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N346 Schakel Achterhoek-A1 voor zomer 2025 open voor verkeer

Op 4 mei was het 2 minuten stil

Rondweg Lochem: aannemer BAM
Infra Nederland gaat klus klaren
De aanleg van de N346 Schakel
Achterhoek-A1 (rondweg Lochem)
is gegund aan BAM Infra Nederland.
Dat betekent dat BAM Infra
Nederland het ontwerp verder uit
gaat werken en deze provinciale weg
gaat realiseren. Daarna is BAM Infra
Nederland 15 jaar lang verantwoordelijk voor het onderhoud aan de
nieuwe brug over het Twentekanaal
en de fiets- en voetgangersbrug.
De werkzaamheden zijn in 2025
voltooid

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 - 50 08 06 19
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

Een impressie van de Rondweg Lochem, met hierbij het stationsgebied en de
nieuwe brug in beeld. Meer beelden ziet u op www.gelderland.nl/nieuws in
het persbericht over dit onderwerp.
Bij Lochem ontbreekt een
doorgaande route voor het
regionale verkeer tussen de A1 en
de Achterhoek. De provincie legt
daarom deze nieuwe provinciale weg
aan vanaf de Rengersweg (N332)
tot aan de Nettelhorsterweg (N825).
Deze nieuwe doorgaande weg met
wegnummer N346 vormt de schakel
tussen de Achterhoek en de A1. Met
deze aanbesteding is 50 miljoen euro
gemoeid.
Nieuwe brug en viaducten
De bijna 4 kilometer nieuwe
provinciale weg met een aantal
nieuwe kruispunten en een nieuwe
brug over het Twentekanaal
verbetert de doorstroming van het
regionale verkeer van en naar de
Achterhoek en de stad Lochem. Langs
de Kwinkweerd en de Goorseweg
komen parallelwegen voor lokaal
verkeer. Door het scheiden van het
lokale verkeer met het doorgaande
verkeer, verbetert ook de verkeersveiligheid. Zo komt er een nieuwe
fiets- en voetgangersbrug tussen
de bestaande Lochemse brug en
het station. De landschappelijke
inpassing versterkt de groene
uitstraling van het gebied met de
karakteristieke bomenlanen en
landgoederen.
Laatste ontbrekende schakel
“Het project draagt bij aan een
bereikbaar en verkeersveilig Lochem
en Achterhoek. Niet alleen voor
inwoners maar óók voor bedrijven.
Want we verplaatsen ons steeds
meer. Om bereikbaar te blijven,
kiezen we voor het slim en schoon
benutten van het provinciale netwerk

van wegen, fietspaden en openbaar
vervoer”, aldus Gelders gedeputeerde
voor mobiliteit Helga Witjes.
Wethouder Eric-Jan de Haan van de
gemeente Lochem sluit zich daarbij
aan. “Ik ben blij en enthousiast dat
de realisatie van de rondweg Lochem,
zoals deze al jaren bij ons wordt
genoemd, echt in zicht komt. Met de
aanstelling van aannemer BAM Infra
Nederland zetten we een belangrijke
stap. Dankzij de impressies van de
aannemer gaan de weg en de brug
nu echt leven bij onze inwoners.
En we tillen de bereikbaarheid
en veiligheid van Lochem en de
Achterhoek naar een hoger niveau.”
Michael van den Hoonaard, Directeur
BAM Infra Projecten: “Als BAM Infra
Nederland zijn we erg trots dat
we dit prachtige integrale project
mogen realiseren. In de eindsituatie
is de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeterd en de kwaliteit van
de leefomgeving versterkt. BAM Infra
Nederland heeft in samenwerking
met ontwerpbureau wUrck, constructiebedrijf Aelterman en ingenieursbureau Stendess de expertise in
huis om dit project tot een succesvol
eindresultaat te brengen.”
Planning
BAM Infra Nederland werkt de
impressies nu verder uit tot een
definitief ontwerp. Naar verwachting
start BAM Infra Nederland rond
maart 2023 met de eerste zichtbare
werkzaamheden in het gebied.
De nieuwe provinciale weg is voor
de zomer van 2025 open voor het
verkeer.

B&W info

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 16 tot en met 20 mei 2022
loopt u de kans om militairen van
de Koninklijke Landmacht tegen
te komen. De militairen oefenen
hun fysieke gesteldheid.
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

De oefening speelt zich onder
andere af in onze gemeente. De
eenheid bestaat uit 14 personen.
Ze verplaatsen zich ook met
voertuigen. 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.

Vorige week woensdag 4 mei werden op verschillende plekken in de gemeente
Lochem stil gestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa
en in Zuidoost-Azië. En van alle oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.
Zo ook in Lochem. “We’ll remember them” sprak burgemeester Sebastiaan
van ’t Erve tijdens de bijeenkomst in de Gudulakerk. De burgemeester en
Pastoor Harry Scheve legden namens alle inwoners en de Raad van Kerken
kransen. Ook werden er bloemen gelegd door vertegenwoordigers van de
stichting 14 augustus e.o., de Selimiye moskee en de Tawba Moskee. Speciale
aandacht was er dit jaar voor de oorlog in Oekraïne. Nadiya Huugen - Narolska,
afkomstig uit Oekraïne en inwoonster van de gemeente Lochem en haar
echtgenoot Dennis Huugen (zie foto als inzet) legden voor de slachtoffers een
bloemstuk om hen te herdenken.

Ik zie een wolf, wat nu?

Denkt u een wolf te zien? Geef uw waarneming door aan het
Wolvenmeldpunt.
Op 2 mei is een wolf gezien in ons
buitengebied. Hierover bereikten
de gemeente meerdere meldingen.
Wat als je een wolf tegenkomt?
De kans om in Nederland een wolf
in het wild tegen te komen is heel
erg klein. Wolven zijn schuw en
laten zich niet makkelijk zien.
Zo herken je een wolf
Een wolf is te onderscheiden van
een hond door een aantal specifieke
kenmerken: Je herkent de wolf nog
het beste aan de dik behaarde,
afhangende staart. Honden krullen
hun staart meestal op of steken
hem omhoog. Andere kenmerken
van de wolf:
• Brede kop met wijduitstaande,
naar de top toe iets afgeronde
oren.
• Stevige nek en borst.
• Rechte rug.
• Vacht is meestal grijs met rossig
bruin, soms met typerend 'zadel'
op de rug.
Mocht je een wolf tegenkomen,
dan zijn dit de adviezen:
• Neem langzaam afstand en loop
hem niet achterna

• Heb je een hond bij je? Houd
hem aan de lijn
• Als de wolf te dichtbij komt, luid
spreken en gebaren maken
• Voer de wolf niet
Advies voor vee
De wolf jaagt in het wild vooral
jaagt op reeën. Minder vaak jagen
ze op schapen. Het plaatsen van
wolfwerende rasters houdt vee
veilig voor wolf, hond én vos. Op
de website van de provincie staat
informatie over de Regeling voor
Wolvenschade Buiten Leefgebied
Wolf.
Wolvenmeldpunt
Bekijk het dier in alle rust en
probeer een foto of filmpje te
maken. Geef je waarneming door
aan het Wolvenmeldpunt. Zij
verzamelen alle waarnemingen
om een beter beeld van de wolf
te krijgen. De website van het
meldpunt is:
www.wolveninnederland.nl/
wolf-gezien.
Er is een interprovinciaal
wolvenplan. Dit vindt u op
www.bij12.nl/.
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Route langs spirituele plekken

Vrije inloop voor vaccinaties en
informatie

Met een wandelroute langs
spirituele plekken in Lochem
maakten lokale initiatiefnemers de serie fiets- en wandelroutes langs spirituele plekken
in de Achterhoekse plaatsen
langs de Berkel compleet. Ook
Berkelgemeente Lochem heeft nu
zo’n wandelroute.
Hans Leeflang en Gerthe Lamers
hebben een ‘spirituele tijdreis’
mogelijk gemaakt waarbij de
bezoeker kennis maakt met
hedendaagse gebedshuizen,
grafzerken en plekken waar volgens
de legende natuurgeesten hun
huis hadden. Wethouder Henk van
Zeijts opende 7 mei de route in het
Bezielend Inspiratie Centrum (BIC)
in Lochem.
In Duitsland en de Achterhoek
Lokale initiatiefnemers hebben
routes langs spirituele plekken in
Rekken, Eibergen, Haarlo, Borculo
en Zutphen gemaakt. Ook in de
Duitse Berkelgemeenten Gescher,
Stadtlohn, Coesfeld en Vreden zijn
routes langs spirituele plekken. De
meeste routes zijn ongeveer 15
kilometer lang. Initiatiefnemers
voor deze lokale routes langs
spirituele plekken zijn Frans Josef

Wethouder Henk van Zeijts opende de route in het Bezielend Inspiratie
Centrum (BIC) in Lochem. Foto Hans Leeflang.
Menker uit Gescher en Roel Heij uit
Eibergen.
De eerste routes
De eerste fiets- wandelroutes kwamen er vanwege
het Berkelfestival 2019. Het
project ‘De Berkel Een rivier
verbindt 2018-2020’ van
de Berkelgemeenten en het
Waterschap Rijn en IJssel steunt
het realiseren van de routes. Het
INTERREG project uit het Europese
Fonds voor Regionale Ontwikkeling

(EFRO) maakte dit mogelijk.
Meer informatie
• Over de Berkelroute: http://
www.rivierenlandschap.eu/nl/
de-berkelroute/
• Over project ‘De Berkel Een rivier
verbindt’: http://dieberkel.eu/nl/
berkel-interreg/
• Over de rivier de Berkel:
https://deberkel.info/
• De routes zijn ook te vinden in de
app Spacetime Layers:
https://spacetimelayers.app/

Op zoek naar versterking groen
vrijwilligersnetwerk
Lochem is een gemeente met veel
actieve ‘groene’ vrijwilligers.
Deze vrijwilligers(groepen)
zetten zich bijvoorbeeld in voor
het beheer en onderhoud van
landschapselementen, het tellen
van patrijzen of het onderhouden
van Klompenpaden. De gemeente
en Stichting Landschapsbeheer
Gelderland (SLG) willen deze
vrijwilligers(groepen) samen
ondersteunen. Dat gebeurt via
het Netwerk Groene Vrijwilligers
Lochem. U kunt u nu daarvoor
aanmelden.
Het doel van het Netwerk Groen
Vrijwilligerswerk Lochem is om
elkaar beter te leren kennen,
ervaring en deskundigheid te delen,
maar ook om samen successen
te vieren. Daarnaast kunnen
deelnemers van het netwerk op
allerlei manieren ondersteuning
krijgen, bijvoorbeeld door middel
van extra gereedschap of een cursus
op maat. De gemeente en SLG
ondersteunen hierbij.
Op zoek naar groene vrijwilligers
Voor dit netwerk zijn we op zoek
naar alle groene vrijwilligersgroepen die actief zijn in de
gemeente Lochem. Is uw groep nog
niet benaderd door SLG? Neem dan
contact op met SLG via e-mail.
Dat kan via a.kok@landschapsbeheergelderland.nl.

GGD Noord- en Oost-Gelderland is op 16, 17 en 18 mei 2022 in de Jan
Wissinkhal aan de Runmolenlaan 17 in Lochem. Iedereen die zich wil
laten vaccineren of vrijblijvend vragen wil stellen over het coronavirus en
de coronavaccinatie kan hier terecht. 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.

Buurtbijeenkomst scholenbouw
Laren op 17 mei
De schoolbesturen werken samen
met de gemeente aan een nieuw
gebouw voor de Braninkschool, de
Prins Willem Alexanderschool en
voor Bartiméus Speciaal Onderwijs.
Deze scholen komen onder één
dak aan de Verwoldseweg. Het is al
weer enige tijd geleden dat we de
omgeving hebben bijgepraat over
de voorbereiding en ontwikkelingen
rond het nieuwe schoolgebouw.

Bent u een groene vrijwilliger? Meld u dan voor het Netwerk Groene
Vrijwilligers Lochem.
Verder zoeken we per kern een
enthousiaste persoon of groep van
personen die in het netwerk wil
meedenken over biodiversiteit in
en om de eigen kern. Dat netwerk
kan ook zelf groene initiatieven
ontwikkelen en zal een vraagbaak
zijn voor inwoners van die kern. Lijkt
u dit iets? Meld u dan bij a.kok@
landschapsbeheergelderland.nl.
Eerste bijeenkomst juni
In juni is de eerste bijeenkomst voor
coördinatoren van de vrijwilligersgroepen en dorpsraden. Dan staan
kennismaking en wensen voor

verdere ondersteuning centraal. Op
basis hiervan maken de gemeente
Lochem en SLG een programma. Elk
jaar komt er een themabijeenkomst.
Die gaat bijvoorbeeld over werving
en binding van vrijwilligers, het
opstellen van een werkplan en
het krijgen van publiciteit. In de
tussentijd krijgt het vrijwilligersnetwerk informatie en inspiratie via
nieuwsmails.
Meer informatie
www.landschapsbeheergelderland.nl/netwerk-groene-vrijwilligers-lochem.

Buurtbewoners zijn van harte
welkom op de buurtbijeenkomst
op dinsdag 17 mei om 19.00 uur in
het schoolgebouw van De Branink.
Tijdens de bijeenkomst krijgen zij
informatie over het ontwerp voor het
nieuwe schoolgebouw. Ook geven
wij uitleg over de procedure voor
het bestemmingsplan en hoe de
plek van het nieuwe schoolgebouw

hierin is verwerkt. Wij willen met
omwonenden nagaan wat de
gevolgen voor de buurt zijn en hoe
we hiermee kunnen omgaan.
Wat kunt u verwachten
De wethouder van Onderwijs trapt
af, gevolgd door een stand van zaken
en een korte presentatie van het
voorlopig ontwerp voor het nieuwe
schoolgebouw. Ook bekijken we hoe
we verder gaan met de buitenruimte
en het verkeer rond de school.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Appie
Baas van de gemeente Lochem via
a.baas@lochem.nl of (0573) 28
93 45. Bel of mail gerust als u nog
vragen heeft. We zien u graag op
20 mei.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 9 mei 2022
Op 9 mei 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Verordening Nadeelcompensatie Lochem 2023: aanpassing
invoeringsdatum
• Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Lochem 2023
• Samenstelling auditcommissie
• Samenstelling raadswerkgroep omgevingswet
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
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 27 april t/m 3 mei 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Epse
• Hassinklaan 27, het plaatsen van een
nokverhoging, nr. 2022-239430,
3 mei 2022
• Lochemseweg 63, het verbouwen van een
woning, nr. 2022-239245, 2 mei 2022
• Vrijlandslaantje 5, het plaatsen van een
schuur/berging en luifel, nr. 2022-238869,
27 april 2022
Gorssel
• Elfuursweg 21c, het vervangen van een
woning en het plaatsen van een carport, nr.
2022-239001, 29 april 2022
• Kamperweg 16, het kappen van een beuk,
nr. 2022-238845, 26 april 2022
Harfsen
• Oude Larenseweg 109, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-238944,
28 april 2022
Joppe
• Dortherdijk 5, het vervangen van schuren,
nr. 2022-238859, 26 april 2022
Laren
• Broekdijk 13, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-238901,
28 april 2022
• Zutphenseweg 52a, het oprichten van een
woning, nr. 2022-239035, 29 april 2022
Lochem
• Albert Hahnweg 56, het vergroten van een
woning, nr. 2022-238871, 27 april 2022
• Ampsenseweg 26, het verbouwen van
een woonvoorziening/zorgboerderij, nr.
2022-238891, 28 april 2022
• Kanaaldijk 5t, het plaatsen van een
transformator-gebouw, nr. 2022-239111,
30 april 2022
• Zwiepseweg 1a, het vervangen van
kozijnen, nr. 2022-239264, 2 mei 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:
Eefde
• Jodendijk ong., het oprichten van een
woning en het aanleggen en een inrit, nr.
2022-234872, 29 april 2022
Laren
• Zutphenseweg 28a, het kappen van een
eik, nr. 2022-233342, 28 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)
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning

mestvergister (OBM milieu), nr.
2022-234639, 3 mei 2022
• Zutphenseweg 53, het plaatsen en in
gebruik nemen van een mono mestvergister (OBM milieu), nr. 2022-234655,
29 april 2022
Lochem
• Graaf Ottoweg 20, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening ten
behoeve van een woonbestemming, nr.
2022-237615, 3 mei 2022
• Nieuweweg 14, het plaatsen van
zonnepanelen (pand gemeentelijk
monument), nr. 2022-235744, 3 mei 2022
• Stijgoord 10, het plaatsen van een
waterstof-afleverpunt (milieu) voor een
periode van vijf jaar en het aanleggen van
een uitrit, nr. 2021-220864, 28 april 2022
• Torenmolenlaan 122 (nabij), het
kandelaberen van een wilg (verleend
met instandhoudingsverplichting), nr.
2022-233173, 28 april 2022

Contact: afdeling Publiekscontacten

Bestemmingsplannen

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

Ontwerp bestemmingsplan

Epse
• Bosweg 18, het plaatsen van een garage,
nr. 2022-235638, 2 mei 2022
Zie informatie: Bezwaar

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 27 april t/m 3 mei 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Wagenvoortsdijk 2a, het plaatsen van een
dakkapel, nr. 2022-235723, 2 mei 2022
Eefde
• Rustoordlaan 6, 6a en 8, het veranderen
van een winkelpand en het toevoegen van
een appartement, nr. 2022-228383,
2 mei 2022
Joppe
• Joppelaan 118, het plaatsen van een
doorgang tussen een woning en boerderij
en het verbouwen van een boerderij
(gemeentelijk monument),
nr. 2022-236394, 2 mei 2022
Laren
• Boomkampsweg 4, het verbouwen van een
bedrijfswoning, nr. 2022-237204,
3 mei 2022
• Zutphenseweg 43, het plaatsen en
in gebruik nemen van een mono

Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Oude HolterwegStoevenbeltdijk, Laren (planid-nummer
NL.IMRO.0262.buPerceelQ899La-BP31),
zaaknummer 2021-223259.
Omzetting van een agrarische bestemming
naar bos.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 12 mei 2022 voor de duur van zes
weken tot en met 22 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.
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
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
In verband met het concert van NORMAAL
worden op 26 mei (Hemelvaartsdag) de
volgende verkeersmaatregelen genomen op
de gemeentelijke wegen:
Barchem
I. Door het verkeer in beide richtingen
af te sluiten (met uitzondering van
bestemmingsverkeer):
- De Graaf Ottoweg en Nieuwstad, het
gedeelte gelegen tussen de Nieuweweg
en de Barchemseweg / Albert Hanweg
- De Albert Hanweg, het gedeelte gelegen
tussen de Burgemeester Leenstraat en de
Nieuwstad
- De Wengersteeg, gelegen tussen de
Nettelhorsterweg en de Zwiepseweg;
- De Brinkerinkweg, tussen de
Lochemseweg en de Schoneveldsdijk
- De Ruïnelaan, gelegen tussen de
Nettelhorsterweg en de Wengersteeg
- De Zwiepseweg t.h.v. de aansluiting
Borculoseweg / Ruurloseweg /
Lochemseweg
- De Maatweg, tussen Dollehoedsdijk en
Schoneveldsdijk;
- De Looweg, tussen de Woodbrookersweg
en de Bremstraat;
- De Looweg, tussen de Woodbrookersweg
en de Bfrinkerinkweg;
II. Door op de volgende wegen een
stopverbod in te stellen:
- Dollehoedsdijk, het gedeelte tussen de
Barchemse Veengoot en Schoneveldsdijk
III. Door op de volgende wegen een
stopverbod in te stellen:
- Schoneveldsdijk, het gedeelte tussen de
aansluiting Lochemseweg en Tobbert
- Brinkerinkweg, gelegen tussen de
Schoneveldsdijk en Lochemseweg
IV. Door op de volgende wegen de maximum
snelheid te verlagen naar 30 km/h op de:
- Vordenseweg, nabij het kruispunt
Vordenseweg / Het Langen / Vordense
Binnenweg
- Dollehoedsdijk, gelegen tussen Het
Langen en de Schoneveldsdijk
- Schoneveldsdijk, het gedeelte gelegen
tussen de Lochemseweg en Tobbert.
V. Voor zover dit nodig is voor het realiseren
van het hierboven omschreven verkeersregime bestaande verkeersbesluiten
tijdelijk of gedeeltelijk in te trekken;
Zie informatie: Bezwaar
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Informatie over de procedures
Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen?
Soms is een juridische procedure te voorkomen
door mediation. Bij mediation probeert een
bemiddelaar partijen (vergunninghouder,
bezwaarde en gemeente) met een geschil
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot
een oplossing te komen. Heeft u een geschil
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met
mediation op te lossen? Neem dan contact op
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of
telefonisch via (0573) 28 92 84.
Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure genomen.

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe)
omgevingsvergunning, evenementen
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen
bezwaar maken. U dient binnen zes weken
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente.
Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten,
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide
omgevingsvergunning of een 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.

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
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