huisnummer 32/34)
Gorssel
• Nijverheidsstraat (ter hoogte van
huisnummer 1)
Harfsen
• Hulstweg (ter hoogte van Dorpshuus
Hoeflo)
Laren
• Schoneveld ( ter hoogte van huisnummer
103)

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.

Lochem
• Slootwijkersteeg te Lochem (ter hoogte van
Slootwijkersteeg
• Zutphenseweg (op het parkeerterrein van
de Beemd)
• Mauritsweg (op het nieuw te realiseren
parkeerterrein)
Verkeersmaatregelen

Zwiep
• Zwiepseweg: in verband met groot
onderhoud is het gedeelte van de
Zwiepseweg tussen de bebouwde kom en
De Heksenlaak afgesloten voor het verkeer
vanaf 5 mei 2022. Naar verwachting zijn
de werkzaamheden gereed op 20 mei 2022
(week 20-2022).
Zie informatie: Bezwaar

Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersmaatregelen worden
genomen:
Gorssel
• Esdoornlaan: vanwege festiviteiten in het
openluchttheater is deze straat op 22 mei
2022 afgesloten voor het verkeer van 9.30
tot 14.30 uur.
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.

onbekend waarheen”. Zij zijn ingeschreven in
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI).
Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de
verblijfplaats van:
• M. Karnis, geb. 18-12-1993
• D. Stofanik, geb. 30-01-1997
• K Zboray, geb. 15-07-1994
• M. Zboray, geb. 01-11-1995
Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen
Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP
De bijhouding van de persoonslijst van
onderstaande personen is ambtshalve
opgeschort met de aanduiding “vertrokken
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.

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

‘Maai mei niet’
voor meer
bloemen
en bijen!
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 Circulus en de gemeente Lochem
doen mee aan de landelijke actie ‘Maai mei niet’.
Op deze pagina leest u hoe ook u mee kunt doen
en waar wij in mei minder maaien.

Maai mei niet: een landelijke actie
	De landelijke actie ‘Maai mei niet’ betekent een maand
minder maaien voor meer bloemen en bijen. Of het nu
gaat om uw eigen tuin of terrein of om openbaar groen.
	In de gemeente doen we veel om de biodiversiteit te
bevorderen. Denk aan het inzaaien van bloemstroken,
planten van bloembollen, omvormen van traditionele
perkjes naar meer bloemrijk en divers groen en
schapenbegrazing. Met ‘Maai mei niet’ kiezen we er
bewust voor even iets niet te doen.
	Dat doen we samen. Want particulier,
landschapsbeheerder of gemeente;
iedereen met gras kan meedoen!

Waar maaien we niet?
We maaien niet op negen grote velden binnen de kernen.
Het zijn velden die we normaal als gazon maaien. U herkent
ze aan het bord met de tekst Maai-mei-niet-maand. Alle andere
gazons en veldjes binnen de kernen maaien we net zoals anders.
Het gaat om (delen van) velden aan de
	
Ronde Weie in Epse
	
Veldhofstraat/Kamperweg in Gorssel
	
Schurinklaan in Eefde
	
Lochemseweg in Harfsen
	
Deventerweg in Laren
	
Koedijk, Julianaweg en
Zutphenseweg in Lochem
Maai-mei-niet-maand
	
Lochemseweg in Barchem
Hier doen we even helemaal niets...
...voor bloemen, blije bijen en andere insecten.

Waarom deze grote velden?

Waarom minder maaien?

Circulus maait in mei minder graspercelen in de openbare
ruimte. Zo stimuleren we de bloei van meer soorten grassen,
kruiden en planten. 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.

De velden zijn goed te bereiken
met een maai-laadcombinatie.
Na deze maand staat het gras daar
erg hoog. De maaier moet het extra
lange gras gemakkelijk kunnen
maaien en afvoeren. Veroorzaakt lang
gras langs de ‘maai mei niet-velden’
overlast op stoepen en paden? Dan
maaien wij de randen alsnog bij.

code
Scan de QRinfo!
voor meer

Wat kunt u doen? Tips!
	
Heeft

Organisatie Maai mei niet Nederland:
“Bijen eten geen gras, ze zoeken bloemen! Met
particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland
in bloei door in mei niet of minder te maaien. Doe je mee?
Dat is nodig, het gaat niet goed met de bijen, hommels,
vlinders en andere insecten in Nederland”.

u een grasveld of gazon? Laat de grasmaaier
eens staan. Of maai alleen delen van uw gazon.
	
Maai een mooi patroon en zaai verschillende soorten kruiden of
bloemen in.
	
Gaat u (straks) weer maaien? Verwijder het maaisel goed.
U ‘verschraalt’ dan de bodem. Dat zorgt voor minder brandnetels
en hoge grassen, dus groeikansen voor bloemen! Daar hoeft
u niet eens voor te zaaien!
	
Het effect van ‘niet maaien’ of zaaien kan even duren.
Geduld wordt beloond! Soms in het najaar of een nieuw seizoen.
	
Meld uw ‘maai-me-niet-gazon’ aan bij de landelijke actiesite hiernaast.
U krijgt een ‘nectarscore’ in uw mailbox en ideeën om uw eigen
tuin bloemrijk én biodivers te maken.

Meedoen aan deze landelijke actie?
U kunt uw tuin of terrein aanmelden op de landelijke
actiesite www.maaimeinietnederland.nl
Leuk: de site helpt u nuttige bloemen en kruiden in uw tuin
en omgeving herkennen.

Kies voor elkaar.

Heeft u vragen?

Of wilt u iets melden over de leefomgeving? Dat kan via
www.circulus.nl/lochem. Een melding verschijnt op de digitale
kaart. De status van de melding volgt u ook op deze kaart.
Meer weten over (niet) maaien in onze gemeente?
Kijk op www.circulus.nl/maai-mei-niet.

