
 Gemeente Nieuws
Hulp aan Oekraïne

Hoe gaat het in de gemeentelijke 
opvang?
We spraken Marcia, een van de 
coördinatoren die aanspreekpunt 
is voor de vluchtelingen. Zij vertelt 
vanuit hotel De Scheperskamp 
in Lochem: De meeste mensen 
komen uit het zuiden en oosten van 
Oekraïne. Soemy, Odessa en Kiev. 
Maar ook uit andere regio’s.

De eerste vluchtelingen kwamen 
op 24 maart. Daarna zijn er steeds 
meer bij gekomen. Hun eerste 
behoefte is eigenlijk rust. En 
duidelijkheid: Hoe lang kunnen we 

hier blijven? Wat kunnen we hier 
doen? En daarna komt al snel de 
vraag: kunnen we scholing krijgen, 
kunnen we werk krijgen? 
We proberen in het Engels te 
communiceren, Dat is wel een 
uitdaging. We gebruiken vaak een 
vertaal-app. Er zijn mensen die wel 
Engels spreken en die helpen elkaar 
ook. Ze tolken voor elkaar. En wat 
heel mooi is: twee leraressen Engels 
verzorgen Engelse les voor hun 
medebewoners. 

Steun aan elkaar
De vluchtelingen zoeken elkaar 
op. Dat gaat steeds gemakkelijker. 
Ze hebben steun aan elkaar. Op 
EuroParcs verblijven de mensen 
in huisjes. Daar beginnen ze 
elkaar meer te vinden. Ze zijn heel 
behulpzaam. Bijvoorbeeld door te 
rijden voor iemand als ze zelf een 
auto hebben. 

Het contact met de buurt is heel 
goed. Mensen zijn heel behulpzaam 
en welwillend. Als mensen willen 
helpen, vragen we om contact op 
te nemen met Stichting Welzijn 
Lochem. Op de website www.
lochemdoet.nl kun je aangeven of 
je wilt helpen met diensten of met 
goederen. Stichting Welzijn Lochem 

stroomlijnt dat, zodat bewoners 
geholpen worden met dingen die ze 
op dit moment nodig hebben. 

Activiteiten
Er worden ook veel activiteiten 
georganiseerd. Zo is in het hotel een 
winkeltje ingericht met kleding en 
andere artikelen. Voor mensen die 
dat nu nog even niet zelf kunnen 
betalen. Dat wordt ook gerund door 
vrijwilligers dus daar zijn we heel 
blij mee. 
Informatie over vluchtelingen-
opvang is te volgen op  
www.lochem.nl/oekraine.

Gesprek in Gorssel
Op 11 mei gingen gemeente 
en Vastgoed Zorggroep in 
gesprek met bewoners van De 
Bloemenkamp en de buurt. 
Wethouder Robert Bosch was 
hierbij aanwezig namens 
het college. Eind mei komen 
de eerste appartementen 
beschikbaar als tijdelijke woning 
voor Oekraïense vluchtelingen. 
Ook vertegenwoordigers van 
de werkgroep Oekraïne waren 
aanwezig. Alle partijen blijven 
de komende tijd met elkaar in 
gesprek om de komst van de 
vluchtelingen voor te bereiden. 
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Contact

Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06 - 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

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

Coördinator Marcia: “Vluchtelingen in opvanglocaties zoeken elkaar op. 
Ze hebben steun aan elkaar.” Foto Punkmedia.

Een vluchtsleutel, heeft u 
deze al opgehangen?
U wilt de deur uit, maar u kunt de 
sleutels nergens vinden. Herkent 
u dat ook? Wij zijn gemiddeld 
10 minuten per dag bezig met 
het zoeken naar spullen die we 
laten slingeren. Maar als er brand 
uitbreekt heb je geen tijd te 
verliezen. Sterker nog: je hebt maar 
3 minuten om veilig te vluchten 
bij brand en iedereen in veiligheid 
te brengen. Op zoek gaan naar 
sleutels om de deur te openen kost 
teveel kostbare tijd.  

Hang daarom een vluchtsleutel op 
een vaste plek op uw vluchtroute. 
Dan kunt u altijd veilig vluchten bij 
brand. Een goede plek is naast je 
voordeur of achterdeur. Uiteraard 
uit het zicht voor buitenaf. 

Maak vluchtroute en oefen deze
Als er toch brand in uw woning 
uitbreekt, is het belangrijk dat u een 
vluchtsleutel en vluchtroute heeft. 
Maak samen een vluchtroute en 
oefen deze route regelmatig. Betrek 
ook kinderen bij het maken van de 
route. Zodat zij ook weten wat ze 
moeten doen in een noodsituatie. 
Samen zorgen we zo voor meer 
veiligheid.

Campagne
Deze campagne is onderdeel van 
de regionale brandveiligheidscam-
pagnes van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) 
in samenwerking met de gemeente. 
Want het is belangrijk dat inwoners 
de risico’s op brand weten. We 
willen inwoners aansporen om 
maatregelen te nemen voor een 
brandveilig leven. 

3 Lochemse wijken krijgen 
vluchtsleutelhanger
Inwoners van 3 wijken in Lochem 
krijgen de vluchtsleutelhanger in 
de brievenbus. Dit zijn Zuiderenk, 
Vesting en Lochem-Oost. Hier staan 
gemiddeld veel huizen. De vlucht- 
sleutelhangers zijn niet los te koop 
of te bestellen. Met een eigen 
sleutelhanger of een rood lintje 
is het idee gemakkelijk zelf uit te 
voeren.

Weekmarkt Lochem woensdag 25 mei 
verplaatst naar Oosterbleek
Het centrum van Lochem is van 25 
tot en met 29 mei het toneel van 
de Keidagen. Daarom verplaatsen 
we op woensdag 25 mei de 
weekmarkt naar de Oosterbleek.

De Oosterbleek in Lochem sluiten 
we op 25 mei af van 7.00 tot 
14.00 uur voor het verkeer.
Bewoners van de huisnummers 

1 tot en met 37 kunnen dan 
niet met de auto bij huis komen 
of wegrijden vanaf huis. Er kan 
eventueel geparkeerd worden op 
het Graafschapterrein.

Heeft u vragen? Neem dan 
contact op met marktmeester 
Hendrik Porceddu. U bereikt hem 
via (0573) 28 92 22. 

Startsein opening zwemseizoen met 
traditioneel bommetje

Burgemeester Sebastiaan van ‘t Erve opende woensdag 11 mei in Laren 
het zwemseizoen 2022 van het Leussinkbad. Hier werden de afgelopen 
jaren de bassins, de waterspeelplaats voor peuters, de glijbaan en de 
kiosk opgeknapt of vervangen. Dit alles was alleen mogelijk met hulp en 
de grote inzet van vrijwilligers en het bestuur van Stichting Zwembad 
Laren. De burgemeester sprak zijn bewondering hiervoor uit. Na twee 
jaar sluiting werd pas op het laatste moment duidelijk dat de nieuwe 
glijbaan is goedgekeurd. De burgemeester opende dus ook de glijbaan en 
gaf het startsein voor een mooi zwemseizoen. Dit werd gevolgd door een 
bommetje van alle kinderen die erbij waren.

Speciale pagina over 
eikenprocessierups

De eikenprocessierups is vooral te 
vinden in zomereiken en maakt 
nesten in de boom en onder de 
grond. De rups komt de laatste 
jaren steeds meer voor en ook 
dit jaar gaan we de plaagrups 

vast en zeker zien. Hoe gaan we 
overlast tegen en hoe kunt u 
daaraan bijdragen? U leest het op 
de speciale pagina van Circulus 
verderop in deze Berkelbode.
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Tentoonstelling leporello in hal 
gemeentehuis
Van maandag 16 mei tot en met  
8 juli is in de hal van het gemeente- 
huis een bijzonder kunstwerk te 
zien: een leporello met portretten. 
Een leporello is een zigzag 
gevouwen harmonicaboek. De 
Groningse kunstenaar Jan M. 
Verburg maakte het werk en gaf 
het de titel ‘A stream of image-ness’ 
mee. Cultuurwethouder Henk van 
Zeijts opende de tentoonstelling 
officieel op vrijdag 13 mei.

De leporello laat 170 geschilderde 
portretten zien van mensen die 
bijna allemaal in de gemeente 
Lochem wonen. Tijdens Verburgs 
tentoonstelling ‘The Gate of the 
Lost Paradise’ in de Lochemse 
Gudulakerk heeft hij de bezoekers 
geportretteerd. In de afgelopen 
maanden zijn de portretten, en 
daarmee de leporello, voltooid. 
Na deze tentoonstelling wordt 
de leporello aangeboden aan het 
Rijksmuseum in Amsterdam.

Wees welkom!
U bent welkom om het kunstwerk 
te komen bewonderen. Dit kan 
tijdens de openingstijden van het 
gemeentehuis (zie www.lochem.nl/ 

contact). De tentoonstelling 
is een idee van de commissie 
‘Portrettengalerij’, die bestaat uit 
Jan Verburg, Joost Carlier en Gerthe 
Lamers.

Wethouder Henk van Zeijts opende de tentoonstelling leporello. Foto 
Maureen Vreeburg

Politieke Avond maandag 23 mei 2022
Maandag 23 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 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 Informeren: 
Kadernota 2023

20.15 uur Meningvormen:
Zonnestroom voor 
minder kapitaalkrachtige 
inwoners: lening parken

Beeldvormen:
Bestemmingsplan parapluplan 
bijgebouwen bij recreatiewo-
ningen *

Beeldvormen: 
VNOG jaarstukken 2021 
en conceptbegroting 
2023-2026 *

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 besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 9 mei 2022
4. 4Ingekomen stukken 20 april t/m 3 mei 2022
Debatonderwerpen
5. Stand van zaken herontwikkeling Kokstraat 37 in Eefde
6. Verhoging subsidie schouwburg Lochem per 2023
7. Principebesluit uitbreiding loon- en grondverzetbedrijf Blauwhand 1 Laren
8. Afscheid vertrekkende wethouders
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad
Raad in gesprek met inwoners op 
informatiemarkt

De gemeenteraad van Lochem 
nodigt inwoners en organisaties 
uit om in gesprek te gaan over 
de toekomstige plannen van de 
gemeente. Dit doet de raad tijdens 
twee informatiemarkten: één in 
de bibliotheek van Gorssel en één 
in het gemeentehuis van Lochem. 
Beide bijeenkomsten zijn op 
dinsdagavond 31 mei van 19.00 uur 
– 20.00 uur. 

De raad wil graag met inwoners 
en organisaties spreken over welke 
onderwerpen zij voor de komende 
jaren belangrijk vinden voor de 
gemeente Lochem. Gedurende 
een uur kunnen geïnteresseerden 
binnenlopen en in gesprek gaan 
met de aanwezige raadsleden van 
alle politieke partijen. Aanmelden 
voor deze informatiemarkt is niet 
nodig.

Kaderbrief 2023
De raad wil de suggesties van 
inwoners graag meenemen bij de 

behandeling van de kaderbrief. In 
de kaderbrief staan de plannen 
van de gemeente voor 2023. Deze 
kaderbrief wordt op donderdag- 
avond 19 mei gepubliceerd op 
de website van de gemeente 
Lochem: www.lochem.nl. Vanaf 
maandagavond 23 mei behandelt 
de raad de kaderbrief op de Politieke 
Avond:
•  maandagavond 23 mei 

presenteert het college de 
kaderbrief aan de raad;

•  dinsdagavond 7 juni, gaat de 
raad met het college in gesprek 
over de kaderbrief;

•  maandagavond 20 juni wordt 
de kaderbrief behandeld in de 
raadsvergadering;

•  maandagavond 4 juli besluit de 
raad over het vaststellen van de 
kaderbrief.

Alle Politieke Avonden zijn openbaar 
toegankelijk en beginnen om  
19.30 uur in het gemeentehuis. 

Ga in gesprek met onze gemeenteraad en bezoek de informatiemarkt.

Volleybaltoernooien in 
Barchem, Laren en Lochem
In de aanloop naar het WK 
Volleybal voor dames organiseren 
de volleybalverenigingen in 
Barchem, Laren en Lochem volley-
baltoernooien. Teams bestaan 
uit 4 spelers. Tijdens de finale op 
18 september spelen de beste 
teams van alle deelnemers tegen 
elkaar. De finale is in Argentijnse 
sferen bij Beleefboerderij De Kleine 
Carrousel in Laren. 

Het WK Volleybal Dames is van 23 
september tot en met zaterdag 
15 oktober. Tijdens het WK is 
de gemeente Lochem officieel 
teamhost. We ontvangen dan het 
nationale damesvolleybalteam 
van Argentinië. Voordat het 
zover is, organiseren we samen 
met de volleybalverenigingen, 
Stichting Welzijn Lochem, Nevobo 
en de Gelderse Sport Federatie 
verschillende activiteiten. Deze 
toernooien zijn daar onderdeel van.

Meld je aan!
Doe mee, meld je aan en maak 
kans op mooie prijzen. Zoals 
bijvoorbeeld toegangskaarten voor 
de WK Volleybal wedstrijden!

Barchem (BVC’73)
-  18 juni 16:00 – 21:00 uur
-  Locatie: Sportcomplex SVBV 

Barchem, Maandagsdijk 1a 
Barchem

-  Aanmelden:  
sixday@svbvbarchem.nl 

-  https://www.svbvbarchem.nl/
sixday-2022/

Laren (V.V. Forza Harfsen-Laren)
-  5 juni 11.00 uur
-  Locatie: Evenemententerrein 

Laren (Verwoldseweg)
-  Aanmelden:  

pinksterballen@gmail.com 

Harfsen (V.V. Forza Harfsen-Laren)
-  5 juni 11.00 uur
-  Locatie: Het Bosje, Overveldweg 

in Harfsen
-  Aanmelden: 
 pinksterballen@gmail.com

Lochem (Avanti Volleybal)
-   16 en 23 juni 19.30 - 21.30 uur
-  Locatie: Molengronden, 

Zuiderenk, Berkeloord en Lange 
Voren

-  Aanmelden:  
secretaris@avanti-volleybal.nl 
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 5 mei tot en met 11 mei 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Laren
• Toeristenbelang Laren, Pannenkoekenrit, 24 

juli, Marsmansteeg 2, 2022-239632

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 4 t/m 11 mei 2022 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Beukenlaan 24, het plaatsen van units voor 

tijdelijke huisvesting voor een periode van 
10 jaar, nr. 2022-239615, ingekomen 5 mei 
2022 

Epse
• Het Wilgert 3, het vergroten van een 

woning, nr. 2022-239607, ingekomen 5 
mei 2022 

Harfsen
• Veldhoekweg 6, het veranderen van 

een voorgevel van een woning, nr. 
2022-239626, ingekomen 6 mei 2022 

Gorssel
• Grooterkamp 9, het vergroten van een 

woning, nr. 2022-239482, ingekomen 4 
mei 2022 

• Houtvest 2, het kappen van vijf grove 
dennen, nr. 2022-239640, ingekomen 8 
mei 2022 

Kring van Dorth
• Schoolterdijk 3, het oprichten van een 

bedrijfswoning (wijziging verleende 
omgevingsvergunning nr. 2018-108436), 
nr. 2022-239618, ingekomen 5 mei 2022 

• Schoolterdijk 3 en 5, het verbouwen van 
een schuur tot een groepsruimte, het 
plaatsen van twee dakkapellen en tijdelijke 
bewoning, nr. 2022-239612, ingekomen 5 
mei 2022 

Laren
• Deventerweg 94a, het plaatsen van een 

mono-mestvergister en container (OBM), 
nr. 2022-239611, ingekomen 5 mei 2022 

Lochem
• Beusekamplaan 15, het plaatsen van een 

carport, nr. 2022-239643, ingekomen 8 mei 
2022 

• Pillinkstraat 13, het verbouwen van een 
woning en het vervangen van de kap, nr. 
2022-239851, ingekomen 9 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:

Barchem
• Zwiepseweg 5, het plaatsen van een schuur 

en overkapping, nr. 2022-235689, 10 mei 
2022 

Epse
• Dortherweg 37b, het vergroten van een 

woning, nr. 2022-235267, 5 mei 2022 
• Oude Larenseweg 8, het plaatsen van een 

berging, nr. 2022-234722, 9 mei 2022 
Lochem
• Burgemeester Leenstraat 8, het plaatsen 

van een dakkapel, nr. 2022-235613, 9 mei 
2022 

• Velhorst 7, het plaatsen van zonnepanelen 
op het dak van een bijgebouw en in de 
tuin van buitenplaats de Velhorst (rijksmo-
nument), nr. 2022-234988, 9 mei 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:

Epse
• Dortherweg 37b, het vergroten van een 

woning, nr. 2022-235267, 11 mei 2022 
Lochem
• Kijksteeg 1, het plaatsen van een carport, 

nr. 2022-238630, 10 mei 2022 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 4 t/m 11 mei 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse
• Dortherweg 6, het veranderen/vergroten 

van een schuur en het tijdelijk bewonen 
hiervan voor een periode tot en met 2023, 
nr. 2022-233139, 4 mei 2022 

• Kletterstraat 7, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2022-237813, 10 mei 
2022 

• Lochemseweg 32, 32a en 32c, het 
renoveren/verbouwen van een school-
gebouw tot twee appartementen en een 
woning, nr. 2022-232911, 10 mei 2022 

Gorssel
• Grooterkamp 53, het vergroten van een 

woning, nr. 2022-238837, 9 mei 2022 

Laren
• Dochterenseweg 10a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2022-234506, 9 mei 
2022 

• 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, 10 mei 2022 

Lochem
• Goorseweg 27, het tijdelijk plaatsen van 

drie tenten voor een periode van vier 
maanden, nr. 2022-235077, 10 mei 2022 

• Stalkaars 36, het vervangen/vergroten van 
een schuur, nr. 2022-238460, 9 mei 2022 

Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking bekend:

Epse 
• Smeenkskamp 22, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het plaatsen 
van een dakkapel (2018-129088), nr. 
2019-152764, 10 mei 2022 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Tusseler Lochem 
(planid-nummer NL.IMRO.0262.loTusseler-
Lochem-BP31), zaaknummer 2021-216912. 
Wijzigt de bestemming ‘Gemengd’ in de 
bestemming ‘Wonen - Gestapeld’ ten 
behoeve van tien appartementen.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 19 mei 2022 voor de duur van zes 
weken tot en met 29 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 bestem-
mingsplan 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

Vaststelling bestemmingsplannen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 25 april 2022 zijn de volgende bestem-
mingsplannen ongewijzigd vastgesteld:
 
• Het bestemmingsplan Deventerdijk 7 

Harfsen (Planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buDeventerdijk7Ha-BP41.). Wijzigt de 
recreatieve bestemming in een sportbe-
stemming 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 bestem-
mingsplannen 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
Bovenstaande bestemmingsplannen zijn 
in week 18 eerder gepubliceerd. Vanwege 
een ICT fout heeft de digitale publicatie niet 
plaatsgevonden en wordt de inzagetermijn 
opnieuw gestart. De vastgestelde bestem-
mingsplannen liggen met ingang van 19 mei 
2022 voor de duur van zes weken tot en met 
29 juni 2022 ter inzage. De bestemmings-
plannen 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 bestem-
mingsplan 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 beroep-
stermijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 

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.
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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 ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 

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

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Lochem
• Oosterbleek 

I.v.m. het verplaatsen van de weekmarkt 
is de Oosterbleek, het gedeelte tussen 
de Oosterwal en de Graaf Ottoweg op 
woensdag 25 mei 2022 afgesloten voor alle 
verkeer behalve voetgangers van 07.00 uur 
tot 14.00 uur.

Zie informatie: Bezwaar

Beleidsregels

Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling 
vluchtelingen uit Oekraïne

Contact: afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling

Op 10 mei 2022 zijn de Beleidsregels 
Tijdelijke Leefgeldregeling vluchtelingen uit 
Oekraïne vastgesteld.

De beleidsregels beschrijven hoe de 
gemeente uitvoering geeft aan de tijdelijke 
Leefgeldregeling voor vluchtelingen uit 
Oekraïne.

Inwerkingtreding
Deze Beleidsregels Tijdelijke Leefgeldregeling 
vluchtelingen uit Oekraïne treden op 1 april 
2022 in werking.

Inzage
De Beleidsregels liggen voor iedereen ter 
inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.



De eiken-
processierups
De eikenprocessierups is vooral te vinden in zomereiken 

en maakt nesten in de boom en onder de grond. De 

rups komt de laatste jaren steeds meer voor en ook dit 

jaar gaan we de plaagrups vast en zeker zien. De rups 

kan tot half augustus voor overlast zorgen. Contact met 

‘brandharen’ van de rups geeft vaak irritatie aan de 

huid, luchtwegen of ogen en kan allergische reacties 

veroorzaken. Hoe gaan we overlast tegen en hoe kunt 

u daaraan bijdragen? U leest het op deze pagina.

Voorkomen 
van nesten 
In de gemeente Lochem staan veel eikenbomen, vooral in het 
grote buitengebied. Gemeentebomen, maar ook bomen van 
particulieren, Rijkswaterstaat of bijvoorbeeld de provincie. 
Samen kunnen ze een ‘snelweg’ voor eikenprocessierupsen 
worden. Daarom bestrijden we de ‘epr’ zo veel mogelijk 
preventief. 

Dat doen we met de gemeente het liefst zo natuurlijk mogelijk: 
biodiversiteit trekt natuurlijke vijanden van de eikenprocessie-
rups aan. Daarnaast is het preventief behandelen van eiken 
nog nodig.  

Ontstaan er in de zomer nesten? Dan laten 
we deze wegzuigen (curatieve bestrijding). 

Op plekken met groot contactgevaar - zoals 
binnen de bebouwde kom - doen we dat zo 

snel mogelijk. Belangrijke routes of recreatie-
plekken hebben ook voorrang. 

Het is specialistisch werk dat uitgevoerd wordt 
met extra hoge hoogwerkers. In ‘piekperioden’ 

willen we de rupsen snel laten wegzuigen. Maar 
Lochem is een groot gebied. Daarom hebben we 

deze zomer dubbel materieel gestationeerd op  
de Buitenruimtelocatie in Lochem. Vanuit deze 

uitvalsbasis zijn de bestrijders sneller op de plek 
van overlast.

Leefomgeving voor natuurlijke vijanden 
We willen de overlast op een effectieve, maar ook zo veel mogelijk 
op een natuurvriendelijkere manier voorkomen. Dat doen we door 
het verbeteren van de leefomgeving van ‘natuurlijke vijanden’. 
Denk aan koolmezen, pimpelmezen, boomklevers, vleermuizen 
of insecten zoals sprinkhanen. 

Hoe we dat doen? In Lochem worden de bermen ecologisch 
beheerd en zaaien we op veel plekken bloemenmengsels in. 
Verder laten we vaak klimop bij bomen en kale stammen staan, 
planten we bosplantsoen, meer verschillende boomsoorten, 
vrijgroeiende hagen en krijgen ook plantsoenen steeds vaker 
een biodiverse beplanting. 

Met de Vogelwerkgroep Noordwest-Achterhoek en Vleermuis-
werkgroep Gelderland heeft de gemeente voor een groot aantal 
mezen- en vleermuiskasten gezorgd.  

Wat kunt u doen?
Ook u kunt helpen bij het vergroenen van de omgeving. 
Zo maakt u het leefgebied van natuurlijke epr-vijanden groter. 
Denk aan gevarieerde bloemen en planten in uw tuin of in bakken 
op uw balkon. Insecten en vogels hebben het hele jaar een 
gevarieerde begroeiing nodig voor bescherming en voor voedsel. 
Heeft u bomen in de tuin? Denk dan aan nestkasten voor 
bijvoorbeeld mussen, mezen, spreeuwen of vleermuizen.

Gebruik geen gif om bijvoorbeeld onkruid te bestrijden of 
de buxusmot: u verstoort daarmee het biologisch evenwicht. 
Andere manieren om onkruid tegen te gaan vindt u op 
www.circulus.nl/lochem. 

Voorbereid op pad 
Probeer contact met de rupsen en nesten te vermij-
den. Gaat u op pad in een gebied met eikenbomen?

  Draag kleding die uw lichaam (en hoofd) goed 
bedekt. 

  Ga nooit op de grond zitten nabij eiken, er liggen 
mogelijk brandharen. 

  Was bij thuiskomst uit voorzorg huid, haren en 
kleding. 

  Wees voorbereid: neem koelende crème mee, 
reservekleding, een extra zak en plakband of  
duct tape. 

Toch in contact gekomen met brandharen?
  Wrijf of krab niet, maar spoel de huid en ogen  
met water en strip de huid met tape of plakband.

  Trek besmette kleding uit, doe in een zak en sluit 
goed af. 

  Gebruik evt. een koelende crème en zo nodig 
anti-allergietabletten. 

  Was bij thuiskomst huid, haren en kleding. 
  Was kleding apart en minimaal op 60 graden. 

Meestal verdwijnen de klachten binnen twee weken. 
Heeft u oogklachten, krijgt u zwelling of krijgt u het 
benauwd? Neem dan contact op met uw huisarts. 
Ga voor gezondheidsinformatie naar 
www.rupsen.info, de site van de GGD. 

Meer informatie
Op www.circulus.nl/lochem vindt u altijd 
het laatste nieuws over epr-bestrijding. 
Veel extra informatie over de plaagrups leest 
u op processierups.nu, een initiatief van de 
Rijksoverheid. Voor gezondheidsinformatie van 
de GGD gaat u naar rupsen.info.

Nesten gespot? 
Melden op de kaart
Nesten op gemeentebomen meldt u 
eenvoudig ‘op de kaart’. Daar voor gaat 
u naar www.circulus.nl/lochem. 

Met een foto van de plek helpt u ons de 
nesten nog beter te lokaliseren! Daar waar 
mogelijk laten we de rupsen wegzuigen. 
Dit gebeurt op volgorde van prioriteit, 
zoals u op deze pagina kunt lezen. 

Gaat het niet om gemeentebomen? 
Dan kunt u de eigenaar het beste zelf 
benaderen. 

Nesten in eigen tuin? 
Ontdekt u de rupsen in uw eigen tuin? Schakel 
een gespecialiseerd bedrijf in voor de verwijdering. 
Ga nooit zelf aan de slag! Ook niet met een 
brander. Niet alleen vanwege brandgevaar. 
De kracht van de vlam besmet de omgeving 
met brandharen tot wel 100 meter afstand van 
de boom. Bovendien kunt u de bast ernstig 
beschadigen.

Van plaagrups naar nachtvlinder
De eerste rupsen komen meestal begin tot 
half april uit hun ei. Dat is afhankelijk van de 
buitentemperatuur. De rups eet dan drie 
maanden eikenblad en hij vervelt een paar keer. 
Half mei begint de volgroeide eikenprocessierups 
brandharen aan te maken: de haren die overlast 
veroorzaken. In augustus ontpoppen de rupsen 
zich tot nachtvlinder en veroorzaken geen 
overlast meer.

Toch nesten? 
Wegzuigen! 

Preventief behandelen 
Dat begint met behandeling van eiken binnen de kernen 
in het voorjaar, zodra de rups uit het ei is gekropen. De 
eiken worden behandeld met een biologisch middel dat 
een bacterie bevat. Dat doen we ieder jaar ook op gese-
lecteerde routes en plekken in het buitengebied. Denk 
aan fiets- en schoolroutes en sport- en recreatiegebieden. 
Op www.circulus.nl/lochem ziet u waar dat is. 
Het middel wordt met een luchtkanon in de kronen van 
de eikenbomen geblazen en is veilig voor mens, dier, 
omgevingsgroen en materialen.

Beschermde vlindersoorten
Het biologische middel bevat een bacterie. Als de rupsen 
van het behandelde blad eten tast de bacterie ze van 
binnenuit aan. Dat geldt helaas ook voor andere rupsen. 
Daarom zijn we voorzichtig met het gebruik en bouwen  
het jaarlijks af.
De Vlinderstichting heeft beschermingsgebieden van 
vlindersoorten aangewezen. Daar behandelen we de  
eiken niet. Deze plekken houden we extra goed in de 
gaten. Ontstaan er in de zomer nesten dan laten we ze 
wegzuigen. Ook in de buurt van oppervlaktewater  
worden eiken niet behandeld. 

Kies voor elkaar. Samen voor een mooie buurt.

Wist u dat de 
eikenprocessie-
rups een nacht-

vlinder wordt?

Duurzame 
aanpak


