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De week van Ondermijning

Onze omgeving samen veilig houden
Hoe houden wij Noord- en
Oost-Gelderland samen veilig? Hoe
herkent u criminaliteit en wat kunt u
er tegen doen? Deze week is de Week
van de Ondermijning. Gemeenten en
andere overheidsdiensten in Noorden Oost-Gelderland besteden tijdens
deze week samen met ondernemers
en inwoners aandacht aan het
voorkomen en signaleren van
criminaliteit.
Ook de gemeente Lochem
gaat tijdens De week van de
Ondermijning op pad om met
inwoners en ondernemers te kijken
welke kwetsbaarheden er 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.

Ziet u criminele activiteiten of vertrouwt u het niet? Meld het dan!
Bijvoorbeeld op bedrijventerreinen,
op vakantieparken en in het buitengebied. Ook krijgen inwoners en
ondernemers tips om te voorkomen
dat zij ongewild betrokken raken bij
criminele activiteiten.
Extra aandacht
We werken hiervoor samen met
andere gemeenten in Noord- en
Oost-Gelderland, politie, provincie,
Belastingdienst, Openbaar Ministerie,
UWV, Omgevingsdiensten, Douane,
NVWA, Nederlandse Arbeidsinspectie
en RIEC Oost-Nederland extra

aandacht aan het voorkómen en
aanpakken van criminaliteit.
Uw hulp nodig
Hierbij hebben de diensten de hulp
van ondernemers en inwoners
nodig. Ziet u criminele activiteiten
of vertrouwt u het niet? Meld dat
dan bij de politie (0900-8844) of
anoniem via Meld Misdaad Anoniem
(0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl). Op die manier zorgen
politie, gemeente én inwoners samen
voor een veiliger omgeving.

Locoburgemeester Marja Eggink brengt
bloemengroet bij graf Van Weerden Poelman

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

Locoburgemeester Marja
Eggink bracht vorige
week woensdag een
bloemengroet bij het graf
van Hendrik van Weerden
Poelman. Zij deed dit
samen met afgevaardigden van de Koninklijke
Landmacht en Het Van
Weerden Poelmanfonds.
Het fonds, dat 75 jaar
bestaat, is een steunfonds
om (voormalig) collega’s van
de Koninklijke Luchtmacht,
hun gezin of nabestaanden
bij te staan in sociaalfinanciële problemen.
De stichting is vernoemd
naar Hendrik van Weerden
Poelman (1890-1945), een Militaire Luchtvaartpionier die op de Nieuwe
Begraafplaats in Lochem zijn laatste rustplaats heeft. Hij is vooral bekend
vanwege zijn sociale betrokkenheid bij het personeel van de toenmalige
Luchtvaartafdeling en later het Wapen der Militaire Luchtvaart. De
stichting geeft een herdenkingsboekje uit ter gelegenheid van het 75-jarig
jubileum. Hierin komt ook aandacht voor deze bloemlegging. Voor meer
informatie: www.hetvanweerdenpoelmanfonds.nl.
Foto: VWPFonds/Jelle Zijlstra.

Inloopbijeenkomst op 28 juni over
aanpak Lochemseweg in Epse
De gemeente Lochem heeft
afgelopen maand de provinciale
weg N339 in de kern van
Epse overgenomen. Hiervoor
is een overeenkomst met de
provincie opgesteld. De partijen
bekrachtigen binnenkort
de overname officieel bij de
notaris. Nog dit jaar willen wij
werkzaamheden aan dit wegvak
laten uitvoeren. Een deel hiervan
wordt een 30 kilometer zone.
De overname van de weg had de
nodige voeten in aarde. In het
voorjaar van 2022 maakten de
gemeente en de provincie stappen.
De overeenkomst is officieel en de
gemeente wil dan ook snel aan
de slag met de uitvoering van het
plan.
Actualisatie plan
Wij actualiseerden het ontwerp

voor de Lochemseweg, dat al een
aantal jaren klaar lag, in overleg
met de dorpsraad Epse/Joppe.
Het aangepaste ontwerp is in mei
besproken met de dorpsraad Epse/
Joppe. Zo blijft de voorrangssituatie bij het kruispunt met het
Klumperkamp in stand en is het
kruispunt met de Hassinklaan ook
meegenomen in het aangepaste
ontwerp. De gemeente streeft
ernaar om de werkzaamheden aan
dit wegvak voor het einde van 2022
uit te laten voeren.
Inloopavond 28 juni
Inwoners uit Epse die interesse
hebben in het ontwerp zijn
welkom tijdens de inloopavond.
Deze vindt plaats op dinsdag
28 juni in de voormalige kerk in
Epse (Lochemseweg 36) van 19.30
tot 21.00 uur. U hoeft zich hiervoor
niet aan te melden.

Vier vragen aan…
…wethouder
Lex de Goede
Tijdens de raadsvergadering van maandag 30 mei
werd het nieuwe college van
burgemeester en wethouders
geïnstalleerd. Lochem heeft
vier wethouders: Marja Eggink
(Gemeentebelangen), Wendy
Goodin (Gemeentebelangen),
Lex de Goede (Meedenken met
Lochem) en Eric-Jan de Haan
(VVD). Deze maand stellen zij
zich aan u voor. Dit keer is Lex de
Goede aan de beurt.
Wil je je kort voorstellen aan
Lochem?
“Ik ben Lex de Goede, 60 jaar
en getrouwd met Marlies. We
wonen in Eefde, samen met hond,
poes, sierduiven en goudvissen.
Onze twee zoons en dochter zijn
volwassen en het huis uit. Ik ben
jurist en begonnen als douaneinspecteur, daarna als manager.
In mijn laatste functie was ik
plaatsvervangend directeur
informatiemanagement.”
Wat doe je het liefste in je vrije
tijd?
“Ik werk graag in de tuin of rond
het huis. Verder knutsel ik aan
auto’s en mijn motor. Ik volg wat
er in de wereld gebeurt en lees
zoveel mogelijk. Wandelen doe ik
regelmatig. Ook stap ik graag zo
nu en dan op de fiets.”
Waarom wilde je wethouder
worden?
“Het lag niet voor de hand
dat MmL als jonge partij in de
coalitie zou komen. Toen we met
Gemeentebelangen en de VVD
gingen praten, werd het een
ander verhaal. Het leek me erg
leuk en eervol, dus het was een
makkelijke keuze. Al zullen er
momenten zijn dat het minder

plezierig is omdat je niet iedereen
blij kan maken.”
Waarmee zou je als eerste aan de
slag willen gaan?
“Gelukkig is de gemeente
financieel op orde. Wel moeten
we besluiten nemen over een
aantal voorzieningen in onze
gemeente. Daar gaan we ons
met aandacht op voorbereiden. Zo moet bijvoorbeeld een
einde komen aan de langdurige
discussie rond het Trefpunt en de
Vullerschool. Ook voor klimaat en
energie en openbare ruimte is er
genoeg werk te doen!”
Lex de goede gaat zich
bezighouden met:
• Financiën en maatschappelijk vastgoed
• Klimaat en energie
• Openbare ruimte
• Sport
Is kernwethouder voor:
• Eefde
• Epse
• Joppe
• Gorssel
Telefoon: (0573) 28 92 22
E-mail: bestuurssecretariaat@
lochem.nl
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Ondertekening uitvoeringscontract
Rondweg Lochem
Gelderland opdracht aan BAM om
de nieuwe weg aan te leggen. Bij
dit feestelijke moment was ook
wethouder Eric-Jan de Haan van
gemeente Lochem aanwezig.
“Als gemeente Lochem, onze
omgeving en in het bijzonder de
stad Lochem zijn we blij dat de
werkzaamheden nu echt starten. In
Lochem zien we nu al een bijzonder
effect van de nieuwe rondweg.
Bedrijven zijn op dit moment al
bezig om hun bedrijfsvoering aan
te passen aan de nieuwe verkeersstructuur. Als gemeente geven we
op dit moment ook een impuls aan
de herinrichting van de binnenstad.
Hiermee lopen we al vooruit op de
positieve effecten die te verwachten
zijn van de aanleg van de weg om
Lochem.“

De ondertekening leverde een feestelijk moment op. De rondweg gaat in
2025 open voor verkeer.
Vorige week woensdag ondertekenden gedeputeerde Helga
Witjes van de provincie Gelderland
en Michael van den Hoonaard

(directeur bij BAM Infra Nederland)
het uitvoeringscontract N346
Schakel Achterhoek-A1 (rondweg
Lochem). Hiermee geeft provincie

Derde ronde Lochemse coronasteun
maatschappelijke organisaties
De coronacrisis heeft sinds maart
2020 de wereld op z’n kop én voor
een groot deel ‘op slot’ gezet.
Hierdoor hebben veel maatschappelijke organisaties schade
geleden. Voor het kalenderjaar
2021 biedt de gemeente Lochem
een ondersteuningsregeling.
De gemeente deelt organisaties in,
in twee groepen:
- Organisaties die alleen werken
met vrijwilligers. En die niet
in aanmerking komen voor
ondersteuning via specifieke
regelingen van het Rijk en/of de
Provincie.

- Organisaties die één of meer
betaalde krachten in dienst
hebben en/of een eigen gebouw
hebben.
De gemeente bepaalt aan de hand
van de binnengekomen aanvragen
in welke groep een organisatie
thuishoort. Dan wordt bekeken
voor welke regeling de organisatie
in aanmerking komt.
Kijk voor meer informatie en
voorwaarden op: www.lochem.nl
> cultuur, recreatie en toerisme
> meldingen en vergunning >
financiële ondersteuning corona.

Festival Een Nieuwe Tijd: alle
Achterhoekers welkom

Planning en informatie
In 2025 gaat de N346 Schakel
Achterhoek-A1 open voor verkeer.
Nieuwsgierig naar de eerste
beelden van de rondweg? Op
www.gelderland.nl/projecten/
n346-lochem leest u meer
informatie. Ook vindt u hier een
filmpje en de eerste impressies van
de rondweg.

Wethouder deelt water uit tijdens #7dagenwater challenge
bij dit soort evenementen is het
belangrijk dat ouders het goede
voorbeeld geven en zelf ook veel
water drinken. Zoete sportdrankjes
passen daar niet bij. Het is heel
mooi om te zien dat bijna 800
inwoners meededen met deze
challenge.” De waterflesjes werden
mogelijk gemaakt door Jongeren
Op Gezond Gewicht Lochem.

Wethouder Wendy Goodin deelde tijdens de Sixday in Barchem flesjes water
uit aan de voetballers en beachvolleyballers.
‘Water drinken helpt om je fit te
voelen en je lichaam in balans te
houden.’ Dat is het idee achter
de #7dagenwater challenge van
afgelopen week. Wethouder
gezondheid Wendy Goodin deelde
op zaterdag 18 juni tijdens de

Sixday in Barchem flesjes water uit
aan voetballers en beachvolleyballers. Dit viel erg in de smaak op
deze warme dag.
“Als je sport kun je niet zonder
water,” zegt Wendy Goodin. “Juist

Onderdeel van WK Volleybal
De #7dagenwater challenge is
onderdeel van het WK Volleybal
voor dames. Dit WK is van 23
september tot en met 15 oktober
in Nederland. Gemeente Lochem
is teamhost van het Argentijnse
damesteam. In de aanloop naar
het WK organiseerde BVC ’73 dit
beachvolleybaltoernooi. Ook de
volleybalverenigingen VV Forza
en Avanti organiseren buurttoernooien. De beste teams spelen
tijdens de finale op 18 september
tegen elkaar. Deze finale is in
Argentijnse sfeer bij Beleefboerderij
De Kleine Carroussel in Laren.

23 juni inloopavond van provincie over ontwerp IJsselwind
Op donderdag 23 juni organiseert
de provincie Gelderland een inloopbijeenkomst over het ontwerpinpassingsplan en de bijbehorende
ontwerp-vergunningen voor
windpark IJsselwind. De
inloopavond is in ’t Hart van Eefde
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De inloopbijeenkomst is de start van
de inspraakprocedure voor windpark
IJsselwind in de buurt van Eefde.
Inwoners kunnen tot en met
4 augustus bij de Provincie
Gelderland hun zienswijze indienen

over dit provinciale plan. De stukken
liggen tot en met 4 augustus ter
inzage op het gemeentehuis van
Lochem en Zutphen en via de
website van de provincie: www.
gelderland.nl/windparkijsselwind.
Standpunt gemeente
De initiatiefnemers IJsselwind en
waterschap Rijn en IJssel willen 3
windturbines plaatsen langs het
Twentekanaal. Sinds 1 juni is bekend
dat een klein deel van het plan ook
op Lochems grondgebied ligt. Het
hele plan is van grote invloed op de

leefomgeving van onze inwoners.
De provincie voert deze procedure
als bevoegd gezag voor windparken
groter dan 5 MW. Daardoor staat dit
inpassingsplan ‘boven’ het gemeentelijke standpunt, dat wij het
Rijksonderzoek naar milieunormen
voor windturbines afwachten. De
gemeente wil in afwachting van dat
onderzoek nieuwe aanvragen niet
in behandeling nemen. Zowel het
college als de gemeenteraad hebben
dit standpunt aan de provincie laten
weten.

De verhalen over en de tijdgeest van de jaren 1945-1960 staan centraal
tijdens het festival Een Nieuwe Tijd! Klapstuk tijdens het festival is de oude
SRV-wagen die afgelopen periode door alle samenwerkende Achterhoekse
gemeenten, waaronder Lochem, reed. De wagen is nu een interactief
minimuseum met een escaperoom, waarin bijzondere spullen en verhalen
uit de wederopbouwtijd een verbinding vormen met de duurzaamheidsvraagstukken van nu. Informatief én spannend!

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 20 juni 2022
Op 20 juni 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• VNOG begrotingswijziging (2023-1) demarcatie (gewijzigd)
• Bestemmingsplan Wikkemaatsweg 4 Kring van Dorth
• Principeverzoek Braakhekkeweg 9 Harfsen
• Bekrachtiging geheimhouding Jaarverslag Informatiebeveiliging 2021
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.
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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 9 juni tot en met 15 juni 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Vereniging Contact Barchem, Barchems
Feest, 21 t/m 28 augustus, Dorpsplein
Barchem, 2022-242560
• Buurt BBQ (besloten) 20 augustus,
Barchvenne 20, 2022-242782
Eefde
• Buurt en Speeltuinvereniging N.O.K.,
Familiedag NOK, 19 augustus, Oranjelaan,
2022-243617
• Protestantse gemeente Eefde, kerkmarkt
Beeld en geluid, 3 september, Schurinklaan
1, 2022-243789
Exel
• Belangenvereniging Exel en Omstreken
(BEO) Exels feest, 20 en 21 augustus, Oude
Lochemseweg 3a, 2022-243295
Harfsen
• Jeugdtraining UMX 2022, 10 en 11
september, Deventerdijk 7, 2022-243301
• Buurt BBQ (besloten) 24 september,
Sleedoorn thv parkeerplaatsen 10,8,6
andere straatzijde 11, 9 en 7, 2022-243873
Laren
• L.S.V. Minerva, Jagerskamp (besloten) 1 en 2
september, Ooldselaan 17, 2022-242832
• Alles Komt Goed BV, Farmersfest (besloten)
24 september, Exelseweg 1B, 2022-243021
• Stichting zwembad Laren, Houtdorp Laren
2022 (besloten) 18 en 19 augustus,
• Holterweg 45, 2022-243161
• Fietsvierdaagse De Achterhoek, 2 t/m
augustus, Verwoldseweg 26, 2022-243490
• Trekkertrek Laren, 7 augustus,
Verwoldseweg 28, 2022-243616
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 9 t/m 15 juni 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Barchem
• Beukenlaan 24, het brandveilig gebruik van
een school, nr. 2022-243843, 14 juni 2022
Eefde
• Korenbloemweg 26, het plaatsen van een
nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243810,
13 juni 2022
• Papaverhof 65, het plaatsen van een nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243809, 13 juni
2022
Epse
• Buitenkamp 6, het plaatsen van een nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243604, 10 juni
2022

Gorssel
• Haerkamp 23 (nabij), het kappen van een
eik, nr. 2022-243330, 9 juni 2022
Harfsen
• Deventerdijk 7, het plaatsen van een
berging, nr. 2022-243722, 13 juni 2022
Laren
• Exelseweg 12, het veranderen van
een milieu-inrichting (diersoorten en
aantallen) en handelingen met gevolgen
voor beschermde natuurgebieden, nr.
2022-243489, 9 juni 2022
Lochem
• Aalsvoort 60, het verbouwen van een
bedrijfspand en het veranderen van gevels,
nr. 2022-243996, 14 juni 2022
• Laan van Reudink 19, het kappen van twee
elzen, nr. 2022-243620, 12 juni 2022
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 9, het oprichten van
een recreatiewoning, nr. 2022-243621,
12 juni 2022
• Ploegdijk 2 H16a, het kappen van een eik, nr.
2022-243813, 13 juni 2022
• Rozenweg 20, het vergroten van een
woning, nr. 2022-243775, 13 juni 2022
• Velhorst 6, het verbouwen/restaureren van
een boerderij, een schuur en werkplaats/
berging (rijksmonument), nr. 2022-243506,
10 juni 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
• Holterweg 112 (nabij), het kappen van een
eik, nr. 2022-237798, 9 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
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 9 t/m 15 juni 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Beukenlaan 24, het plaatsen van units voor
tijdelijke huisvesting voor een periode van
10 jaar, nr. 2022-239615, 9 juni 2022
Gorssel
• Rietdekkerweg 34, het kappen van een beuk,
nr. 2022-241402, 15 juni 2022
Harfsen
• Het Hazenveld 78, het plaatsen van een
meetopstelling van TNO voor een periode

van maximaal één jaar, nr. 2022-238789, 14
juni 2022
• Oude Larenseweg 109, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-238944,
15 juni 2022
Laren
• Broekdijk 13, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-238901,
15 juni 2022
• Sekmaatsteeg 3, het renoveren van een
schuur (gemeentelijk monument), nr.
2022-241555, 15 juni 2022
Lochem
• Albert Hahnweg 56, het vergroten van een
woning, nr. 2022-238871, 9 juni 2022
• Zutphenseweg 91 A16 en A17, het
verbouwen van het pand naar twee
appartementen op de begane grond, nr.
2021-226076, 13 juni 2022
Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure (milieu) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is de volgende vergunning
aan de aanvrager bekendgemaakt:
Laren
• Warfveendijk 10, het veranderen van een
milieu-inrichting (OBM), nr. 2020-172996,
15 juni 2022
Zie informatie: Zienswijzen

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt
ter inzage.
Het bestemmingsplan Schoneveldsdijk 34
Barchem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buSchoneveldsd34Ba-BP31), zaaknummer
2022-231752.
Herziening bestemmingsplan van agrarische
bestemming naar woonbestemming.
Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met
ingang van 23 juni 2022 voor de duur van
zes weken tot en met 3 augustus 2022 ter
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan
gedurende de hiervoor genoemde termijn
worden ingezien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op
de knop “Zoeken plannen”, waarna u de
mogelijkheid heeft de informatie op te roepen
via het invullen van de locatie, de naam van
het 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).
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding
van de plannaam en het zaaknummer). U
heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.
Zienswijzen kunnen niet per email worden
ingediend.

Voor het inbrengen van een mondelinge
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
In verband met het evenement
Barchemse4daagse van 30 juni t/m 3 juli
2022 zijn de volgende wegen afgesloten voor
bestuurders:
Barchem
• Dorpsplein: van 28 juni 2022 18.00 uur tot
en met 3 juli 2022 19.00 uur;
• Beukenlaan, vanaf Lochemseweg/
Borculoseweg tot Van Damstraat: van
29 juni 2022 13.00 uur tot en met
3 juli 2022 19.00 uur:(’s nachts open);
• Van Damstraat, vanaf Bosweg tot
Beukenlaan: van 29 juni 2022 13.00 uur tot
en met 3 juli 2022 19.00 uur:
• Kerklaan: van 3 juli 2022 05.30 uur tot 19.00
uur wordt de afgesloten voor bestuurders:
• Larikslaan, vanaf de Ruurloseweg tot
kruising Woodbrookersweg/Vrochterdijk/
Flierdijk:
van 3 juli 2022 11.00 uur tot 16.00 uur;
• Beukenlaan, vanaf Lochemseweg/
Borculoseweg tot Larikslaan: van
3 juli 2022 11.00 uur tot 16.00 uur
Op 29 juni 2022 vanaf 13.00 uur tot en met
3 juli 2022 19.00 is er een parkeerverbod van
kracht op:
• Beukenlaan;
• Schoolstraat;
• Wiedemhof;
• Larikslaan, vanaf de Kerklaan tot kruising
Woodbrookersweg//Vrochterdijk/Flierdijk;
• Woodbrookersweg, vanaf de Enkweg tot
kruising Larikslaan/Flierdijk/Vrochterdijk;
• Kerklaan, vanaf Schoolstraat tot Larikslaan;
• Flierdijk, vanaf Woodbroekersweg/
Vrochterdijk tot kruising Vrochterdijk/
Vennemansweg.
Lochem
• In verband met het concert van De Dijk in
het openluchttheater te Lochem, wordt het
Onderlangs (gedeelte tussen Tusseler en
Hessenweg) afgesloten voor bestuurders op
8 juli 2022 van 18.00 tot 24.00 uur.
Gorssel
• Esdoornlaan
I.v.m. festiviteiten in het openluchttheater is
de Esdoornlaan te Gorssel afgesloten voor
het verkeer op 3 juli 2022 van
13.30 tot 18.30 uur
Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen
Contact: mw. H. Ebbekink
Besloten is de volgende maatregel te treffen:
Het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats bij het perceel
• Lochem, Graanweg 41, verzonden op
15 juni 2022, nr. 2022-234430
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
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