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Helpt u mee Lochem promoten als
wandelgemeente van het jaar?
In mei koos Tevoet Online Lochem tot
Wandelgemeente van het jaar 2022.
Daar zijn we trots op! Dat vieren we
graag met wandelliefhebbers uit
onze gemeente die deelnemen aan
de Nijmeegse Vierdaagse.
Loopt u de Nijmeegse Vierdaagse?
En wilt u onze gemeente helpen
promoten als wandelgemeente?
Dan hebben we een mooi wandelgemeente-shirt voor u. Door dat te
dragen wordt Lochem nog bekender
als gemeente waar je de mooiste
wandelroutes kunt lopen.
Onze gemeente is Wandelgemeente van het jaar. Graag promoten wij dit!
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

Meld u aan voor een shirt!
Scan de qr-code onderaan dit artikel
en meld u aan. We reiken de shirts
uit op een gezellige bijeenkomst
op dinsdagochtend 5 juli om
8.00 uur op het gemeentehuis.
Voor alle deelnemers uit onze
gemeente aan de Nijmeegse
Vierdaagse is er een shirt. Meld u
zich vooraf aan en geef door of u
maat S, M, L of XL wilt en een herenof damesmodel. Aanmelden kan tot
17 juni 2022.

Ander groot wandelevent?
Doet u niet mee aan de Nijmeegse
Vierdaagse, maar wandelt u dit
jaar wel mee op een ander groot
landelijk/buitenlands wandelevent?
Vindt u het leuk om daar Lochem
te promoten door het dragen van
het wandelgemeenteshirt?
Neem dan vóór
17 juni contact op
met a.blaauw@
lochem.nl.

Marktconsultatie herbestemming
brandweerkazerne Almen
Denk mee in de herontwikkeling
van de brandweerkazerne in
Almen! Vraag uiterlijk 28 juni 2022
de informatie op om mee te doen
aan de marktconsultatie. De schriftelijke ronde van de marktconsultatie sluit namelijk op 7 juli
2022 om 12.00 uur.
De brandweerkazerne in Almen
krijgt na verhuizing naar
de nieuwbouw een nieuwe
bestemming. Gemeente Lochem
wil de markt benaderen in de vorm
van een biedprocedure. Om zo te
komen tot een nieuwe invulling
van de brandweerkazerne aan de
Berkelweg 2a in Almen.
Marktconsultatie vooraf
De marktconsultatie is een voorbereiding op de biedprocedure die
start in de tweede helft van 2022.
Want voordat die kan starten, is
een Programma van eisen nodig.
En we willen dat dit zo goed
mogelijk aansluit op wat er in de
markt mogelijk is. De gemeente
consulteert de markt samen met

de Vereniging Almens Belang.
Doe mee!
Bent u geïnteresseerd om op deze
mooie plek iets te ontwikkelen?
Of heeft u misschien al ideeën of
een plan? De gemeente nodigt
geïnteresseerde (markt)partijen
van harte uit om aan de marktconsultatie deel te nemen. Meedoen
aan de marktconsultatie staat los
van meedoen aan de vervolgstap,
de biedprocedure. U kunt geen
rechten ontlenen aan de informatie
die u verstrekte of kreeg.
Zo doet u mee
Om mee te doen aan de marktconsultatie, stuurt u een e-mail naar
inkoop@lochem.nl . Zet daarin
uw naam, telefoonnummer en
e-mailadres. Wij sturen u dan de
informatie die u nodig heeft om
mee te doen aan de marktconsultatie. Het formulier waarop
u een aantal vragen moet
beantwoorden. Na 7 juli 12.00 uur
kunt u niet meer meedoen met de
marktconsultatie.

Heeft u de Doortraproute al gefietst?

Als u een van de collegeleden wilt
spreken, informeer dan naar de
mogelijkheid om een afspraak
te maken. U kunt bellen met
(0573) 28 92 22. U kunt ook
een brief sturen of mailen naar
bestuurssecretariaat@lochem.nl.
www.lochem.nl

De Fietsersbond heeft samen met de
gemeente Lochem een Doortraproute
ontwikkeld. De Lochemse route is een
comfortabel en leuk fietsrondje van
23 kilometer. Heeft u deze route al
gefietst?
De route is mooi en groen. Ze gaan
zoveel mogelijk over ruime paden,
rustige wegen, overzichtelijke
kruispunten en kennen weinig
obstakels. Zo kunt u veilig fietsen.
In de routebeschrijving van onze
gemeente staan opletpunten, bankjes
en horeca/rustpunten vermeld. De
route begint en eindigt in Lochem.

Fotowedstrijd
Bij de VVV en in de hal van het
gemeentehuis vindt u de gratis route.
En er liggen vlaggetjes. Gaat u de
Doortraproute fietsen, maak dan een
foto van uzelf met het vlaggetje en
mail het naar verkeer@lochem.nl.
Wij plaatsen vervolgens een aantal
foto’s op onze social media kanalen.
Zo maakt u kans op een van de drie
(diner)bonnen van lokale restaurants.
Stuur uw foto in voor 15 september
2022. De drie winnaars krijgen
persoonlijk bericht.

Vier vragen aan…
…wethouder
Marja Eggink
Tijdens de raadsvergadering
van maandag 30 mei
werd het nieuwe college
van burgemeester en
wethouders geïnstalleerd.
Lochem heeft drie nieuwe
wethouders: Marja Eggink
(Gemeentebelangen), Wendy
Goodin (Gemeentebelangen)
en Lex de Goede (Meedenken
met Lochem). Eric-Jan de Haan
(VVD) keert als enige terug in
het nieuwe college. Deze maand
stellen de wethouders zich aan u
voor. Deze keer is Marja Eggink
aan de beurt.
Wil je je kort voorstellen aan
Lochem?
“Mijn naam is Marja EgginkMeuleman. Ik ben 62, geboren
en opgegroeid in Laren. Mijn
man Teun en ik hebben een
zoon en schoondochter. We
wonen in het mooie Larense
Broek. Daar hebben we een
agrarisch bedrijf met rundvee.
We vinden het mooi dat onze
zoon het bedrijf wil opvolgen.
Ik ben jaren raadslid en fractievoorzitter geweest van
Gemeentebelangen. Daarnaast
had ik enkele bestuursfuncties
en was ik trouwambtenaar bij de
gemeente Lochem.”
Wat doe je het liefste in je vrije
tijd?
“Dan ben ik graag in en rondom
het huis bezig.”
Waarom wilde je wethouder
worden?
“Na een mooie uitslag van de
verkiezingen gingen we op zoek
naar kandidaten. Voor mij was
het een natuurlijke beslissing om
me kandidaat te stellen. Vooral
nu onze zoon elke dag in het
bedrijf is.”

Waar zou je als eerste mee aan
de slag willen gaan?
“Een van onze grootste
opdrachten is woningbouw.
Daarmee wil ik aan de slag,
voor onze jongeren en ouderen
én voor statushouders en
vluchtelingen. Ik wil zo snel
mogelijk de kernvisies laten
vaststellen. Zodat we weten op
welke plekken in de gemeente
we in de toekomst kunnen
bouwen. Daarnaast zullen de
omgevingsvisie, landbouw en
landschap, de agrarische sector,
veel aandacht vragen. Ik heb er
veel zin in en hoop dat we samen
met inwoners, de raad en de
medewerkers in het gemeentehuis mooie plannen mogen
uitvoeren.”
Marja Eggink gaat zich
bezighouden met:
• Ruimtelijke ontwikkeling
• Wonen
• Landbouw en landschap
• Water
Is kernwethouder voor:
• Exel
• Laren
Telefoon: (0573) 28 92 22
E-mail: bestuurssecretariaat@
lochem.nl
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Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de
inhoud ervan geen rechten ontlenen.
Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 26 mei tot en met 1 juni 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Gorssel
• Rotary Club Gorssel-Zutphen, Kidsrun 2022,
19 september, Roskamweide Veldhofstraat
1, 2022-241754
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 25 mei t/m 1 juni 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg 40, het oprichten/vervangen
van een woning en het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-241935,
25 mei 2022
Barchem
• Zwiepseweg 30, het verbouwen/vergroten
van een woning en het plaatsen van
dakramen, een lichtstraat en een dakkapel,
nr. 2022-242155, 30 mei 2022
Barchem/Laren
• Ruurloseweg/Haytinksdijk (nabij) en
Warfveendijk (nabij), het aanplanten van
een bos, nr. 2022-242315, 31 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.

Epse
• Klembergerweg 11, het kappen van twee
dennenbomen, nr. 2022-241962,
29 mei 2022
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 5, het kappen van een berk,
nr. 2022-242348, 31 mei 2022
Laren
• Exelseweg 1b, het handelen in strijd
met regels ruimtelijke ordening voor het
tijdelijk gebruik van gronden ten behoeve
van het evenement Farmersfest, nr.
2022-242385, 1 juni 2022
Lochem
• Albert Hahnweg 212, het plaatsen van een
dakkapel, nr. 2022-242311, 31 mei 2022
• Poorters Janlaan 21, het verbouwen/
vergroten van een woning en het plaatsen
van zonnepanelen, nr. 2022-241957,
28 mei 2022
• Prins Bernhardweg 24, het plaatsen
van een winkelwagenoverkapping en
fietsnietjes, nr. 2022-241781, 24 mei 2022
• Stiggoor 91, het verduurzamen/isoleren
van een woning met een thermische schil,
nr. 2022-242314, 31 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:
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.

Barchem
• Beukenlaan 24, het plaatsen van units voor
tijdelijke huisvesting voor een periode van
10 jaar, nr. 2022-239615, 30 mei 2022
Epse
• Vrijlandslaantje 5, het plaatsen van een
schuur/berging en luifel, nr. 2022-238869,
30 mei 2022
Harfsen
• Asselerweg 3a, het plaatsen van een
schuur, nr. 2022-237503, 25 mei 2022
Lochem
• Broekstraat 8, het verbouwen/vergroten
van een werktuigenberging, nr.
2022-233091, 30 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, 31 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
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 25 mei t/m 1 juni 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Dollehoedsdijk 5a, het plaatsen van 48
zonnepanelen, nr. 2022-229528,
30 mei 2022
Laren
• Holterweg (nabij Voorste Beek), het
vervangen van een duiker, nr. 2022-237326,
1 juni 2022
• Rossweg 15, het plaatsen van een
mono-mestvergister (OBM),
nr. 2022-237396, 31 mei 2022
Lochem
• Landsteinerweg 14, het plaatsen van twee
dakkapellen, nr. 2022-235290, 1 juni 2022
• Nieuweweg 10, het plaatsen van
een kapschuur bij een gemeentelijk
monument, nr. 2022-238010, 30 mei 2022
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.

Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten we
onderstaande intrekking bekend:
Laren
• Lendenweg (nabij), het intrekken van een
omgevingsvergunning voor het plaatsen
van een loopplank over een watergang
(2022-230772), nr. 2022-240678, 1 juni
2022

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Eefde
• Schurinklaan / Zutphenseweg
In verband met het ‘Eefdes-feest’ is de verbindingsweg tussen de Schureinklaan en de
Zutphenseweg afgesloten voor bestuurders
op:
• 16 juni 2022 van 12.00 – 01.00 uur;
• 17 juni 2022 van 12.00 – 02.00 uur en
• 18 juni 2022 van 12.00 – 02.00 uur:
Het fietspad tussen de Zutphenseweg en de
Schurinklaan wordt tijdens de afsluitingen
opengesteld voor alle verkeer
Gorssel
In verband met het evenement “Buitenkunstig Gorssel” worden de onderstaande
wegen afgesloten voor het verkeer op 19 juni
2022 tussen 7.00 en 21.00 uur:
• Hoofdstraat tussen de Veldhofstraat en de
Beukenlaan
• De Joppelaan, voor het deel tussen de van
de Capellenlaan en de Hoofdstraat;
• Nijverheidsstraat, voor het deel vanaf de
hoek tot aan de Beukenlaan.
• Poststraat
• Groeneweg
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
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

