
 Gemeente Nieuws
Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022
Denkt u dat u ’s nachts wakker 
wordt van de rook die vrijkomt bij 
een brand? Dat is begrijpelijk, want 
overdag kunt u rook ruiken. Maar 
‘s nachts niet! In uw slaap ruikt u 
namelijk minder goed. Hierdoor 
wordt u niet wakker van rook. Waar 
u wél wakker van wordt, is het geluid 
van een rookmelder. Een rookmelder 
slaat alarm als er brand is, zodat u 
tijdig en veilig kunt vluchten.  

“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht 
om op iedere verdieping van je 
woning minimaal één werkende 
rookmelder te hebben hangen, 
bij voorkeur in de vluchtroute”, 
vertelt Dick de Vries, districtscom-
mandant van Veiligheidsregio 

Noord- en Oost-Gelderland (VNOG). 
“Deze verplichting bestaat al langer 
voor nieuwbouwhuizen, maar de 
regelgeving gaat ook voor bestaande 
bouw gelden. Het invoeren van deze 
nieuwe wet heeft als doel levens te 
redden.”  
 
Gelukkig hebben de meeste mensen 
al één of meerdere rookmelders in 
hun woning. Zo blijkt uit regionaal 
onderzoek van de Veiligheidsregio 
Noord- en Oost-Gelderland. 
 
Hoeveel rookmelders? 
Naast het nemen van de maatregelen 
om brand te voorkomen is snelle 
alarmering bij brand cruciaal. 
Rookmelders zorgen hiervoor. 
Er worden 3 veiligheidsniveaus 
gehanteerd: voldoende, beter 
en best. Het veiligheidsniveau 
voldoende houdt in dat je ten 
minste één werkende rookmelder 

hebt hangen op iedere verdieping 
in de vluchtroute. Vaak is dat de 
hal of de overloop. Je bent nog 
beter beschermd wanneer er ook 
rookmelders worden opgehangen 
in de slaapkamer. Voor de beste 
veiligheid plaats je ook rookmelders 
in alle overige ruimten waar brand 
kan ontstaan.  
 
Veilig vluchten bij brand 
Daarnaast is het belangrijk dat 
u veilig naar buiten kunt als er 
brand is. Met deze tips bent u beter 
voorbereid: 
 
1. Oefen uw vluchtplan
2. Hang een vluchtsleutel op een 

vaste plek 
3. Sluit binnendeuren 

Meer informatie
Voor meer informatie:
www.rookmelders.nl.
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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

Hulp voor ondernemers  
met schulden
De steunmaatregelen vanwege 
corona zijn dit voorjaar gestopt. 
Maar dat betekent niet dat er geen 
(financiële) steun meer is voor 
ondernemers.

Weet dat ROZ (Regionale 
Organisatie Zelfstandigen) er is 
voor ondernemers bij financiële 
problemen of schulden. ROZ 
verzorgt al jarenlang schuldhulp-
verlening voor ondernemers in 
opdracht van de gemeente Lochem. 
ROZ begeleidt en adviseert u bij het 
afwikkelen van schulden. Samen 
zoekt u naar oplossingen. 

De schuldhulp is er in eerste 
instantie op gericht om het bedrijf 
in de lucht te houden. Als dat niet 
meer mogelijk is, ondersteunt ROZ 

ook bij het op een goede manier 
beëindigen van het bedrijf. 
Kent u een ondernemer die 
financieel vastloopt? Of bent u 
die ondernemer? Faillissement 
aanvragen is meestal niet de 
oplossing om van schulden af te 
komen. Wacht niet te lang en neem 
contact op met ROZ, zij denken 
mee en adviseren u bij mogelijke 
oplossingen. 

Meer informatie
Lees meer op: www.rozgroep.nl/ 
schuldhulpverlening. Neem 
vrijblijvend contact op om een 
afspraak te maken via het contact-
formulier op de website (www.
rozgroep.nl/contact), telefonisch 
via 074 241 5100 of per mail via  
info@rozgroep.nl. 

Onze burgemeester Sebastiaan van ’t Erve steunt de regionale campagne 
over de rookmeldersverplichting.

Vier vragen aan…

…wethouder  
Eric-Jan de Haan
Tijdens de raadsvergadering 
van 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. Hij stelt zich 
aan u voor.

Wil je je kort voorstellen aan 
Lochem?
“Ik ben Eric-Jan de Haan, 55 
jaar en getrouwd met Jannet. 
Samen hebben we een dochter, 
Franka, en zoon Mark. Na mijn 
studie sociale geografie werkte 
ik voor verschillende advies- en 
ingenieursbureaus. En later als 
ondernemer. Sinds 2018 ben 
ik wethouder in onze mooie 
gemeente.”

Wat doe je het liefste in je vrije 
tijd?
“Ik ben graag bezig in en rond 
huis. Of lekker sportief met 
hockey. Ik houd er ook van om 
mooie plekjes in Europa te 
ontdekken. Wandelen vind ik 
fijn, dat geeft ruimte om na te 
denken en tot oplossingen en 
nieuwe plannen te komen.”

Waarom wilde je wethouder 
blijven? 
“In de vorige periode hebben 
we ondanks corona een paar 
zaken in gang kunnen zetten. 
Bijvoorbeeld voor een bloeiende 
vrijetijdseconomie die ruimte 
geeft aan onze ondernemers en 
vooral onze eigen inwoners. Dit 
zou ik graag verder versterken. 
Ik wil nog meer mensen 

helpen zodat ze kunnen blijven 
meedoen, vooral onze status-
houders. En afronden wat 
al in gang is gezet, zoals de 
herinrichting van het centrum 
van Lochem en de nieuwe 
rondweg. Dus redenen genoeg!”

Waarmee zou je als eerste aan 
de slag willen gaan?
“Mijn werk hangt nauw samen 
met dat van mijn nieuwe 
collega-wethouders. Als eerste 
zou ik samen met hen willen 
kijken hoe we hoe we onze taken 
in goede onderlinge samenhang 
blijvend kunnen oppakken. En 
door dat goed met elkaar af te 
stemmen mensen vertrouwen te 
geven in de lokale politiek.

Eric-Jan de Haan gaat zich 
bezighouden met:
•    Economie
•    Recreatie en toerisme
•    Mobiliteit
•    Bestuurlijke vernieuwing

Is kernwethouder voor:
•   Lochem
•   Harfsen

Telefoon: (0573) 28 92 22
E-mail: bestuurssecretariaat@
lochem.nl

Opgave wandelgemeenteshirt voor  
deelnemers Nijmeegse Vierdaagse
Loopt u mee met de Nijmeegse 
Vierdaagse en wilt u onze 
gemeente als wandelgemeente 
promoten?

Meld u dan nu aan voor een gratis 
wandelgemeenteshirt. Dat kan nog 
tot 17 juni 12.00 uur! Scan de QR 
code! Meer informatie is te vinden 
in ons nieuwsbericht van vorige 
week. Kijk hiervoor op  
www.lochem.nl/nieuws. 
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Advies jongeren aan gemeente over 
biodiversiteit 

De afgelopen weken werkte 4 havo van het Staring College in Lochem 
aan het biodiversiteitsplan van onze gemeente. Samen met IVN Jongeren 
Adviesbureau en biologiedocenten maakten de leerlingen een vlog. En 
een plan om de biodiversiteit in Lochem te verbeteren. De zes beste vlogs 
presenteerden de jongeren op 2 juni in het gemeentehuis. Het beste 
voorstel kwam uiteindelijk van het adviesbureau dat zich verdiept had in 
de dwergvleermuis. “Jullie hebben een leuke en leerzame vlog gemaakt 
over deze kritische soort. Vol tips om de leefomgeving te verbeteren”, aldus 
raadslid Henk van Zeijts. Om de dwergvleermuis te stimuleren kunnen 
bewoners onder andere vleermuiskasten ophangen in bomen of aan hun 
gevel. Ook adviseren de jongeren om veel bloemen te planten, zodat de 
dwergvleermuis voldoende insecten kan eten. Een compilatie van de vlogs 
is binnenkort te zien op de kanalen van de gemeente Lochem.

Informatieavond werkgroep jongeren Wonen in Laren 
Eind vorig jaar is er onder jongeren 
in Laren een enquête verspreid over 
woningbouw. Deze resultaten wil 
de werkgroep jongeren uit Laren 
delen. Samen met de gemeente 
maakt de werkgroep een verdie-
pingsslag. De werkgroep en 
de gemeente geven tijdens 
een speciale informatieavond 
toelichting op het proces tot uitein-
delijk woningbouw. 

Datum: dinsdag 21 juni 19.30 uur

Locatie: Kulturhus ’t Kruispunt in 
Laren

Programma
- Welkom door werkgroep 

jongeren
- Korte kennismaking deelnemers 

met hulp van Mentimeter (neem 
dus je telefoon mee)

- Presentatie uitkomsten enquête
- Woonbeleid gemeente Lochem
- Verdieping op de enquête met 

hulp van Mentimeter

Meer informatie
Voor meer informatie en 
aanmelden kijk op www.larengel-
derland.nl/agenda (informa-
tieavond Wonen in Laren) of scan 
de QR code.

Gebied is nu beter bestand tegen invloeden van buitenaf 

Maatregelen natuurherstel Stelkampsveld 
tussen Barchem en Borculo afgerond 

De afgelopen jaren is hard gewerkt 
aan de ontwikkeling en herstel 
van de bijzondere natte natuur 
in Stelkampsveld. Alles met als 
doel om het leefgebied van de 
zeldzame planten- en diersoorten 
te versterken, de oppervlakte te 
vergroten en het gebied natter 
en minder voedselrijk te maken. 
Én voor de bezoeker zijn nieuwe 
wandelroutes uitgezet en fiets- 
en wandelpaden opgeknapt. 
Provincie Gelderland werkte 
hierin samen met Waterschap 
Rijn en IJssel, Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten. Dit 
beschermde Natura 2000-gebied is 
onderdeel van landgoed Beekvliet 
en ligt tussen Barchem en Borculo.

In 2016 startten we met 
de voorbereidingen van de 
maatregelen. Die staan in het 
Natura 2000-beheerplan voor 

Stelkampsveld. Het doel was 
om de bijzondere natuur in het 
gebied beter te beschermen, te 
herstellen, uit te breiden en verder 
te ontwikkelen. Afgelopen mei 
waren deze herstelmaatregelen 
afgerond. De natuur is nu beter 
bestand tegen invloeden van 
buitenaf, zoals langdurige droogte 
en stikstof. Maar klaar zijn we niet; 
natuurbehoud vraagt om blijvende 
aandacht en zorg. 

Wandelroutes
Er zijn twee mooie wandelroutes 
uitgezet, ook zijn de parkeergele-
genheid en fiets- en wandelpaden 
opgeknapt. Aan de rand van het 
meest kwetsbare gebied is een 
plankenpad met uitzichtpunt 
gemaakt. Hier heeft u een prachtig 
uitzicht over Stelkampsveld; het 
hart van het gebied.

De natuur kan zich nu langzaam 
gaan herstellen en verder 
ontwikkelen. Een landschap van nat 
naar droog, met poelen, vochtige 
bloemrijke graslanden, heide en 
natuurakkers. Met kwakende 
boomkikkers en dat blauw kleurt 
van bloeiende klokjesgentianen en 
orchideeën.

Excursie als sluitstuk 
Ter afsluiting ging op 9 juni  
’s avonds een grote groep belang-
stellenden het gebied in om te zien 
wat de afgelopen jaren is gedaan 
en hoe de natuur zich al ontwikkelt. 
De excursieleiders vertelden over de 
uitgevoerde maatregelen, waarom 
deze nodig zijn en wat we de 
komende jaren aan natuurontwik-
keling kunnen verwachten.

Meer informatie
Meer informatie over Stelkampsveld 
vindt u op www.gelderland.nl/
stelkampsveld.

Het natuurherstel in het Stelkampsveld is afgerond. De natuur kan zich nu 
langzaam gaan herstellen en verder ontwikkelen.

TIPS
voor schoon grondwater

1    Gebruik zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen 
in de tuin, ook geen (natuur)azijn. 

2   Was uw auto bij een wasstraat of tankstation.
Het sop en het vuil worden daar opgevangen en 

lopen niet de bodem in. 

3   Autovloeistof verversen of bijvullen doet u op een 
vloeistofdichte vloer, zoals bij een tankstation. 

Daar voeren ze het netjes af. 

4   Gebruik liever geen chloor in uw zwemwater. 
Laat zwemwater met chloor niet in de tuin 

weglopen maar in het riool. 

Een waterwonder in Lochem
Misschien verrast het u, maar bijna 2000 inwoners in stad Lochem wonen in een 

grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. Woont u in zo’n gebied? 
Helpt u ons dan om grondwater te beschermen en drinkwater schoon te houden?

Wist u dat?
• Lochems kraanwater is van betere kwaliteit dan 

mineraalwater uit een fl es van de supermarkt. 

• Het grondwaterbeschermingsgebied in Lochem 
beslaat globaal het zuidelijk deel van stad Lochem. 
Het waterwingebied ligt onder de huisnummers:
Tusseler 7, 8 , 47 t/m 83 en 115 en Paasberg 2 en 3A.

Doe de postcodecheck op www.water-wonderen.nl

• De gemeente Lochem werkt mee aan de campagne 
waterwonderen van de provincie Gelderland. 

Kijk op www.water-wonderen.nl voor meer info.

In Gelderland liggen 40 gebieden waar we het 

grondwater beschermen. Grondwater is een van 

de belangrijkste bronnen voor ons drinkwater. 

Hoe beter we met elkaar voor het grondwater 

zorgen, hoe schoner en goedkoper we ons 

kraanwater houden. 

Samen zorgen voor schoon water
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 7 juni 2022
Op 7 juni 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

Het volgende voorstel werd aangenomen:
• Bestemmingsplan parapluplan bijgebouwen bij recreatiewoningen

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op  
www.lochem.nl/politiekeavond.

Politieke Avond maandag 20 juni 2022
Maandag 20 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.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).   

Tafels 

Zaal Ampsen De Voorst 

19.00 uur Beeldvormen:
Jaarrekening 2021*

Beeldvormen:
Memo Huisvesting statushouders*

20.15 uur Beeldvormen:
Mobiliteitsplan Lochem 2022 -2030*

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 23 mei 2022, 30 mei 2022, 7 juni 2022  

en tafelverslag 7 juni 2022 
4. Ingekomen stukken 18 mei t/m 31 mei 2022
Debatonderwerpen
5. Kadernota 2023 
6. Zonnestroom voor minder kapitaalkrachtige inwoners: lening parken 
7. Principebesluit uitbreiding Atop Recyling, Levenkamp 5 Laren
8. VNOG begrotingswijziging (2023-1) demarcatie
Hamer- en stemstukken
9. Bestemmingsplan Wikkemaatsweg 4 Kring van Dorth 
10. Principeverzoek Braakhekkeweg 9 Harfsen 
11. Bekrachtiging geheimhouding Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021 
12. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

In de lente trekken veel mensen erop uit. In dit seizoen is de natuur 
een kraamkamer. Natuurmonumenten en andere natuurbeheerders 
heten je van harte welkom. maar houd rekening met de dieren die nu 
druk bezig zijn met paren, baren en broeden. In dit seizoen zijn ze extra 
kwetsbaar. Ze hebben al hun energie nodig om hun jongen groot te 
brengen. De boswachters vragen je daarom respectvol om te gaan met hun 
kraamkamer. Houd honden aan de lijn, blijf op de paden en laat geen afval 
achter. Hartelijk dank!

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 bekend-
making staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Sneller huisvesting voor statushouders, starters en Oekraïners
In onze gemeente is dringend 
behoefte aan passende huisvesting 
voor mensen die door welke situatie 
dan ook op korte termijn een woning 
nodig hebben. Gemeente en woning-
corporaties Viverion en IJsseldal 
Wonen onderzoeken de komende 
maanden mogelijke oplossingen 
om deze mensen sneller aan een 
(tijdelijke) woning te helpen. De 
oplossingen zijn naar voren gekomen 
uit een haarbaarheidsonderzoek 
dat het college van B&W heeft laten 
uitvoeren. 

Er is dringend behoefte aan 
huisvesting voor mensen met een 

verblijfsvergunning (statushouders) 
die nu nog onterecht in opvang- 
locaties zitten. Maar ook vluchte-
lingen uit Oekraïne hebben na de 
eerste periode van noodopvang 
woonruimte nodig. Daarnaast kent 
onze gemeente ook een grote groep 
starters op de woningmarkt die vaak 
al jaren wachten op een betaalbare 
woning. Voor al deze mensen is het 
noodzakelijk dat er binnen afzienbare 
termijn betaalbare woningen komen.

Twee oplossingsrichtingen 
Uiteindelijk kwamen twee 
oplossingsrichtingen naar voren die 
de komende maanden nader worden 

onderzocht: 
1. De gemeente en woningcorpo-

raties versnellen het realiseren van 
permanente woningbouw. Zodat 
over 2 tot 3 jaar ongeveer 100 
sociale huurwoningen worden 
gebouwd, verspreid over de kernen 
Lochem, Gorssel, Eefde en zo 
mogelijk Laren. De gemeente zorgt 
voor de gronden en de woning- 
corporaties voor de woningbouw. 

2. Daarnaast wil de gemeente 
tijdelijk verplaatsbare/
demontabele woningen realiseren 
voor een periode van maximaal 10 
jaar om in te spelen op de vraag 
naar tijdelijke huisvesting. 

Meer informatie
Op maandag 20 juni staat dit 
onderwerp op de agenda van de 

Politieke Avond. Het volledige 
nieuwsartikel leest u op  
www.lochem.nl/nieuws.

WELKOM IN DE 
KRAAMKAMER 
VAN DE REE

Dit natuurgebied is het thuis van de ree. Hier hebben ze nog de ruimte 
om te wonen. In het broedseizoen zijn dieren extra kwetsbaar.
We gunnen ze rust en vragen u:

•Blijf op de paden
•Honden aan de lijn
•Laat geen afval achter
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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 

Aanvragen

Omgevingsvergunningen  

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 2 t/m 8 juni 2022 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg 32, het plaatsen van een 

mestvergister (OBM), nr. 2022-242531,  
1 juni 2022 

• Torenstraat 4 (nabij), het kappen van een 
acacia, nr. 2022-242674, 2 juni 2022 

Barchem
• Haytinksdijk 2, het oprichten van een 

woning en het kappen van zes bomen, nr. 
2022-242785, 3 juni 2022 

Epse
• Huzarenlaan 20, het kappen van elf bomen 

(dunning), nr. 2022-243091, 7 juni 2022 
Lochem
• Berkeloevers kavel 1, het oprichten van een 

woning, nr. 2022-24248, 1 juni 2022 
• Berkelstraat 7 (nabij), het kandelaberen  

van een haagbeuk, nr. 2022-242682,  
2 juni 2022 

• Kwinkweerd 3, het vergroten van een 
productiehal, nr. 2022-242783, 3 juni 2022 

• Prins Willem-Alexanderlaan 15, het 
plaatsen van een berging, nr. 2022-242545, 
1 juni 2022 

• Westerwal 19, het vervangen van kozijnen, 
ramen en dakpannen (gemeentelijk 
monument), nr. 2022-242734, 3 juni 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Laren 
• Sekmaatsteeg 3, het renoveren van een 

schuur (gemeentelijk monument), nr. 
2022-236511, 2 juni 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

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:

Lochem
• Pillinkstraat 13, het verbouwen van een 

woning en het vervangen van de kap, nr. 
2022-239851, 8 juni 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 2 t/m 8 juni 2022 zijn de volgende 
vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse 
• Kassenberg 15, het kappen van twee 

coniferen en een Japanse sierkers nr. 
2022-237676, 2 juni 2022 

• Lochemseweg 63, het verbouwen van een 
woning, nr. 2022-239245, 3 juni 2022 

• Oude Larenseweg 8, het plaatsen van een 
berging, nr. 2022-234722, 7 juni 2022 

Gorssel 
• Larixweg 3, het kappen van een grove den 

en een larix (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
2022-237517, 2 juni 2022 

Harfsen
• Koelerweg 10b, het oprichten van een 

woning, nr. 2022-237040, 7 juni 2022 
• Veldhoekweg 6, het veranderen van 

een voorgevel van een woning, nr. 
2022-239626, 8 juni 2022 

Laren
• Holterweg 44b, het oprichten van een 

bedrijfshal, nr. 2022-234013, 8 juni 2022 
• Katgershoek 4, het plaatsen van 

een mono-mestvergister (OBM), nr. 
2022-236995, 3 juni 2022 

Lochem
• Zutphenseweg (nabij oude begraafplaats), 

het kappen van een esdoorn (herplant 
opgelegd 1 st.), nr. 2022-237809,  
2 juni 2022 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking bekend:

Eefde
• Jodendijk ong., het oprichten van een 

woning met bijgebouw en het aanleggen 
van een inrit, nr. 2022-233119, 7 juni 2022 

• Jodendijk ong., het oprichten van een 
woning en het aanleggen en een inrit, nr. 
2022-234872, 7 juni 2022 

Lochem
• Burgemeester Leenstraat 8, het plaatsen 

van een dakkapel, nr. 2022-235613,  
7 juni 2022 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 7 juni 2022 is het bestemmingsplan 
parapluplan ‘Bijgebouwen bij recreatie- 
woningen’ gewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
parapluplan ‘Bijgebouwen bij recreatiewo-
ningen’ (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buParapluBgbrw-BP41) beoogt recreatiewo-
ningen van 75 m2 + één bijgebouw van 8 m2 
mogelijk te maken. Het plan voorziet in meer 
mogelijkheden voor nieuwe en bestaande 
recreatiewoningen.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 16 juni 2022 voor de duur van 
zes weken tot en met 27 juli 2022 ter inzage. 
Het vastgestelde bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.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 het 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 
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:

Gorssel
• Esdoornlaan
 I.v.m. festiviteiten in het openluchttheater is 

de Esdoornlaan te Gorssel op 25 juni 2022 
afgesloten voor het verkeer van 18.00 tot 
23.00 uur

Lochem
• In verband met het openluchtspel worden 

de volgende wegen afgesloten voor 
bestuurders op 22, 24 en 25 juni 2022 
vanaf 19.00 tot 23.00 uur:

• Onder Langs, het gedeelte vanaf Tusseler 
tot aan de Hessenweg;

• Tussenwegen tussen doorgaande weg 
Tusseler en Onder Langs. 

• Ook stellen we een parkeerverbod in op de:
• Hessenweg, voor het gedeelte kruising 

Zutphenseweg/Hessenweg tot net voorbij 
parkeerplaats weiland Onder Langs;

• Tusseler

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. Het college heeft daarom 
het voornemen deze personen uit te schrijven.
Onderstaande personen worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten, telefoonnummer 
0573-289222. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden zij 
uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen.

Abdi, A., geb. 18-03-1985
Roijen, R.M.A.C., geb. 25-12-1969

De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik 
meer kan maken van overheidsvoorzie-
ningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort, 
rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgverzekering). 
Het is daarom van groot belang zo spoedig 
mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

Openbare bekendmakingen


