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Gemeente Lochem heeft een
nieuw college
Maandag 30 mei is tijdens de
raadsvergadering het nieuwe college
van burgemeester en wethouders
geïnstalleerd. Het college is maar
liefst drie nieuwe wethouders rijker:
Marja Eggink (Gemeentebelangen),
Wendy Goodin (Gemeentebelangen)
en Lex de Goede (Meedenken met
Lochem). Eric-Jan de Haan (VVD)
keert als enige wethouder terug in
het nieuwe college.
Ook de portefeuilleverdeling is op
hoofdlijnen bekend. Net als het
kernwethouderschap.

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

Het nieuwe collegebestuur van de gemeente Lochem. Vlnr. Burgemeester
Sebastiaan van ’t Erve, gemeentesecretaris Dorique Kerkdijk, wethouders
Eric-Jan de Haan, Marja Eggink, Wendy Goodin en Lex de Goede.
Marja Eggink
Portefeuille: ruimtelijke ontwikkeling, wonen, landbouw en
landschap, water.
Kernwethouder: Exel en Laren.
Eric-Jan de Haan
Portefeuille: economie, recreatie en
toerisme, mobiliteit, bestuurlijke
vernieuwing.
Kernwethouder: Lochem en
Harfsen.
Wendy Goodin
Portefeuille: sociaal domein,
basismobiliteit, onderwijs, kunst en
cultuur.
Kernwethouder: Almen, Barchem
en Zwiep.
Lex de Goede
Portefeuille: financiën en
maatschappelijk vastgoed, klimaat

en energie, openbare ruimte, sport.
Kernwethouder: Eefde, Epse/Joppe
en Gorssel.
Coalitieakkoord
Tijdens de raadsvergadering
werd ook het coalitieakkoord
gepresenteerd. Hierin staat op
hoofdlijnen wat de nieuwe
gemeenteraad de komende jaren
wil bereiken. De plannen en de
belangrijkste doelen hiervoor
komen in het nieuwe collegeprogramma te staan. Het kersverse
college gaat de komende weken
aan de slag om tot een collegeprogramma te komen.
Voorstellen wethouders
In de komende edities van het
gemeentenieuws stellen wij elke
keer een wethouder aan u voor.

Sirenetest op 6 juni en NL-Alert op
13 juni
Maandag 6 juni testen we onze
sirenes. Dit gebeurt in heel
Nederland op iedere eerste
maandag van de maand om
12.00 uur. De sirenes geven dan
een luid signaal van 1 minuut en
26 seconden. Als u dan de sirene
hoort, weet u dat er niets aan de
hand is. Op maandag 13 juni is er
een test via het NL-Alert systeem.
Gaat de sirene op een ander
moment meerdere malen achter
elkaar, dan is er sprake van alarm.
Er is dan zeker iets aan de hand.
Het is belangrijk dat u weet wat
u moet doen: ga direct naar
binnen, sluit ramen en deuren en
stem de radio of tv af op Omroep
Gelderland. Deze oproep houdt
u op de hoogte en zo ontvangt u
eventuele instructies.

NL-Alert op 13 juni
In Nederland werkt de overheid
ook met NL-Alert. Dit is een
alarmmiddel van de overheid
om u in een noodsituatie via uw
mobiele telefoon met een actueel
We testen onze sirenes op
maandag 6 juni.
tekstbericht te informeren. Voor
het ontvangen van NL-Alert hoeft
u verder niets in te stellen op
uw mobiele telefoon, het werkt
automatisch. Lees meer op
www.nl-alert.nl.

Gemeentehuis gesloten op tweede
pinksterdag
Op maandag 6 juni (tweede pinksterdag) 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.

Jaarrekening 2021: College trots op
bereikte resultaten in coronajaar
In de jaarrekening 2021 kijkt het
college terug op een bewogen jaar.
Een jaar dat, net als het jaar ervoor,
in het teken stond van corona.
De gemeente hield onder andere
daardoor in 2021 geld over. Het
college legt de jaarrekening met
accountantsverklaring voor aan de
gemeenteraad.
Het voordelig resultaat over 2021
is € 5,5 miljoen. Dat is € 3,8 miljoen
voordeliger dan het verwachte
positieve resultaat van € 1,7 miljoen.
Dit verschil van € 3,8 miljoen komt
met name doordat de gemeente van
het Rijk € 1,3 miljoen extra ontving
voor bijvoorbeeld de gevolgen van
de coronacrisis. Voor activiteiten die
de gemeente in 2021 niet afrondde
en die doorliepen naar 2022 gaf ze
in 2021 € 1 miljoen minder uit. Die
activiteiten gaan in 2022 alsnog
door. Tenslotte gaf de gemeente om
verschillende redenen € 1,5 miljoen
minder uit.
Impact corona en Oekraïne is groot
Wethouder Robert Bosch: “Het
afgelopen jaar richtte de gemeente
zich vooral op de impact van
het coronavirus op inwoners,
ondernemers, organisaties, zorginstellingen, scholen en kinderopvang. Met hulp van landelijke
en lokale maatregelen en geld
van het Rijk en provincie hielp de
gemeente waar dat nodig was. Dat
had prioriteit. Toch pakte het college
andere kansen ook voortvarend op!
De coronacrisis lijkt nu achter ons
te liggen, al weet je maar nooit.
Intussen diende de volgende crisis
zich aan. De oorlog in Oekraïne zorgt
voor veel ellende voor Oekraïners,
maar heeft ook grote maatschappelijke en financiële invloed
op de wereld en op onze lokale
samenleving. Ook 2022 zal dus
weer een jaar met onzekerheden,
spanningen en zorgen zijn.”

activiteiten uit het collegeprogramma ‘Dichtbij, duurzaam, doen:
Lochem Inspireert!’ uit. Maar ook
kansen buiten dit programma pakte
het college op. Samen met en voor
inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen. Een kleine
greep daaruit:
• De bouw van de nieuwe
brandweerkazerne in Almen
startte
• Er kwam een rotonde op het
kruispunt N346–Almenseweg
• Er kwam een Lochems
Ondernemers Fonds (LOF)
• Er kwam subsidie voor verbetering
van ventilatie in schoolgebouwen
• De gemeente ondersteunde
maatschappelijke organisaties bij
het opvangen van gevolgen van
coronamaatregelen
Burgerjaarverslag dienstverlening
Tegelijk met de aanbieding van de
jaarrekening aan de gemeenteraad,
doet de burgemeester verslag
over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en burgerparticipatie. Ondanks corona ging
de dienstverlening gewoon door en
zocht de gemeente naar wegen om
toch dichtbij inwoners te kunnen
zijn. Onder andere via ’t Baken, het
digitale inwonerspanel Lochem
Spreekt, het ondernemerspanel,
(digitale) inwonersavonden en de
adviesraad Sociaal Domein en de
twee ideeënmakelaars konden
inwoners hun vragen, ideeën en
zorgen gemakkelijk uiten.
Gemeenteraad besluit
Het college legt de jaarrekening met
accountantsverklaring aan de raad
voor tijdens de Politieke Avond op
maandag 20 juni 2022. Tijdens de
Politieke Avond op maandag 4 juli
besluit de gemeenteraad over de
jaarrekening. De jaarrekening is te
vinden op www.lochem.nl en via
https://lochem.begrotingsapp.nl/.

College pakte veel op
Ook in 2021 voerde het college

Het college pakte veel op in 2021. Zo startte de bouw van de nieuwe
brandweerkazerne in Almen.

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.
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? Kijk dan eens op:
www.brandweerlochem.nl
www.brandweeralmen.nl
www.brandweerbarchem.nl
www.brandweergorssel.nl
www.brandweerlaren.nl
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Afscheidsinterviews vertrekkende wethouders

Henk van Zeijts:
“Het wethouderschap is
heel divers en betekenisvol”
Henk van Zeijts uit Eefde was
namens GroenLinks de afgelopen
vier jaar wethouder in onze
gemeente. Vandaag neemt hij
officieel afscheid. Van collega’s,
inwoners en belanghebbenden van
de verschillende dorpsraden en
organisaties. Hij zette tijdens zijn
wethouderschap klimaat, energie
en biodiversiteit steviger op de
kaart. En leverde een bijdrage aan
het sociale en culturele leven.
Als Henk zijn wethouderschap in
een notendop moet omschrijven
zegt hij: “Het is heel divers en
afwisselend. Je kunt richting geven.
Je helpt mensen individueel verder,
maar ook grote groepen binnen
onze gemeente. Het is gewoon heel
betekenisvol wat ik heb mogen
doen de afgelopen vier jaar.” Henk
vindt het jammer dat zijn termijn
niet verlengd wordt. GroenLinks valt
buiten de coalitie en Henk neemt
weer plaats in de gemeenteraad.

"Voorbereiding is alles in deze
functie"
Trots op biodiversiteitsplan
Het meest trots is Henk op het
biodiversiteitsplan ‘Lochem
natuurlijk’ dat tijdens zijn
ambtsperiode is opgesteld.
“We hebben biodiversiteit heel
tastbaar gemaakt. Je ziet dat het
steeds meer mensen aanspreekt.
Ook buiten zie je het letterlijk
veranderen. Gazons veranderen
op bepaalde plekken in bloemenweiden. In Eefde en Gorssel is er
schapenbegrazing. En de bermen
in het buitengebied maaien we
nog maar een keer per jaar. Dit is
heel goed voor de insecten. Heel
belangrijk is dat er voor de gemeentelijke laanbomen nu eindelijk een
stevig structureel budget is voor
snoeionderhoud en herplant.”
Klimaat en energie
De afgelopen vier jaar zijn er ook
vele maatregelen genomen voor
klimaat en energie. “Het is mooi
om te zien dat er de afgelopen
jaren zoveel zonnepanelen
op huizen en bedrijven en in
zonneparken zijn bijgekomen.
Samen goed voor de helft van het
huidige elektriciteitsverbruik in de
gemeente.” Regelmatig trof Henk
een kritische gemeenteraad of
inwoners tegenover zich als het
over zonneparken of windmolens

ging. “Ik voelde me soms ‘mister
windmolen’. Hier ging heel veel
tijd in zitten. Het is goed dat de
discussie hierover op gang is
gekomen en dat mensen wakker
worden. We moeten flinke stappen
maken om de klimaatdoelen te
behalen. En om niet afhankelijk te
zijn van Rusland voor gas.”
Sociaal en cultureel Lochem
Verder is hij trots op ’t Baken, dat
inwoners één duidelijke plek biedt
voor vragen rond zorg (Wmo en
jeugdhulp), werk en inkomen. “We
geven nu ook steeds meer aandacht
aan preventieve activiteiten,
waardoor mensen gezonder blijven
en minder snel zorg nodig hebben.
Denk hierbij ook aan het tegengaan
van eenzaamheid, schulden en
schooluitval. Op cultureel vlak ben
ik blij met het extra budget voor de
Schouwburg Lochem, zodat deze
behouden blijft.”
Leermomenten
Henk heeft, zeker in de coronatijd,
geleerd dat persoonlijk contact erg
belangrijk is. “En voorbereiding.
Dat is alles. Dat deed ik vaak in de
weekenden, zodat ik wat meer lucht
had in de werkweek zelf.” Ook heeft
de afzwaaiende wethouder geleerd
dat niets vanzelf gaat. “Je moet vaak
achter dingen aan, anders blijft het
liggen.” Zelf dacht Henk altijd dat
lintjes knippen maar onzin was. Net
als de lintjesregen. “Maar daar kijk
ik nu zo anders naar. Je ziet echt
hoeveel het betekent voor mensen.
Ik deed het altijd met heel veel
plezier.”

"Er is nu meer aandacht voor
biodiversiteit"
Typisch Henk van Zeijts
Wat is nu eigenlijk typisch ‘Henk
van Zeijts’? “Ik denk wel mijn
relativering en droge humor. En
ik ben van zorgvuldig taalgebruik.
Woorden doen er toe. Bijvoorbeeld
‘mens’ klinkt toch anders dan
‘cliënt’. Verder hoor ik dat ik een
verbinder ben, laagdrempelig en
aardig.” Henk lacht: “Wethouders
kunnen dus ook aardig zijn!” Zijn
wens voor de inwoners van onze
gemeente heeft hier ook mee te
maken. “Blijf altijd op een nette
en relaxte manier met elkaar in
gesprek. Zo bereik je echt meer!”
De toekomstplannen van Henk
“Ik blijf politiek actief als gemeenteraadslid. Daarnaast keer ik
terug naar mijn oude werk
bij het Planbureau voor de
Leefomgeving. Maar eerst ga ik
toch echt proberen om het een
paar maanden wat rustiger aan te
doen. Tijd voor mijn gezin nemen.
Reflecteren en kijken wat ik nu
allemaal geleerd heb. En wie weet
kom ik nog op nieuwe ideeën
voor mijn werkzame leven.”

Robert Bosch en Henk van Zeijts nemen vandaag, woensdag 1 juni, afscheid als wethouder van onze gemeente.

Robert Bosch: “De afgelopen periode was
bijzonder, enerverend en leerzaam”
Hij kwam als een broekie van
28 jaar binnen als wethouder
van onze gemeente als opvolger
van Bert Groot Wesseldijk van
Gemeentebelangen. Met de nodige
politieke ervaring op zak was het
reilen en zeilen binnen de
gemeentelijke politiek Robert
niet vreemd. Maar leren schaken
op twaalf borden tegelijk, iets
waarmee je het werk als wethouder
wel kan vergelijken, was wel even
iets anders. En dat in coronatijd én
in een verkiezingsjaar. Maar Robert
kreeg na een aantal maanden de
smaak steeds beter te pakken.
Toch neemt hij nu afscheid als
wethouder.
Met belangrijke grote portefeuilles
op zak, zoals wonen, ruimtelijke
ordening en financiën, maakte hij
ruim een jaar geleden kennis met
de gemeenteraad en inwoners
van onze gemeente. “Het was
volop coronatijd en daardoor niet
makkelijk om iedereen echt goed
te leren kennen”, blikt Robert terug.
“In het begin ben ik alle kernen
langs gegaan. Dat was goed. Maar
verder heb ik vooral gezichten,
heel veel gezichten, gezien op het
beeldscherm. Dat had ik liever
anders gewild.”

"Het was de moeilijkste keuze die
ik gemaakt heb in mijn leven"
Behulpzaam
Robert noemt zijn tijd bij de
gemeente Lochem “bijzonder,
enerverend en leerzaam”. “Iedereen
was heel behulpzaam binnen het
gemeentehuis. Ik kreeg met de
nodige hulp snel kennis van de

dossiers. En mijn mede collegeleden
namen me op sleeptouw. Die
samenwerking heb ik als heel
prettig en leerzaam ervaren.” Robert
heeft vooral geleerd om vragen te
blijven stellen. “Je moet niet bang
zijn om domme vragen te stellen.
Vooral ook omdat je moet snappen
waarom iemand er anders over
denkt dan jij”.
Hoogtepunten
Het dossier wonen was een pittige,
erkent hij. “Iedereen wil dat er snel
woningen bij komen. Dat snap ik
heel goed, maar het kan niet van
de een op de andere dag. Vaak als
je in gesprek met mensen gaat dan
komt er meer begrip. Er zijn stappen
gezet. Verder ben ik trots op de
subsidie voor de sportvoorzieningen
die het heeft gehaald.”

"Je moet altijd letten op je
woorden"
Hart en hoofd
Ondanks het feit dat hij het in
Lochem naar zijn zin had besloot
Robert niet een nieuw ambtstermijn
aan te gaan toen bleek dat
Gemeentebelangen wederom aan
zet was om wethouders te leveren.
“Het was de moeilijkste keuze
die ik heb gemaakt in mijn leven.
Mijn hart en hoofd zeggen twee
verschillende dingen. Maar het
wordt tijd dat ik rustig en bewust
ga nadenken over mijn toekomst.
Als wethouder word je de hele dag
beoordeeld. Dat hebben mensen
vaak niet in de gaten.”
Debatteren
Zo herinnert hij zich nog dat hij in

een debat over de financieren het
woord ‘conservatief begroten’ in
de mond wilde nemen. Maar dat
de beleidsambtenaar zei dat hij
dat beter niet zo kon verwoorden.
‘Duurzaam begroten’ was beter.
Het zijn kleine dingen, maar je
moet altijd op je woorden passen
heb ik gemerkt. “En je moet echt
goede kennis hebben voordat je een
Politieke Avond in gaat.”
Prettige spanning
Die avonden waren intensief weet
Robert ondertussen uit ervaring.
“Maar juist dat ga ik missen. Die
toch wel prettige spanning.” En
natuurlijk die Achterhoekse vlag
die in de hele gemeente wappert.
Schitterend vind ik dat. Ik heb
ondertussen zelf ook stickers
op mijn auto geplakt,” lacht de
man uit Twello. Hij wil iedereen
bedanken voor het vertrouwen en
de samenwerking.
De toekomstplannen van Robert
“Ik was het afgelopen jaar nog
van plan om af te studeren.
Maar in totaal had ik 2,5 week
vakantie. Die tijd heb ik vooral
gebruikt om even bij te komen
van de hectische eerste periode.
Nu heb ik alle tijd om mijn studie
af te maken. Daarna zie ik wel
verder. Ik hoop niet dat ik een
gat val. De politiek blijft trekken.
Wie weet op het oude nest in
Voorst, maar ook in Lochem wil ik
betrokken blijven. Of wie weet in
een andere bestuurslaag. Wie zal
het zeggen. Grensoverschrijdende
dossiers zoals klimaat en
ruimtelijke omgeving vind ik zeer
interessant.”
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Politieke Avond dinsdag 7 juni 2022
Dinsdag 7 juni 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.
LET OP: De Politieke Avond start om 18.30 uur i.v.m. de bespreking van de Kadernota 2023.

Agenda Politieke Avond
18.30-19.00 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).
Tafels
Ampsen

19.00 uur

Beeldvormen:
Kadernota 2023*

20.15 uur

Meningvormen:
Principebesluit uitbreiding
Atop Recyling, Levenkamp
5 Laren

De Voorst

Beeldvormen\Meningvormen:
1. VNOG begrotingswijziging
(2023-1) demarcatie*
2. VNOG jaarstukken 2021 en
conceptbegroting 2023-2026

Op 30 mei 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
In deze vergadering hebben de coalitiepartijen Gemeentebelangen, VVD
en MML hun coalitieakkoord “Gemeente Lochem: Lokaal, Ondernemend,
Creatief, Hulpvaardig, Energiek, Maatwerk” gepresenteerd aan de
raad. Op voordracht van de coalitiepartijen heeft de raad vervolgens de
volgende wethouders benoemd en zijn zij beëdigd: mw. M.J. (Marja)
Eggink-Meuleman uit Laren en mw. W. (Wendy) Goodin uit Lochem
(Gemeentebelangen), dhr. E.J. (Eric-Jan) de Haan uit Lochem (VVD) en dhr.
A.H.M. (Lex) de Goede uit Lochem (Meedenken met Lochem).

Vragenhalfuur

Zaal

Besluiten gemeenteraad 30 mei 2022

Restaurant

Informeren:
Jaarrekening 2021

Door de benoemingen ontstonden drie vacatures in de raad die zijn
opgevuld door de beëdiging van de drie nieuwe raadsleden: mw. W.W.H.
(Wendy) Rouwenhorst-Haarman uit Harfsen (Gemeentebelangen), dhr. J.G.
(Jan) de Vries uit Laren (VVD), dhr. E.J. (Bertus) Karssenberg uit Harfsen.
Ten slotte zijn dhr. V.H.C. (Vincent) de Goeij uit Laren (Gemeentebelangen)
en dhr. A.W.M. (André) Lobbert uit Laren benoemd als
fractievertegenwoordigers.

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.

De motie ‘De jeugd heeft de toekomst’ is unaniem aangenomen.
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
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 23 mei 2022
4. Ingekomen stukken 4 mei t/m 17 mei 2022
Debatonderwerpen
5. Zonnestroom voor minder kapitaalkrachtige inwoners: lening parken
Hamer- en stemstukken
6. Bestemmingsplan parapluplan bijgebouwen bij recreatiewoningen
7. Sluiting

Speciale pagina over afval
U leest meer over het inleveren van
textiel, een frisse GFT-bak en de
‘Week zonder Afval’ op de speciale
pagina van Circulus. Deze vindt u
verderop in deze Berkelbode.

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

Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Vanaf 19 t/m 24 mei 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:

Vanaf 19 mei tot en met 25 mei 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg 5, het vervangen van een
carport en het plaatsen van een kapschuur,
nr. 2022-241761, 24 mei 2022
• Dorpsstraat 12, het wijzigen van de
veebezetting binnen bestaande gebouwen
(milieu), nr. 2022-241482, 23 mei 2022
Eefde
• Nachtegaalstraat 22, het tijdelijk plaatsen
van een stacaravan voor een periode van
zes maanden, nr. 2022-241173, 19 mei
2022

Gorssel
• Stichting IJsseljazz, ijsseljazz en septemberfest, 10 en 11 september, Centrum
Gorssel, 2022-241156
Lochem
• Stg Openluchttheater Lochem,
Meeting4life, 27 augustus,
Openluchttheater Lochem onderlangs,
2022-241108

• Rustoordlaan 1, het kappen van een
kastanje, nr. 2022-241421, 21 mei 2022
Gorssel
• Rietdekkerweg 34, het kappen van een
beuk, nr. 2022-241402, 20 mei 2022
Laren
• Ooldselaan 17, het plaatsen van zonnecollectoren op het dak van huis Oolde
(rijksmonument), nr. 2022-241412, 21 mei
2022
• Sekmaatsteeg 3, het renoveren van een
schuur (gemeentelijk monument), nr.
2022-241555, 23 mei 2022
Lochem
• Dr. Cartier van Disselweg 10, het
oprichten/vervangen van een woning, nr.
2022-241736, 24 mei 2022
• Kappellenweg 2t, het kappen van een eik,
nr. 2022-241403, 20 mei 2022
• Marinus Naefflaan 11, het handelen in
strijd met regels ruimtelijke ordening ten
behoeve van het veranderen van de functie
van een horecapand naar een woonzorgverblijf, nr. 2022-241328, 20 mei 2022
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Lochem
• Goorseweg 26b, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor

het tijdelijk in gebruik nemen van een
kantoorunit, nr. 2022-238000, 23 mei 2022
Zie informatie: Bezwaar
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten we
onderstaande intrekking bekend:
Almen
• Dorpsstraat 50 (nabij), het oprichten van
een woning, nr. 2022-235766, 23 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:
Laren
• Katgershoek 4, het plaatsen van
een mono-mestvergister (OBM), nr.
2022-236995, 19 mei 2022
• Priezerstege 2, het plaatsen van
een mono-mestvergister (OBM), nr.
2022-236640, 19 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)
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Vergunningen
Omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 19 t/m 24 mei 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Asselerweg 6, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister
(OBM), nr. 2022-236485, 19 mei 2022
• Haarbroeksteeg 1a, het plaatsen van
een mono-mestvergister (OBM), nr.
2022-236602, 23 mei 2022
Epse
• Hassinklaan 27, het plaatsen van een
nokverhoging, nr. 2022-239430, 23 mei
2022
Gorssel
• Elfuursweg 21a en 21c, het kappen van vier
douglassparren (herplant opgelegd 5 st.),
nr. 2022-232814, 20 mei 2022
Joppe
• Dortherdijk 5, het vervangen van schuren,
nr. 2022-238859, 20 mei 2022
Laren
• Deventerweg 83, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister
(OBM), nr. 2022-236648, 19 mei 2022
• Langelersdijk 3, het kappen van twee
berken (herplant opgelegd 2 st.), nr.
2022-236500, 20 mei 2022
• Lendenweg 8, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister
(OBM), nr. 2022-236523, 23 mei 2022
• Zutphenseweg 28a, het kappen van een eik
(herplant opgelegd 1 st.), nr. 2022-233342,
19 mei 2022
Lochem
• Ampsenseweg 4, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister
(OBM), nr. 2022-236497, 19 mei 2022
• Groene Kruisstraatje 4, het plaatsen van
een bijgebouw bij een kinderdagverblijf, nr.
2022-237555, 23 mei 2022
• Hanzeweg 3 en 4 (nabij), het kappen van
zes essen (herplant opgelegd 9 st.), nr.
2022-229574, 19 mei 2022
• Julianaweg 3, het oprichten/vervangen van
een woning, nr. 2022-237179, 23 mei 2022
• Kanaaldijk 5t, het plaatsen van een
transformator-gebouw, nr. 2022-239111,
23 mei 2022
• Lageweg 10, het oprichten van een woning,
nr. 2022-236248, 23 mei 2022
• Lageweg 10a, het oprichten van een
woning, nr. 2022-236237, 20 mei 2022
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten we
onderstaande intrekking bekend:
Barchem
• Barchvenne 15, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een veranda/afdak (2021-192409), nr.
2021-219588, 23 mei 2022
• Bergweg 6, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het verbouwen
van een woning (2018-105027), nr.
2021-219590, 23 mei 2022
Gorssel
• Elfuursweg 10, het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een overkapping (2020-180309), nr.
2021-211350, 24 mei 2022

Bestemmingsplannen
Vaststelling wijzigingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende wijzigingsplan Markeloseweg
30 Laren is op 24 mei 2022 vastgesteld.
Het wijzigingsplan Markeloseweg 30 Laren
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buMarkeloseweg30La-WP41.) Maakt de vergroting van het
agrarisch bouwvlak mogelijk.
Inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met
ingang van 2 juni 2022 voor de duur van zes
weken tot en met 13 juli 2022 ter inzage. Het
wijzigingsplan 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 wijzigingsplan of het planidnummer. U kunt tevens op afspraak bij de
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(standaard digitaal of op verzoek op papier).
Beroep
Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan
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 wijzigingsplan in werking
daags na afloop van de hiervoor genoemde
beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor
het besluit niet in werking treedt, totdat op het
verzoek is beslist.
Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep in stellen. U moet dan wel
beschikken over DigiD, anders kunt u niet
inloggen.

Milieu
Meldingen Wet milieubeheer
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende meldingen, die op grond van
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder
een zogenaamde Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze
activiteiten zijn niet vergunningplichtig
en moeten ter bescherming van het milieu
voldoen aan algemene regels die bij de
desbetreffende AMvB zijn gesteld:
Almen
• Asselerweg 6, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het in
werking hebben van een kleinschalige
mestvergister (monovergister) (milieu), nr.
2022-236672, 1 april 2022
• Haarbroeksteeg 1a, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, het
in werking hebben van een kleinschalige
mestvergister (monovergister) (milieu), nr.
2022-236694, 4 april 2022
• Scheggertdijk 82a, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, het
oprichten van een bedrijfswoning in een
bestaande loods (milieu), nr. 2022-236918,
6 april 2022
Laren
• Deventerweg 83, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het in
werking hebben van een kleinschalige
mestvergister (monovergister) (milieu), nr.
2022-236697, 4 april 2022
• Holterweg 114a, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het

aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem bij de woning (milieu), nr.
2022-240911, 17 mei 2022
• Kattendaal 6, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het
omschakelen naar een vleeseendenhouderij (milieu), nr. 2022-235432, 23
maart 2022
• Lendenweg 8, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het in
werking hebben van een kleinschalige
mestvergister (monovergister) (milieu), nr.
2022-236679, 1 april 2022
• Zutphenseweg 43, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, het
plaatsen van een monovergister (milieu),
nr. 2022-234634, 16 maart 2022
• Zutphenseweg 53, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, het
in werking hebben van een kleinschalige
mestvergister (monovergister) (milieu), nr.
2022-234667, 16 maart 2022
Lochem
• Ampsenseweg 4, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, betreft het
plaatsen van een monovergister (milieu),
nr. 2022-236677, 1 april 2022
• Kwinkweerd 15, Besluit algemene regels
voor inrichtingen milieubeheer, het
saneren van een ondergrondse opslagtank
voor diesel met een inhoud van 30 kuub
(milieu), nr. 2022-234380, 14 maart 2022
• Zwiepseweg 163, Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer, het
aanleggen van een ondergronds bodemenergiesysteem (milieu), nr. 2022-236453, 1
april 2022

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Almen
• In verband met een concert van muziekvereniging Juliana is op 6 juni 2022 de weg
rond de dorpskerk te Almen van 14.30 tot
16.00 uur afgesloten voor het verkeer.
Harfsen
• In verband met het Harfsens Feest worden
vanaf 7 juni 2022 om 08.00 uur tot en met
12 juni 2022 om 18.00 uur de volgende
wegen afgesloten voor het verkeer:
- Reeverweg, vanaf de Lochemseweg tot
De Bank;
- Sporkehout, vanaf Ons Gebouw tot De
Bank;
- Bremweg, stukje tussen de Lochemseweg
en de Bielderweg.

• Tevens worden de volgende wegen af vanaf
9 juni 2022 08.00 uur tot en met 12 juni
2022 18.00 uur afgesloten voor het verkeer
- Bielderweg, ter hoogte van de Oude
Larenseweg;
- Bremweg, ter hoogte van de
Veldhoekweg vanaf
- Lochemseweg, voor het gedeelte gelegen
tussen Spar Kirchjünger en het Rad van
Avontuur.
• Op de volgende wegen wordt gedurende
het feest een parkeerverbod ingesteld
- Oude Larenseweg-Hooiweide;
- Ericalaan;
- Hulstweg.
Laren
• Elsmaat
In verband met een buurtfeest is de Elsmaat
te Laren op 12 juni 2022 afgesloten voor het
verkeer van 12.30 uur tot 18.00 uur
Laren
• In verband met het evenement Manana
Manana te Laren worden op de gemeentelijke wegen de volgende maatregelen
genomen van 9 t/m 12 juni 2022
• Het gedeelte van de Ooldselaan te laren,
gelegen tussen de Sekmaatsteeg en
Stoomdijk af te sluiten voor het verkeer,
door plaatsing van het bord C1 van de
bijlage I van het Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990;
• Een tweezijdig parkeerverbod in te stellen
op de Ololdselaan te Laren, voor het
gedeelte tussen de Sekmaatsteeg en de
Stoomdijk, door plaatsing van de borden
E1 van de bijlage 1 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990;
• Op het gedeelte van de Ooldselaan
gelegen tussen de Sekmaatsteeg en de
Stoomdijk, alsmede op de Sekmaatsteeg
een maximum snelheid in te stellen van 30
kilometer per uur;
• Op de Sekmaatsteeg te Laren éénrichtingverkeer in te stellen door het plaatsen van
de borden C2 en C3 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
Lochem
• In verband met een concert van de Edwin
Evers Band worden de volgende wegen
afgesloten voor bestuurders op 4 juni 2022
vanaf 18.00 tot 24.00 uur:
- Onderlangs, voor het gedeelte vanaf
Tusseler tot aan de Hessenweg;
- Tussenwegen tussen doorgaande weg
Tusseler en Onder Langs.
Tevens wordt een parkeerverbod ingesteld op
de onderstaande wegen
- Hessenweg, voor het gedeelte kruising
Zutphenseweg/Hessenweg tot net
voorbij parkeersplaats weiland Onder
Langs;
- Tusseler
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

www.lochem.nl

Groen en afvalvrij

Tips voor in en rond het huis

Geef uw kleding
een tweede leven!
Uw favoriete broek die versleten is, die oude zomerjas
of kleren waar de kinderen uitgegroeid zijn... ze zijn met
plezier gedragen dus geef ze vooral een nieuwe kans!
Dat kan eenvoudig. Verzamel uw textiel in een zak.
Sluit de zak goed af. Breng de zak naar een
textielcontainer in de buurt. Zo makkelijk is het.

WEL
bij het textiel
gordijnen
huishoudtextiel
kleding
knuffels
lappen stof
schoenen

Circulus brengt uw textiel naar het sorteercentrum van Leger des
Heils ReShare in Deventer. Uit heel Nederland komt hier gebruikte
kleding en textiel binnen. De medewerkers maken de zakken met
textiel open. Vervolgens bekijken ze zorgvuldig welke nieuwe
bestemming het textiel kan krijgen.

Ook versleten of kapot
textiel is welkom en wordt
hergebruikt!

Nieuwe tas

Een deel van de kleding die ingeleverd wordt, wordt opnieuw
gedragen. Het wordt geschonken aan mensen in nood. Of het wordt
verkocht, bijvoorbeeld in de ReShare Stores. Maar ook versleten
textiel krijgt een nieuwe bestemming. Van lappen stof worden nieuwe
producten gemaakt, zoals prachtige tassen. Of het wordt vervezeld
en daar wordt weer iets nieuws van gemaakt.

NIET
bij het textiel
afval
knipselresten
kussens
matrassen
nat textiel
vervuild textiel

Maak de zak goed dicht

Er kan dus heel veel met gebruikte kleding en textiel. Daarom is het
zonde als het met het restafval wordt weggegooid. Lever uw kleding
en textiel daarom apart in. Wel belangrijk: maak de plastic zak goed
dicht! Zo kan het textiel onderweg naar het sorteercentrum niet nat
worden door een Hollandse regenbui. Nat textiel is niet meer bruikbaar.
Zo geven we samen kleding en ander textiel een tweede leven!

Zo levert u het in

Doe uw droge textiel in een zak en sluit deze goed af.
Zo kan het niet nat worden. Tip: Bind schoenen aan elkaar.

Hier is uw textiel welkom

U kunt de zak textiel gratis wegbrengen naar de textielcontainers
bij u in de buurt. Weten waar de containers staan? Dat ziet u in de
app van Circulus of op www.circulus.nl/containers. Wegbrengen
kan ook naar het Recycleplein, de kringloopwinkel of goede doel
in uw gemeente.

Een frisse GFT-bak
1 Maak uw gft-bak regelmatig schoon met
water en eventueel azijn of groene zeep.
2 Doe gft zo droog mogelijk in de container.
Laat groente- en fruitresten eerst uitlekken
in een bakje in de gootsteen en laat
gemaaid gras een dagje drogen.
3 Plaats de bak in de schaduw.
4 Gebruik eventueel afbreekbare
gft-inzamelzakken.
Weten wat er allemaal in de groene
container mag? Kijk op www.indegftbak.nl

Meer informatie
Kijk voor meer tips en informatie op www.circulus.nl of
de app van Circulus. Neem bij vragen contact op met ons
KlantContactCentrum. We helpen u graag verder via WhatsApp:
06 - 10 50 73 00, het contactformulier op www.circulus.nl en
telefoon: 0900 - 9552 (geen toeslag).

Het beste resultaat bereik je samen.

Week zonder afval
Gaat u ook de uitdaging aan om uw afvalberg zo
klein mogelijk te maken? Dan krijgt u deze week
een steuntje in de rug. Het is namelijk de
Week zonder Afval. Op www.circulus.nl en
www.weekzonderafval.nl leest u handige tips en trucs!

Alvast een paar tips:
Repareer

Kijk of u kapotte spullen kunt repareren, bijvoorbeeld door
een onderdeel te (laten) vervangen. Tips vindt u op
www.repareerhet.sire.nl en www.repaircafe.org.

Deel en leen

Door samen te doen met spullen, hoeft er minder gemaakt én
weggegooid te worden. Deel en leen met familie, vrienden en
buren. Ook via online platforms, buurtapps en sociale netwerken
kunt u van alles delen: van gereedschap tot ladder!

Afval scheiden

Maak afval scheiden thuis makkelijk! Tips voor een slimme inrichting
vindt u op www.circulus.nl/bakkenparade

Kringloopwinkelen

Op zoek naar iets nieuws?
Kijk eens bij de Kringloopwinkel!
Ook voor het wegbrengen van
gebruikte spullen.

