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Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem presenteren coalitieakkoord

Lochem: Lokaal, Ondernemend, Creatief,
Hulpvaardig, Energiek, Maatwerk!
Anja Rouwenhorst, Ria Leliveld en
Renske Dragt, fractievoorzitters
van Gemeentebelangen, VVD en
Meedenken met Lochem presenteerden op 24 mei 2022 het
coalitieakkoord 2022-2026.
De titel geeft aan hoe de partijen
in verbinding met de samenleving
doelen willen bereiken. Wat zij
willen bereiken, is uitgewerkt in 3
opgaven: Wonen, Samenleven en
Werken.
Lochem is een mooie gemeente
waar inwoners trots op zijn.
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

Dat willen de partijen graag zo
houden. Daarnaast wil de coalitie
passende invulling geven aan
actuele vraagstukken zoals de
woningmarkt, de energietransitie
en behoud van zorg. Het nieuwe
college wordt gevraagd deze
hoofdlijnen te vertalen in een
uitvoerbaar collegeprogramma En
een investeringsprogramma.

Wonen

Dit thema gaat over woningbouw.
Over groen en een duurzame
inrichting. En over beschikbaarheid
van betaalbare duurzame energie.
Woningbouw
De woningmarkt staat onder grote
druk. Het doel is snel en betaalbaar
bouwen. Het college wordt gevraagd
om zo snel mogelijk de kernvisies
wonen vast te stellen en te
onderzoeken waar snel met bouwen
kan worden gestart. De partijen
willen hierbij de inwoners zo goed
mogelijk betrekken.
Groen en een duurzame inrichting
Bij alle ruimtelijke plannen wil de
coalitie een verband leggen tussen
groen, bodem en water. Dit kan gaan
over plannen voor het landschap,
woningbouw of de openbare ruimte.

Steeds staat centraal hoe plannen
zo goed mogelijk bijdragen aan een
duurzame inrichting, klimaat en
biodiversiteit.
De coalitie wil het vele groen
in de kernen en het buitengebied versterken. Ook willen de
partijen innovatie aanwakkeren
in de landbouw, bodembeheer en
watersystemen. Een ander belangrijk
speerpunt is een betere kwaliteit
van de openbare ruimte. Kerngericht
werken krijgt een impuls.
Energie- en warmtetransitie
De coalitie sluit aan bij de landelijke
doelstelling klimaatneutraal te zijn
in 2050. Bij alle uitvoering kijkt de
coalitie naar waar de energie zit in
de kernen en bij particulieren.
Kleine initiatieven waar mensen
enthousiast van worden, kunnen
vliegwiel zijn voor grotere ontwikkelingen. Hogere windmolens komen
er alleen met aantoonbaar breed
draagvlak. Ook in situaties waarin
de gemeente er niet volledig meer
over gaat, laten de partijen het eigen
Lochemse geluid horen bij provincie
of rijk.
Op pagina 2 leest u meer over de
opgaven Samenleven en Werken.

Beperkte kadernota 2023: Met ruimte
voor eigen keuzes nieuw college
De kadernota voor 2023 is
bekend. De kadernota is een
eerste aanzet tot de begroting. In
deze kadernota staat alleen het
hoognodige aan nieuw beleid,
omdat erop dit moment nog geen
nieuw college is.
Dat nieuwe college, en uiteindelijk
de gemeenteraad, heeft de ruimte
nodig voor eigen afwegingen.
Daar komt bij dat er pas over
enkele maanden meer zicht is op
de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor de
portemonnee van alle gemeenten.
Het college heeft de kadernota aan
de raad aangeboden.
Met deze beperkte kadernota
wil het demissionair college een
solide basis bieden aan het nieuwe
college. En het ruimte geven om
keuzes te maken. Wethouder
Robert Bosch: “De afgelopen
periode hebben we veel bereikt
voor onze inwoners. Het college
voerde de ambities uit het collegeprogramma uit en deed zelfs meer.
We zijn er trots op dat dit ondanks
corona allemaal gelukt is.”
Voorstellen nieuw beleid
Het college neemt de volgende
voorstellen wel al op in de
kadernota en reserveert daar
dus in ieder geval geld voor: het
mobiliteitsplan, Schouwburg
Lochem, nieuwbouw Vullerschool
en de Rank (op basis van het
Integraal Huisvestingsplan
IHP), Stolpersteine en
Westerborkproject.
Onzekere tijden
Deze kadernota komt tot stand in
een onzekere tijd. Zo heeft de inval
in Oekraïne een enorme impact.
In de eerste plaats vanwege het
menselijk leed. Voor opvang van
vluchtelingen in onze gemeente
doen we wat we kunnen. Onze
waardering is groot voor het harde
werken en de inzet van inwoners
en onze organisatie op dit vlak.
Verder veroorzaken stijgende

energiekosten en inflatie steeds
meer problemen. Landelijk, maar
ook in elke gemeente moeten
we daarop een antwoord zien te
vinden.
Onzekerheid
Er is ook onzekerheid over of
we de coronacrisis achter ons
hebben kunnen laten. En over
de rijksinkomsten. Het regeerakkoord Rutte IV reserveert extra
geld voor gemeenten. Dit loopt
via het Gemeentefonds. Maar
in 2026 is dit ten opzichte van
2022-2025 fors minder. Dit maakt
het opstellen van een structureel
sluitend perspectief moeilijker.
De verwachting is dat er met de
komende meicirculaire van het
Gemeentefonds meer duidelijkheid
komt. Hoeveel we daadwerkelijk
ontvangen van het Rijk, en of dit
voldoende is voor de grote opgaven
waar we als gemeente voor staan,
moet de toekomst uitwijzen.
Informatieavonden en
besluitvorming
Om zich voor te bereiden op de
kadernota 2023 gaat de gemeenteraad met inwoners en organisaties
in gesprek. De raadsleden horen
graag welke ideeën inwoners
willen meegeven. Er is daarom een
informatiemarkt op 31 mei. Tijdens
de Politieke Avond op dinsdag 7
juni is er een beeldvormende tafel
over de kadernota. De meningvormende tafel is op 20 juni.
Tijdens de Politieke Avond op 4 juli
neemt de raad een besluit.
De kadernota is te vinden op
www.lochem.nl en via
https://lochem.begrotingsapp.nl/

Bedrijfsbezoek college aan Legamaster

Afscheidsreceptie wethouders Robert
Bosch en Henk van Zeijts op 1 juni
Robert Bosch en Henk van Zeijts
nemen afscheid als wethouders
van de gemeente Lochem. Met
veel kennis, betrokkenheid en
energie zetten zij zich in voor
onze gemeente.

het gemeentehuis in Lochem van
15.30 tot 17.30 uur. Hiervoor dient
u zich wel aan te melden via onze
site www.lochem.nl/receptie.
Doe dit voor uiterlijk 25 mei. Wij
ontvangen u graag!

Graag zetten wij ze in het
zonnetje tijdens een afscheidsreceptie. Wij nodigen u hiervoor
graag uit. De afscheidsreceptie
vindt plaats op woensdag 1 juni in

Volgende week in dit gemeentenieuws leest u nog de afscheidsinterviews met Robert Bosch en
Henk van Zeijts. Hierin blikken zij
terug op hun wethouderschap.

Gemeentehuis gesloten op op 26 en 27 mei
Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 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.

Op 17 mei bezocht het college van burgemeester en wethouders het
bedrijf Legamaster aan de Kwinkweerd in Lochem. Legamaster staat
wereldwijd bekend om bijvoorbeeld de Edding markers en whiteboards.
Op het hoofdkantoor te Lochem zijn 105 mensen werkzaam. Duurzaam
produceren zit al decennia in de genen van het bedrijf en jaarlijks doneert
het aanmerkelijk bij aan goede doelen.
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Brandweerposten gemeente Lochem
zoeken collega’s!
Wilt u écht iets betekenen voor
de inwoners van de gemeente
Lochem? De brandweerposten
Almen, Barchem, Gorssel, Laren
en Lochem zoeken versterking!
Inwoners van de gemeente
Lochem, maar ook mensen (m/v)
die overdag in Lochem werken zijn
welkom.
7 juni informatieavond
Belangstelling of wilt u meer
weten? Brandweerpost Lochem
organiseert op dinsdagavond 7 juni
19.30 uur een informatieavond.
Aanmelden kan via brandweerpostlochem@vnog.nl. De brandweerposten Almen, Barchem, Gorssel
en Laren zoeken ook mensen.
Heeft u interesse? Ga dan naar hun
websites (zie verderop in dit artikel).
We vertellen graag meer over onze
werkzaamheden en beantwoorden
al uw vragen. Een uitdaging bij
de brandweer heeft u naast uw
reguliere werkzaamheden.

De brandweerposten in onze gemeente zoeken versterking. Op 7 juni is er een
informatieavond.
Brandweerwerk
De brandweer verleent hulp aan
mensen en dieren bij brand en
ongevallen. En ook bij stormschade,
wateroverlast en andere meldingen
verlenen we hulp. Het geeft zeer
veel voldoening om samen met uw

team een klus te klaren! Meer info
via:
www.brandweerlochem.nl
www.brandweeralmen.nl
www.brandweerbarchem.nl
www.brandweergorssel.nl
www.brandweerlaren.nl

Rijdende Recyclefabriek maakt jeugd
bewust van noodzaak minder plastic afval
Het stoppen van de plasticvervuiling begint bij de bron: minder
plastic gebruiken en beter
hergebruiken. Hiervoor hebben
Circulus en Trashpacker Tijmen
Sissing de handen ineen geslagen.
Met De Rijdende Recyclefabriek
cruisen ze langs 80 basisscholen in
het werkgebied van Circulus met
een inspiratieles. Maandag 23 mei
was de aftrap voor de gemeente
Lochem op basisschool De Branink
in Laren.
De inspiratieles neemt de leerlingen
mee in de problematiek van plastic
(zwerf)afval. In de bus zitten
vier recyclemachines. Met deze
machines kan plastic ‘afval’ op
elke plek worden gerecycled naar
nieuwe producten zoals frisbees.
Tijdens de les ervaren leerlingen de
noodzaak van afval scheiden en hoe
ingewikkeld recycling werkt.
Jongeren zijn de beslissers van de
toekomst
Met deze inspiratieles willen
Circulus en Tijmen Sissing circulariteit simpel en tastbaar maken.

Vervolg coalitieakkoord van pagina 1
Samenleven

Dit gaat over kwaliteit van zorg
en leven in Lochem in de volle
breedte. Het uitgangspunt is
doen wat nodig is, zodat elke
inwoner kan meedoen in de
samenleving. Veel kan op eigen
kracht en door naoberschap te
stimuleren. Waar nodig is specialistische hulp beschikbaar. De
menselijke maat staat centraal in
de dienstverlening.
Problemen helpen voorkomen,
zoals toename van schulden, blijft
belangrijk. Ook de door het kabinet
aangekondigde hervorming van de
jeugdzorg en het in stand houden
van zorg vragen aandacht. De
partijen kijken kritisch naar de
kwaliteit van zorg. Kan het ook
anders om kosten te beheersen of
kwaliteit te verbeteren?
Vervoer is een basisvoorwaarde
om mee te kunnen doen. Om de
mobiliteit te vergroten sluit de
coalitie graag aan op bestaande
initiatieven en verkent ze nieuwe
vormen. Lokaal en in de regio.
Sport, cultuur, verenigingsleven
en evenementen zorgen ervoor
dat mensen kunnen genieten
en ontmoeten. En vergroot de
aantrekkingskracht van bedrijven
en de toeristische sector. De
coalitie wil een vervolg geven aan
het uitvoeringsplan Kijk op cultuur.

Werken

Deze coalitie blijft investeren
in de vrijetijdseconomie. En
wil een gemeente zijn waar je
graag werkt en onderneemt.
Onder meer door ondernemen
dichtbij kernen mogelijk te
maken. En door actiever de weg
te wijzen bij verduurzaming en

de energietransitie. Ook willen de
partijen bevorderen dat beroepsopleidingen aansluiten op de
arbeidsmarkt alle sectoren. Van
de maak-industrie tot zorg en van
horeca tot landbouw.
Ook een gezonde agrarische
sector draagt bij aan Lochem
als toeristische trekpleister. Het
belang van de sector krijgt meer
aandacht. De sector kan rekenen
op ondersteuning als zij door
landelijke regelingen hun bedrijfsvoering moeten aanpassen.
De coalitie ziet potentie om
naast wandelgemeente, uiteindelijk in 2026 ook fietsgemeente
van Nederland te worden. In
nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven wordt promotie
actief opgepakt. Vanuit de kracht
van wat Lochem onderscheidend
en uniek maakt.
Raadsvergadering
De coalitie en het akkoord kwamen
tot stand onder begeleiding van
formateur Jan Bart Wilschut.
Tijdens een extra raadsvergadering op maandag 30 mei
presenteren de fractievoorzitters
het definitieve akkoord aan de
raad. Aansluitend is er ruimte voor
debat. Dan is ook de voordracht
van de 4 kandidaat-wethouders. Dit zijn Marja Eggink
(Gemeentebelangen), Wendy
Goodin (Gemeentebelangen),
Eric-Jan de Haan (VVD) en Lex de
Goede (Meedenken met Lochem).
De oppositiepartijen reageerden al
op het concept-coalitieakkoord. Zij
kregen tijdens de raadsvergadering
van 9 mei de kans om te reageren
en vragen te stellen. In aanloop
naar een definitief akkoord.

Eerste informatieboekje ‘Eefde op de
kaart’ voor wethouder Van Zeijts
De Rijdende Recyclefabriek bij basisschool De Branink in Laren trok de nodige
bekijks.
Tijmen: “We willen jong en oud
op een eigentijdse manier bewust
van de noodzaak tot verminderen
van plastic afval. Van geitenwollen
sokkenimago naar hippe sneakers.”
Vertrekkend wethouder Henk van
Zeijts was ook bij de aftrap: “Die
bewustwording op jonge leeftijd
is belangrijk, want jongeren zijn

de beslissers van de toekomst!”
Naast dit initiatief werkt Circulus
met scholen
samen via het
leerpakket
Cleanwise.

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 is te vinden op
de website van de gemeente
Lochem: https://www.lochem.nl/
bestuur-en-organisatie/financien.

Op 23 mei is de kaderbrief door het
college aan de raad gepresenteerd.
De verdere behandeling van de
kaderbrief is als volgt:
• 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.

De Stichting Ondernemersbelangen Eefde heeft een gratis informatieboekje gemaakt voor toeristen en nieuwe inwoners. Dit onder de naam:
Eefde op de kaart! Dit boekje is mede mogelijk gemaakt door de subsidie
die de Stichting heeft ontvangen uit het Lochems Ondernemers Fonds.
Dit fonds heeft geld beschikbaar gesteld om de economie in de gemeente
Lochem weer een boost te geven na de moeilijke coronaperiode. In dit
boekje stellen diverse ondernemers uit het dorp zich voor. Verder vindt u in
het boekje wandelroutes, informatieve wetenswaardigheden en prachtige
foto’s van de bijzondere plekken die er in dit dorp te vinden zijn. Het
eerste exemplaar is op vrijdag 20 mei feestelijk uitgereikt aan wethouder
Henk van Zeijts Het boekje valt in heel Eefde op de deurmat. Ook zijn ze
verkrijgbaar bij de Eefdese winkeliers en horeca gelegenheden.
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Nieuws van de gemeenteraad

Extra raadsvergadering 30 mei 2022

Doet u ook mee aan het NK Tegelwippen?

Erwin Beumer wipt tegels
uit tuin en erf

Op maandag 30 mei 2022 om 20.00 uur is er een extra raadsvergadering in het gemeentehuis van Lochem,
Hanzeweg 8. U bent van harte welkom! Tijdens deze raadsvergadering wordt het coalitieakkoord van
Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem (MmL) toegelicht en besproken. Daarna worden er vier
wethouders verkozen en beëdigd.
Als kandidaten worden voorgedragen:
• Gemeentebelangen: Marja Eggink uit Laren en Wendy Goodin uit Lochem
• VVD: Eric-Jan de Haan uit Lochem
• Meedenken met Lochem: Lex de Goede uit Eefde
Door de beëdiging van de nieuwe wethouders komen er drie plekken vrij in de gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering worden de volgende raadsleden beëdigd:
• Gemeentebelangen: Wendy Rouwenhorst-Haarman uit Harfsen
• VVD: Jan de Vries uit Laren
• Meedenken met Lochem: Bertus Karssenberg uit Harfsen
Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook de raadsvergadering live volgen

Agenda 30 mei 2022

In zijn tuin heeft Erwin Beumer een begin gemaakt met het vergroenen en
het ‘onttegelen’. Ook op het erf verwijderde hij 200m2 aan straatwerk.
Erwin Beumer uit het buitengebied
van Laren wipte onlangs meer dan
200 m2 tegels uit zijn tuin. Weer
een mooie bijdrage voor onze
gemeente aan het NK Tegelwippen.
“Ik woon op een erf in het buitengebied van Laren. In een voormalig
huis van mijn oma. In zowel de
voortuin als achtertuin heb ik een
begin gemaakt met het vergroenen
en het 'onttegelen'. Omdat we
ook het erf aanpassen is er 200m2
straatwerk verwijderd. Hier heb
ik dit voorjaar een akkerbloemenmengsel ingeplant. Er komt nog

Om 20.00 uur begint de raadsvergadering.
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
4. Coalitieakkoord Gemeentebelangen, VVD en Meedenken met Lochem 2022 - 2026
5. Benoemen en beëdiging wethouders
6. Onderzoek geloofsbrieven en beëdiging nieuwe raadsleden
7. Aanwijzen en installeren fractievertegenwoordigers
8. Sluiting

De werkgroep die zich bezighoudt
met werk en inkomen, schulden en
armoede heeft de afgelopen periode
overleg gevoerd met twee beleidsambtenaren. Steeds meer mensen
hebben moeite om de eindjes aan
elkaar te knopen, dus de adviesraad
vraagt hier blijvende aandacht voor.
Werkgroep Wonen en vervoer
Extra aandacht voor de mobiliteit

van kwetsbare inwoners, scholieren
en ouderen en het advies om een
klankbordgroep in te stellen bij
de verdere uitvoering komt na de
zomervakantie opnieuw ter sprake.
Werkgroep Opgroeien en opvoeden
De werkgroep opgroeien en
opvoeden houdt zich ook bezig
met onderwijs en heeft regelmatig
contact met scholen over uiteenlopende onderwerpen. Nu heeft de
opvang van en het onderwijs aan de
Oekraïnse kinderen de aandacht.
Werkgroep participeren
Hieronder valt onder meer vrijwilligerswerk, mantelzorg, activering,
dagopvang, laagdrempelige inloop,

dagbesteding, beschut/begeleid
werken, integratie, drempels om
mee te doen (taal, fysieke of psychologische drempels, stigmatisering),
inclusie, algemene voorzieningen. Als
er nog mensen zijn met hart voor en
kennis van deze onderwerpen, dan
nodigen wij u van harte uit om eens
vrijblijvend een van onze vergaderingen bij te wonen.
Voor vragen, opmerkingen of een
goed gesprek kunt u terecht altijd bij
ons terecht. Mail naar
info@adviesraadlochem.nl.

Doe ook mee!
Van 21 maart tot en met 31
oktober doen we mee aan het NK
Tegelwippen. Brengt de actie van
Erwin u op een goed idee? Wip dan
ook tegels uit uw tuin en geef ze op
via www.nk-tegelwippen.nl. U maakt
dan ook kans op een groene prijs van
de gemeente. Stuurt u uw initiatief
ook in aan nktegelwippen@lochem.
nl, dan zetten wij u initiatief extra in
het zonnetje. Samen maken we de
gemeente groener!

Nieuws
van de gemeenteraad

Laatste nieuws van Adviesraad Sociaal Domein
Onze secretarieel ondersteuner
zet zich momenteel in voor de
ondersteuning van de Oekraïense
vluchtelingen. Daarom staat er een
vacature open voor een secretaris en
een contactambtenaar. We hopen
deze spoedig te vervullen.

meer groen in de komende tijd”,
vertelt Erwin enthousiast.

Besluiten gemeenteraad 23 mei 2022
Op 23 mei 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Verhoging subsidie schouwburg Lochem per 2023
• Principebesluit uitbreiding loon- en grondverzetbedrijf Blauwhand 1
Laren
De motie vreemd aan de orde van de dag: Nieuwe start planontwikkeling
Kokstraat 37 Eefde werd niet aangenomen.
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.

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 12 mei tot en met 18 mei 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Stichting Tractor Pulling Lochem (stpl),
Tractor Pulling Lochem, 6 augustus,
Brinkerinkweg 1, 2022-240611
• W.s.v. Dos Barchem, Avond4daagse
Barchem, 20 juni tot en met 32 juni,
Beukenlaan 1, 2022-240841
Laren
• Stein Culturele Evenementen, Montmartre
Markt bij Huis Verwolde, 17 juli, Jonker
Emilielaan 4, 2022-240634
• Out Doors, 26 juni, Huis Verwolde Jonker
Emelilaan 4, 2022-241102
Lochem
• Advendo Lochem, Lochem Pop Meets
Harmony 2022, 9 juli, Bierstraat 1,
2022-240557

Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 12 t/m 18 mei 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg ong., het veranderen van een
waterkering en het aanleggen van een
natuurvriendelijke oever, nr. 2022-241067,
18 mei 2022
Laren
• Buisweerdweg 10 (nabij), het tijdelijk
plaatsen van een (woon)unit voor
mantelzorg, nr. 2022-240576, 13 mei 2022
Lochem
• Albert Hahnweg 228, het vergroten
van een garage en het veranderen van
de achtergevel van een woning, nr.
2022-240653, 14 mei 2022
• Hanzeweg 33, het vergroten van een
productiehal, nr. 2022-240609, 13 mei 2022
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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
• Zutphenseweg 73, het plaatsen van
vlaggenmasten, lichtpalen en een
reclamezuil (legalisatie), nr. 2022-232228,
16 mei 2022
Laren
• Holterweg 44 (nabij), het oprichten van een
bedrijfshal, nr. 2022-234013, 16 mei 2022
Lochem
• Hoge Enkweg 4, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-233823,
12 mei 2022
• Zutphenseweg 19 - 21 (nabij), het
verbouwen van een kantoorgebouw naar
• 21 appartementen, nr. 2022-235460,
13 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)

Vergunningen
Omgevingsvergunning

Laren
• Huenderstraat 1, 1a t/m 1f, het wijzigen van
het brandveilig gebruik van een hotel en het
gedeeltelijk omzetten van het hotel naar
wooneenheden, nr. 2022-228214,
17 mei 2022
Lochem
• Markt 23 en Bagijnestraat 2, 2a en 2b, het
verbouwen van het pand en het oprichten
van twee appartementen (gemeentelijk
monument), nr. 2021-225745, 13 mei 2022
• Tramstraat 6, 6a t/m 6h, 6k, 6m, 6n, 8, 8a
t/m 8e, het verbouwen van een kantoorgebouw naar 18 appartementen, nr.
2022-233783, 16 mei 2022
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten wij
onderstaande intrekking bekend:
Lochem
• Grote Drijfweg 14, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het vergroten
van een loopstal (2014-023844), nr.
2021-194442, 17 mei 2022

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

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende maatregelen worden genomen:

Vanaf 12 t/m 18 mei 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:

Op maandag 30 mei en vrijdag 3 juni 2022
brengt de firma Dostal in opdracht van de
gemeente Lochem een slijtlaag aan op de
volgende wegen:
Almen : Mastlerweg / Binnenweg
Lochem : Rowlerdijk
Eefde
: Valkeweg
Harfsen : Wikkemaatsweg
Lochem : Klokkendijk

Barchem
• Bremstraat 10, het kappen van een
grove den (herplant opgelegd 1 st.), nr.
2022-232721, 12 mei 2022
Eefde
• Boedelhofweg 14 t/m 34, het vervangen
van het dakbeschot van elf woningen (groot
onderhoud), nr. 2022-237215, 18 mei 2022
Epse
• Mariënhorst 4, het plaatsen van
dakkapellen, nr. 2022-236515, 18 mei 2022
Gorssel
• Grooterkamp 9, het vergroten van een
woning, nr. 2022-239482, 16 mei 2022
Harfsen
• Het Hazenveld 21, het oprichten van een
woning, nr. 2022-235873, 17 mei 2022

Informatie over de procedures
Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen?
Soms is een juridische procedure te voorkomen
door mediation. Bij mediation probeert een
bemiddelaar partijen (vergunninghouder,
bezwaarde en gemeente) met een geschil
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot
een oplossing te komen. Heeft u een geschil
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met
mediation op te lossen? Neem dan contact op
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of
telefonisch via (0573) 28 92 84.
Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide
openbare voorbereidingsprocedure genomen.

Genoemde wegen worden tijdelijk voor het
verkeer afgesloten, ter plaatse zijn verkeersregelaars aanwezig. Zodra de werkzaamheden
afgerond zijn kan het verkeer weer gebruik
maken van de weg.
De werkzaamheden zullen enkele uren duren.
Barchem
In verband met het concert van NORMAAL
worden op 26 mei (Hemelvaartsdag) de
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.

volgende verkeersmaatregelen genomen op
de gemeentelijke wegen:
I. De volgende wegen sluiten we af voor
voertuigen, met uitzondering van
bestemmingsverkeer:
• De Graaf Ottoweg en Nieuwstad, het
gedeelte gelegen tussen de Nieuweweg
en de Barchemseweg / Albert Hanweg
• De Albert Hahnweg, 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. We stellen een stopverbod in op de
volgende wegen:
• Dollehoedsdijk, het gedeelte tussen de
Barchemse Veengoot en Schoneveldsdijk
• Schoneveldsdijk, het gedeelte tussen de
aansluiting Lochemseweg en Tobbert
• Brinkerinkweg, gelegen tussen de
Schoneveldsdijk en Lochemseweg
III. We verlagen de maximum snelheid 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.
IV. Voor zover dit nodig is voor het realiseren
van het hierboven omschreven verkeersregime bestaande verkeersbesluiten tijdelijk
of gedeeltelijk in te trekken;
Lochem
In verband met de Keidagen zijn de
onderstaande wegen afgesloten voor alle
bestuurders van maandag 23 mei 2022 06.00
uur tot en met maandag 30 mei 2022 13.30
uur:
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.

• De Grote en Kleine markt;
• De Poststeeg;
• De Walderstraat vanaf de hoek Blauwe
Torenstraat;
• Blauwe Torenstraat vanaf de hoek Walsteeg.

Tevens worden de volgende wegen afgesloten
voor bestuurders op:
• donderdag 26 mei 2022, Parkeerplaats
Molenstraat;
• van woensdag 25 tot en met zondag 29 mei
2022, de Oosterwal, het gedeelte tussen de
Tuinstraat en de kruising Smeestraat
• donderdag 26 mei 2022, de Molenstraat,
Smeestraat, Bierstraat en Oosterwal (tot en
met de kruising met de Smeestraat) op in
verband met het straattheater van 12.00
uur tot 18.00 uur;
• zaterdag 28 mei 2022 de Bierstraat,
Smeestraat en Molenstraat op in verband
met de braderie;
• woensdag 25 mei van 19.00 uur tot en
met donderdag 26 mei 2022 om 00.00 uur
de Nieuwstad Hiervoor zullen afzettingen
worden geplaatst op de Nieuwstad direct
na de verkeerslichten, op de kruising van
de Emmastraat met de Nieuwstad, op
de Zuiderbleek ter hoogte van de Graaf
Ottoweg na de kruising met de Kastanjelaan
en op de Graaf Ottoweg na de kruising met
de Nieuweweg;
• woensdag 25 mei 2022 van 07.00 tot 14.00
uur in verband met de weekmarkt op de
Oosterbleek, het gedeelte gelegen tussen de
Oosterwal en de Graaf Ottoweg
• Tijdens de Keidagen wordt de Walderstraat
ingericht als voetgangersgebied, dit
door het tijdelijk opheffen van het
venstertijdenbord
Zie informatie: Bezwaar
Verkeersmaatregelen
Contact: mw. H. Ebbekink
Besloten is de volgende maatregel te treffen:
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het perceel
• Eefde, Oranjelaan 37, verzonden op 19 mei
2022, nr. 2022-236863
Zie informatie: Bezwaar

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

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

www.lochem.nl

