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Nieuwe gemeentegids Lochem is nu
af te halen
De nieuwe gemeentegids van
Lochem 2022-2023 is vorige week
verschenen. U kunt de gids ophalen
bij u in de buurt. U kunt de gids
ook online bekijken op
https://lochem.smartmap.nl.
U vindt in de nieuwe gemeentegids antwoord op de meest
gestelde vragen per onderwerp.
Regelmatig vindt u bij de
informatie een verwijzing naar
www.lochem.nl of naar andere
websites. Behalve plattegronden
en een straatnamenregister bevat
de gids een beschrijving van

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

De gemeentegids 2022/2023 is uit. U vindt de gidsen bij verschillende
afhaalpunten of online via het E-book op www.lochem.smartmap.nl.
het gemeentebestuur, raadsinformatie, politieke partijen en de
dorpsverenigingen.
Recepten van lokale bakkers
Als extraatje staan er dit keer vier
recepten van bakkers uit onze
gemeente in. Lees, maak en eet
smakelijk! Verder geeft de gids
zoals u gewend bent een overzicht
van verenigingen, instellingen en
organisaties in onze gemeente.
Natuurlijk hebben ook de winnende
foto’s van onze fotowedstrijd een
mooi plekje gekregen.

Wijzigingen?
Wijzigingen kunt u mailen
naar redactie@aksemedia.nl
(o.v.v. Gemeentegids Lochem),
of telefonisch doorgeven aan
uitgever Akse Media via (0223)
67 30 10. Hiervoor kunt u ook
het wijzigingsformulier achterin
de gids of op www.lochem.
smartmap.nl gebruiken. Neem voor
andere vragen contact op met de
gemeente via info@lochem.nl of
(0573) 28 92 22.

Gezinnen met kinderen onder de
12 jaar blijven in Lochem, waar de
kinderen naar de taalschakelklas bij de Vennegötte kunnen
blijven gaan. Kinderen van 12 jaar
en ouder die wel in Gorssel komen
wonen kunnen naar scholen in
Deventer of Zutphen.

Tijdelijke huisvesting
De opvang in De Bloemenkamp
is tijdelijk. De gemeente Lochem
heeft het pand gehuurd tot eind
2023. Volgens plan wordt het
pand daarna door de eigenaar
Vastgoed Zorg (VGZ) gesloopt.
Goed naoberschap
Het Lochemse college van
burgemeester en wethouders
spreekt zijn oprechte dank uit
voor de enorme inzet van de 130
vrijwilligers. Zij maken het mede
mogelijk dat de Oekraïners zich in
Gorssel veilig en gesteund weten.
Uitgebreide informatie
Wilt u ook wat betekenen voor de
Oekraïners? U leest er meer over in
het uitgebreide artikel op
www.lochem.nl/nieuws.

Samensteller ‘Met het oog op Gorssel’
reikt bundel uit aan burgemeester

Afhaalpunten
Dankzij de medewerking en service van bedrijven, organisaties en
instellingen in onze gemeente kunt u de gids de komende tijd afhalen
bij de volgende afhaalpunten:
Almen:

Centerrr Almen, Dorpsstraat 31b
Dorpshuis Ons Huis, Dorpsstraat 37
Buurtbieb, Dorpsstraat 31b
Barchem:
Centerrr, Lochemseweg 2
Dorpshuis ’t Onderschoer, Beukenlaan 1
Buurtbieb, Beukenlaan 1
Eefde:
Dorpshuis Het Hart, Jolinkweg 2
Coop Versluis, Schurinklaan 16
Sutfene locatie Het Spijk, Zutphenseweg 202
Buurtbieb, Jolinkweg 2
Epse/Joppe: Buurtbieb, Het Wansink 45
Exel:
Dorphuis Exel, Oude Lochemseweg 4
Gorssel:
Gemeenteloket, Hoofdstraat 45
Sutfene, locatie De Borkel, Hoofdstraat 61a
Jumbo Brinkman, Nijverheidsstraat 22
Bibliotheek, Hoofdstraat 45
’t Trefpunt, Molenweg 53-5
Harfsen:
Kulturhus Hoeflo Harfsen, Hulstweg 4-6
Spar, Lochemseweg 103a
Buurtbieb, Hulstweg 4-6
Laren:
Kulturhus ’t Kruispunt, Verwoldseweg 1
Plus Beuzel, Holterweg 10
Gudula locatie De Vonkert, Koeslagstraat 12a
Lochem:
Gemeentehuis, Hanzeweg 8
Gudula, locatie Zorggroep Sint Maarten, Oosterwal 18
De Hoge Weide, Zwiepseweg 107
Stadshuus, Markt 3
Bibliotheek, Doctor Rivestraat 3
VVV Lochem, Markt 2

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

Vrijdag 8 juli 2022 verhuisden
de eerste Oekraïense vluchtelingen naar De Bloemenkamp in
Gorssel. De eerste 5 van de 25
beschikbare appartementen zijn
dan bewoond. Naar verwachting
zijn eind september alle 25
appartementen bewoond.
Dit betekent dat dan in totaal
tussen de 50 en 75 Oekraïense
vluchtelingen opgevangen worden
in het appartementencomplex in
Gorssel.

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

Eerste Oekraïners wonen
tijdelijk in De Bloemenkamp

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Samensteller Dick van Welzen van ‘Met het oog op Gorssel’ reikt de bundel uit
aan de burgemeester.
Burgemeester Sebastiaan van ’t
Erve nam op 5 juli de bundel ‘Met
het oog op Gorssel’ in ontvangst.
De bundel brengt een kunstzinnige
ode aan Gorssel en vormt tegelijk
een historische kroniek. De
publicatie werd uitgebracht door de
Dorpsraad Gorssel en de Stichting
Gorssels Erve.
Het boek laat het dorp en z’n directe
omgeving zien door de ogen van
beeldend kunstenaars, eigentijds én
door de eeuwen heen. En het vertelt
bovendien het Gorsselse verhaal
aan de hand van schrijvers en
dichters. Gorssel, zo fraai gelegen
tussen IJssel, uiterwaarden, bossen
en heide heeft een grote culturele
waarde. Ook staat er kunst over

Epse, Kring van Dorth, Joppe en
Eefde in de bundel.
Je aandacht wordt getrokken
De burgemeester is enthousiast
over de bundel: “Met het oog op
Gorssel’ is een bijzonder mooi
boek. In woord en beeld brengt
samensteller Dick van Welzen het
dorp Gorssel en zijn erfgoed heel
dichtbij. Prachtige teksten, citaten
en gedichten, geïllustreerd met de
mooiste schilderijen, tekeningen
foto’s, zorgen ervoor dat je aandacht
steeds wordt getrokken. En ontdek
je door de tekst en beeld hoe rijk
we zijn met ons natuurschoon in al
haar facetten.” De bundel is te koop
voor € 14,75 bij boekhandel Bechtle,
Hoofdstraat 40 in Gorssel.

Wethouder Eggink neemt dorpsplan
Laren in ontvangst
Een grote werkgroep van
inwoners uit Laren heeft de
afgelopen periode een nieuw
dorpsplan ontwikkeld.
“Dit dorpsplan is niet zomaar
een documentje, maar het biedt
wel degelijk handvaten voor
de toekomst van Laren”, aldus
Richard Buitink. Hij is voorzitter
van Wakker Laorne en één van de

vele kartrekkers in het dorpsplanproces. Het eerste dorpsplan
werd op donderdag 7 juli door
de werkgroep overhandigd aan
kernwethouder Marja Eggink. De
wethouder sprak haar waardering
uit voor de werkgroep en eindigde
met de woorden, die eveneens in
de titel van het Dorpsplan 2022
staan: “Wie meugt nie klaag’n,
moar ‘t kan altied better”.
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Eerste woningbouwplannen Harfsen,
Laren en Lochem zijn klaar
De kernvisies Wonen voor Harfsen,
Laren en Lochem zijn klaar. In
deze kernvisies staat per kern
beschreven wat er nodig is op het
gebied van woningbouw. Het gaat
om het aantal nieuwbouwwoningen, type woningen en
locaties voor de periode tot 2030.
Naar verwachting neemt de
gemeenteraad in september een
besluit over de kernvisies Wonen
voor Harfsen, Laren en Lochem.
Daarna volgen de plannen voor
Barchem, Eefde, Epse en Gorssel.
In Nederland is de woningnood
hoog. Zo ook in de gemeente
Lochem. Er is grote behoefte aan
woningen voor starters, ouderen
en gezinnen. Daarom wil de
gemeente het aantal woningen in
de gemeente Lochem de komende
jaren fors uitbreiden. In de periode
tot 2030 worden ruim 1300
nieuwe woningen verdeeld over de
kernen gebouwd. Voor ongeveer
800 woningen zijn nieuwe woonlocaties nodig. In de uitvoering
wordt goed gekeken naar de relatie
tussen groen, bodem en water en
wat de gevolgen zijn voor onze
duurzame inrichting, klimaat en
biodiversiteit.
Wethouder Marja Eggink:
“Nieuwbouw is noodzakelijk.
Veel inwoners zitten met smart
te wachten op een woning. Met
deze woningbouwplannen willen
we een oplossing bieden aan de
woningnood én de leefbaarheid
in de kernen behouden en waar
mogelijk vergroten.”
Volop gereageerd
Vorig jaar zijn de voorontwerp

kernvisies Wonen voorgelegd aan
de dorpsraden en woningcorporaties. Ook inwoners en belanghebbenden konden via een enquête,
brieven, e-mail, inloopavonden en
dorpsraden hun mening kenbaar
maken. Tijdens deze inspraak zijn
er 850 reacties binnengekomen op
alle kernvisies. Alle 850 reacties zijn
bekeken, gewogen en beoordeeld.
In een aantal gevallen hebben deze
tot aanpassing van de kernvisies
geleid.
Locaties en aantal woningen in
Harfsen, Laren en Lochem
In totaal staan voor Harfsen en
Kring van Dorth voor de periode
tot 2030 108 woningen gepland,
waarvan circa 75 op nieuwe
locaties. De voorkeurslocaties voor
nieuwbouw in Harfsen zijn Harfsen
Zuidwest en Harfsen West.
Voor Laren en Exel staan voor de
periode tot 2030 196 woningen
gepland, waarvan circa 140 op
nieuwe locaties. De voorkeurslocaties voor nieuwbouw in Laren
zijn Laren Noord en Laren Zuid.
In Lochem (inclusief Zwiep) is de
planning om 628 woningen te
bouwen, waarvan 300 woningen
op nieuwe locaties. De voorkeurslocatie voor nieuwbouw in Lochem
is Lochem Oost.
Extra locatie in Lochem voor
spoedzoekers
In de kernvisie Lochem zijn
naast de locatie Lochem Oost
de locaties Hessenweg en Lange
Voren (alleen gemeentelijk
perceel) aangewezen als locaties
waar alternatieve woonvormen,
versnelde sociale woningbouw of
tijdelijke huisvesting mogelijk is.

In de kernvisie Lochem leest u hier
meer over. De komende maanden
worden de plannen hiervoor nader
onderzocht en uitgewerkt. De
gemeenteraad spreekt hierover in
september.
U kunt kernvisies Wonen inzien
De kernvisies Wonen voor Harfsen,
Laren en Lochem zijn in te zien
op www.lochem.nl en ook bij de
publieksbalie in het gemeentehuis.
Besluitvorming raad
Naar verwachting behandelt de
gemeenteraad in september de
kernvisies Wonen voor Harfsen,
Laren en Lochem. Tijdens één van
de politieke avonden is dan ook
gelegenheid voor inwoners om
in te spreken. Nadere informatie
hierover volgt tegen die tijd in
gemeentenieuws en op lochem.nl.
Uitvoering van de plannen
Nadat de raad de kernvisies wonen
voor Harfsen, Laren en Lochem
heeft vastgesteld wordt begonnen
met het opstarten van ruimtelijke
procedures. Dit verschilt per locatie
en is afhankelijk van de initiatiefnemer. Belangrijke stappen
daarin zijn het vinden van overeenstemming tussen de grondeigenaren, het opstellen van het
stedenbouwkundig plan en het
doen van onderzoeken voor de
ruimtelijke procedures. Bij al
deze stappen zal participatie een
belangrijk onderdeel vormen.
De omwonenden en belanghebbenden worden gevraagd
worden om mee te denken bij de
uitwerking van de plannen.

Wandelaars dragen wandelgemeente op handen met shirt!

Wat zijn we trots op het feit dat we wandelgemeente van het jaar zijn! Dinsdag 5 juli reikten burgemeester
Sebastiaan van ’t Erve en wethouder Eric-Jan de Haan bij de VVV een wandelgemeente-shirt uit. Dit deden ze
aan inwoners die de wandelvierdaagse van Nijmegen gaan lopen of een ander groot landelijk of internationaal
wandelevenement. Op de foto ziet u een deel van hen. Anderen komen het shirt later ophalen. In totaal dragen
dan 55 wandelaars een wandelgemeente-shirt. Daarmee helpen ze ons om Lochem extra op de kaart te zetten als
wandelgemeente!

Vragen en
meldingen
over beheer en onderhoud
van de openbare ruimte?
Veel informatie vindt u op
www.circulus.nl/lochem en www.lochem.nl
Vindt u daar geen antwoord op uw vraag?
Of wilt u een melding doorgeven?
Via www.circulus.nl/lochem/melding helpen
we u graag verder. De status volgt u eenvoudig
op de digitale kaart.

Gemeenteraad Lochem stelt
nieuw mobiliteitsplan vast
onvoorziene situaties. Zo blijft het
mogelijk om bijvoorbeeld in te
springen op actuele inwonersinitiatieven in onze kernen.
De gemeente Lochem werkte
in 2021 aan een nieuw mobiliteitsplan. Dit plan en het
bijbehorende uitvoeringsprogramma is maandag 4 juli 2022
door de gemeenteraad vastgesteld.
In het nieuwe mobiliteitsplan heeft
de gemeente de speerpunten van
het verkeer- en vervoersbeleid voor
de komende jaren uitgewerkt.
Het nieuwe mobiliteitsplan
geeft richting aan het verkeer en
vervoersbeleid voor de periode tot
en met 2030.
Bij het mobiliteitsplan hoort ook
het uitvoeringsprogramma. Dit
programma geeft richting aan de
investeringen die de gemeente
Lochem voor de komende drie jaar
(2022-2024) doet. De gemeente
Lochem houdt ook rekening met

Aanvullingen van gemeenteraad
“De gemeenteraad stemde
unaniem voor het mobiliteitsplan.
Dat geeft ook de urgentie weer
van het plan”, aldus wethouder
Eric-Jan de Haan. De gemeenteraad had afgelopen maandag nog
wel enkele aanvullingen. “Er zaten
waardevolle moties bij. Zo hebben
we besloten om laadpunten voor
fietsen te realiseren bij dorpshuizen.
Een van de andere punten is dat we
in het buitengebied streven naar
het toepassen van fietsstroken. De
motie is in lijn met ons doel om
fietsroutes zo comfortabel en veilig
mogelijk te maken. En past bij onze
ambitie om fietsgemeente van
Nederland te worden.”
Meer informatie
Meer informatie op
www.lochem.nl/mobiliteitsplan.

Derde ronde coronasteun
maatschappelijke organisaties
De coronacrisis heeft sinds maart
2020 de wereld op z’n kop én voor
een groot deel ‘op slot’ gezet.
Hierdoor lijden veel maatschappelijke organisaties schade.
Voor het kalenderjaar 2021
biedt de gemeente Lochem een
ondersteuningsregeling.
De gemeente gebruikt een indeling
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 binnen gekomen aanvragen
in welke groep een organisatie
thuishoort en voor welke regeling
de organisatie in aanmerking komt.
Samengevat
• Bent u een niet-commerciële
organisatie op het gebied van
kunst, cultuur, sport, recreatie en
toerisme?
• Staat u ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel?
• Heeft u financiële schade door de
beperkingen van de coronatijd?
• Ga dan naar onze site en doe een
aanvraag voor financiële steun.
U vindt het formulier op
www.lochem.nl > cultuur,
recreatie, toerisme en sport >
meldingen en vergunningen >
financiële ondersteuning corona.
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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.

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:
Gorssel
• Houtvest 2, het kappen van vijf grove
dennen, nr. 2022-239640, 1 juli 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)
Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Aanvragen
Evenementenvergunningen
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 30 juni tot en met 6 juli 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Epse
• Buurtbarbecue 2022, Mariënhorst (begin
v/d straat) 17 september, 2022-246089
Lochem
• Stichting TAL produkties, Tuinconcert Erve
de Boekhorst, 4 september, Boekhorstlaan
2, 2022-246057
Evenementenvergunning For Farmers
Contact: mw. M. Hazewinkel
De burgemeester is van plan een vergunning
te verlenen voor het bedrijfsfeest van For
Farmers op zaterdag 24 september 2022 van
16.00 tot 23.00 uur op de percelen Exelseweg
1b in Exel.
De aanvraag voor het houden van het festival,
het ontwerpbesluit en de bijbehorende
stukken zijn voor iedereen 6 weken in te zien
vanaf 13 juli 2022 tot en met 24 augustus
2022. Om deze stukken in te kunnen zien
kunt u een afspraak maken met mevrouw M.
Hazewinkel.
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn
kunnen belanghebbenden mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen
bij de burgemeester. Schriftelijke zienswijzen
stuurt u naar de gemeente Lochem t.a.v. de
burgemeester, postbus 17, 7240 AA Lochem.
Voor het inbrengen van een mondelinge
zienswijze kunt u een afspraak maken met

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.

Monique Hazewinkel via het telefoonnummer (0573) 28 92 22.
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 30 juni t/m 6 juli 2022 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg 32, het oprichten van een
vrijloopstal en het veranderen van een
inrichting (milieu), nr. 2022-245831,
30 juni 2022
Barchem
• Schuppert 11, het verbouwen van een
woning en het plaatsen van een dakkapel,
nr. 2022-245858, 30 juni 2022
Eefde
• Harfsense Steeg 6, het plaatsen van
een overkapping bij een gemeentelijk
monument, nr. Z2022-00000009,
4 juli 2022
Epse
• Du Tourweg 1, het brandveilig gebruik
van een tijdelijke accommodatie, nr.
Z2022-00000005, 1 juli 2022
• Wentholtweg 5, het plaatsen van een
tuinkamer, nr. Z2022-00000007,
4 juli 2022
Harfsen
• Wilhelminalaan 15, het plaatsen van een
carport, nr. 2022-245654, 29 juni 2022
Laren
• Possenweg 3, het plaatsen van uitlopen bij
stallen (milieu), nr. Z2022-00000011,
5 juli 2022
Lochem
• Hessenweg 16 (nabij), het kappen van vijf
bomen, nr. Z2022-00000008, 4 juli 2022
Kennisgeving verlenging beslistermijn
Contact: afdeling Publiekscontacten

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.

Contact: afdeling Publiekscontacten
We maakten de afgelopen periode
onderstaande intrekking bekend:
Lochem
• Dillenburg 118, het plaatsen van een
overkapping, nr. 2022-245199, 5 juli 2022
• Nieuweweg 54a, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. 2022-245405,
30 juni 2022

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Laren
• Katgershoek 3, het plaatsen en in gebruik
nemen van een mono-mestvergister
(OBM), nr. 2022-237249, 5 juli 2022
• Ooldselaan 17, het kappen van een
beukenlaan bij landgoed Oolde (rijksmonument), nr. 2022-231197, 5 juli 2022
Lochem
• Heggerank 19, het plaatsen van een
dakkapel, nr. 2022-245220, 6 juli 2022
• Kappellenweg 2t, het kappen van een eik,
nr. 2022-241403, 1 juli 2022
• Prins Bernhardweg 24, het plaatsen
van een winkelwagenoverkapping en
fietsnietjes, nr. 2022-241781, 29 juni 2022
Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide
procedure(bouwen) Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Contact: dhr. M. Buijsrogge
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is de volgende vergunning
aan de aanvrager bekendgemaakt:
Harfsen
• Heideweg 6, het plaatsen van zeventig
zonnepanelen, nr. 2021-225580,
30 juni 2022
Zie informatie: Zienswijzen
Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 30 juni t/m 6 juli 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:

We maakten de afgelopen periode
onderstaande intrekking bekend:

Barchem/Laren
• Ruurloseweg/Haytinksdijk (nabij) en
Warfveendijk (nabij), het aanplanten van
een bos, nr. 2022-242316, 30 juni 2022
Eefde
• Papaverhof 65, het plaatsen van een
nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243809,
6 juli 2022
• Zutphenseweg 73, het plaatsen van
vlaggenmasten, lichtpalen en een
reclamezuil (legalisatie), nr. 2022-232228,
29 juni 2022
Epse
• Buitenkamp 6, het plaatsen van een
nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243604,
6 juli 2022
Gorssel
• Elfuursweg 21c, het vervangen van een
woning en het plaatsen van een carport, nr.
2022-239001, 5 juli 2022
• Zuivelhof 11, het vergroten van een woning
en het plaatsen van een overkapping/
veranda, nr. 2022-238466, 5 juli 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.

Gorssel
• Gorsselse Enkweg 15 en 17, het intrekken
en een omgevingsvergunning voor
het oprichten van een twee onder
één kap woning (nr. 2018-118041), nr.
2021-197819, 6 juli 2022

Verkeer
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem
• Nassaulaan / Louise de Colignylaan
In verband met de reconstructie van de
kruising (verhoogd kruispuntplateau)
Louise de Colignylaan en de Nassaulaan is
deze kruising afgesloten voor het verkeer
van 11 tot 22 juli 2022.
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

