
 Gemeente Nieuws
Aalsvoort timmert aan de weg
Gemeente Lochem biedt ruimte voor 
ondernemers die zich op een bedrij-
venterrein willen vestigen. Maar 
op bedrijventerrein Aalsvoort in 
Lochem is geen plek meer om uit te 
breiden. Houdt daarmee ook de rol 
van de gemeente op? “Nee, zeker 
niet,” zegt onze bedrijfscontact- 
functionaris Cor Bernard. “Want 
juist voor oudere bedrijventerreinen 
is er genoeg te doen. De proef met 
het parkmanagement op Aalsvoort 
is daar een mooi voorbeeld van.”

Vorig jaar startte een proef om 
de samenwerking tussen de 
Aalsvoortse bedrijven te versterken. 
“Een bedrijventerrein moet een plek 
zijn waar je prettig kunt werken en 

goed kunt ondernemen,” zegt Cor. 
“Aalsvoort is ongeveer 30 jaar oud 
en er zitten zo’n 90 bedrijven. Zaken 
als beveiliging, groenonderhoud en 
de omslag naar duurzame energie 
regelen zij allemaal zelf. Terwijl dat 
samen sneller lukt dan in je eentje. 
Een peiling van de gezamenlijke 
wensen leverde een beeld op van de 
wensen. Daar gaan we nu mee aan 
de slag.”

Bedrijventerrein beter zichtbaar 
“In de peiling van dit voorjaar zien 
we dat de bedrijven op Aalsvoort 
beter zichtbaar willen zijn. Een 
welkomstbord en duidelijke 
bewegwijzering op het terrein 
helpen daarbij. Als gemeente denken 
we graag vanaf het begin mee 
over de plekken waar de borden 
straks komen te staan. Zodat we 
de vergunning makkelijker kunnen 
afgeven.”

Wens: verbeteren van de veiligheid
Veiligheid kwam in de peiling als 
duidelijke wens naar voren. “Dat 
kun je op verschillende manieren 
zien,” zegt Cor. “De medewerkers 
van de bedrijven moeten veilig 
naar hun werk kunnen lopen of 

fietsen. Als gemeente helpen wij bij 
het aanpassen van een fietspad of 
kruising als het nodig is. Maar het 
kan ook zijn dat er betere of meer 
openbare verlichting moet komen. 
En goede verlichting heb je weer 
nodig als je samen cameratoezicht 
en beveiliging wilt inkopen. Dan 
wil je immers mensen die kwaad 
willen goed in het licht zetten. Dus 
zo komen er verschillende ballen aan 
het rollen. Dat werken we nu samen 
met de bedrijven verder uit.”

Uw contactpersoon

Cor Bernard is uw contactpersoon 
voor de aan- en verkoop van 
grond op bedrijventerreinen in de 
gemeente Lochem. Bij hem kunt 
u ook terecht als u de wethouder 
of het college in uw bedrijf 
wilt uitnodigen. Cor is actief 
in ondernemersnetwerken en 
vertegenwoordigt de gemeente 
in verschillende projecten en 
samenwerkingsverbanden, 
waaronder de Cleantech Regio en 
Havenbedrijf Twente.
Telefoon: (0573) 28 91 41
E-mail: c.bernard@lochem.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

“Een bedrijventerrein moet een plek zijn waar je prettig kunt werken en goed 
kunt ondernemen,” zegt bedrijfscontactfunctionaris Cor Bernard.

Gemeentenieuws komt  
3 augustus niet uit
Het gemeentenieuws gaat een 
weekje met zomerreces. Op 
woensdag 3 augustus slaan we een 
weekje over. 
Wilt u toch op de hoogte blijven 
van het actuele nieuws? Kijk dan op 

www.lochem.nl/nieuws of kijk op 
www.overheid.nl voor de openbare 
bekendmakingen bij u in de buurt. 
Ook blijven natuurlijk onze social 
mediakanalen in de lucht! 
Tot 10 augustus!

Sirenetest op 1 augustus
Maandag 1 augustus testen 
we onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrijk dat u weet wat u moet 
doen: ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en stem de radio 

of tv af op Omroep Gelderland. 
Deze omroep houdt u op de hoogte. 

NL-Alert
In Nederland werkt de overheid 
ook met NL-Alert. Dit is een 
alarmmiddel van de overheid 
om u in een noodsituatie via uw 
mobiele telefoon met een actueel 
tekstbericht te informeren. Voor 
het ontvangen van NL-Alert hoeft 
u verder niets in te stellen op 
uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Lees meer op  
www.nl-alert.nl.Gratis cursus ‘Plezier op school’ voor 

jongeren uit de gemeente Lochem
Zit je in groep acht? Vind je het 
spannend om naar de middelbare 
school te gaan? Heb je niet zo 
veel vriendjes op de basisschool? 
Of word je gepest? Dan is de 
cursus 'Plezier op school' iets 
voor jou! Deze cursus vindt plaats 
op 15 en 16 augustus 2022 in 
het Wijkcentrum de Uitwijk in 
Zutphen.

Bij 'Plezier op school' leer je hoe je 
sterker in je schoenen kunt staan 
tussen alle nieuwe kinderen op de 
middelbare school. Je leert hoe je 
nieuwe vrienden kunt maken en 
hoe je het beste kunt reageren als 
iemand vervelend tegen je doet. 
De cursus bereidt je voor op de 
middelbare school, zodat je daar 
met meer zelfvertrouwen naar 
toe gaat. Dit helpt je om het op de 
middelbare school naar je zin te 
krijgen!

In de cursus leer je:
• Contact te leggen met de 

nieuwe kinderen in de klas

• Jezelf een houding te geven 
binnen je nieuwe klas

• Hoe je het best kunt omgaan 
met plagen en pesten

• Positief (over jezelf) te denken
• We doen dat door met elkaar 

te praten, elkaar tips te geven 
en door moeilijke situaties te 
oefenen. Op deze manier helpt 
de cursus je om met 'Plezier 
naar school' te gaan!

Inschrijven
De cursus duurt twee dagen 
van 9.00 tot 16.30 uur en gaat 
van start in de laatste week van 
de zomervakantie. Voordat de 
cursus begint, willen we jou en je 
ouder(s), verzorger(s) uitnodigen 
om kennis met ons te maken. 
We kunnen uitleg geven over 
de cursus en je kunt ons vragen 
stellen. Deelname aan de cursus 
'Plezier op school' is gratis. 
Inschrijven kan via: www.impluz.nl 
> trainingsgroep > plezier op 
school 2022 Zutphen.

  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. 

Vragen en 
meldingen
over beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte?
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Heeft u de nieuwe gemeentegids 
Lochem al in huis?
Heeft u de nieuwe gemeente- 
gids 2022-2023 al in huis? De 
gids ligt gratis voor u klaar bij 
de verschillende afhaalpunten 
in onze kernen. Bekijkt u de gids 
liever online? Dat kan via  
www.lochem.smartmap.nl.

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

Heeft u het nieuwe klompenpad 
in Laren al gelopen?
Weet u dat er sinds maart een 
klompenpad in Laren is? Het Laorns 
Enkenpad is een rondwandeling 
van 15 kilometer door het prachtige 
buitengebied van Laren. De zomer 
is bij uitstek de periode om het pad 
eens te lopen.

Ontdek Laren, via akkers en 
weilanden, over en langs 
eeuwenoude enken en over 
oude en nieuwe landgoederen. 
Klompen aan, rugzak op en gaan. 
Wandelschoenen mogen natuurlijk 
ook. Let op: het wandelpad loopt 
voor een deel over particulier 
terrein, soms loopt er vee. Daarom 
mogen honden niet mee op het 
klompenpad.

Partijen en veel vrijwilligers.
Het pad is financieel mede mogelijk 
gemaakt door de gemeente 
Lochem, Provincie Gelderland en de 
Nationale Postcode Loterij. En met 
dank aan veel vrijwilligers! 

Kijk voor meer informatie en 
een downloadbare folder op 

www.klompenpaden.nl of de 
Facebookpagina Klompenpaden.

Informatieavond op 19 september in Hoeflo

Energierekening omlaag en stap voor stap 
van het gas af
Hoe bespaart u energie en hoe 
zorgt u ervoor dat u torenhoge 
energierekening omlaag gaat? 
Plaatselijk Belang Harfsen-Kring 
van Dorth (PB) houdt samen met de 
gemeente Lochem, LochemEnergie, 
Mans57 en Rom3D op maandag 
19 september een informatieavond 
over dit onderwerp. De partijen 
geven praktische informatie, 
gericht op ieders persoonlijke 
situatie.

Marianne Scheepens van Mans57 
heeft een handig boekje met 
checklist samengesteld: hoeveel 
energie heeft u nodig, waar kunt 
u besparen en hoe zou u zelf (een 

gedeelte) van uw benodigde energie 
op kunnen wekken? Het boekje 
geeft veel informatie. Bijvoorbeeld 
ook over zonnepanelen, 
zonneboilers of warmtepompen. 
Het boekje krijgen de aanwezigen 
die avond mee naar huis.

1001 vragen
Bij de aanmelding vragen de organi-
satoren in welk soort huis u woont 
(tussenwoning, hoekhuis, vrijstaand 
huis, boerderij, appartement, 
bedrijfswoning of monument). 
En wat het bouwjaar (ongeveer) 
is. Iemand die op een boerderij 
woont heeft heel andere energie-
vragen dan mensen in geschakelde 

woningen bijvoorbeeld. Na een 
korte algemene presentatie gaan 
mensen uiteen aan verschillende 
tafels. Deze staan onder leiding van 
deskundigen van LochemEnergie, 
ROM3D en de Energiecommissie 
van Plaatselijk Belang. U kunt 
vragen stellen en krijgt tips.

Aanmelden
Aanmelden voor de avond kan 
alvast via secretariaat@plaatselijk-
belangharfsen.nl. Vermeld daarbij 
uw soort huis en het bouwjaar. 
Meer informatie over de avond 
vindt u op www.plaatselijkbelang-
harfsen.nl.

Wandelgemeente van het jaar
In het voorjaar werd Lochem door Tevoet Online uitgeroepen tot wandel-
gemeente van het jaar. Supertrots zijn we daar op! Wat maakt onze 
gemeente zo speciaal? Afwisseling is het sleutelwoord. Glooiingen, 
landerijen, heuvels, wild, de meanderende Berkel, de Gorsselse Heide, het 
Grote Veld, de IJssel en de vele landgoederen. Ze maken dat het prachtig 
wandelen is in onze gemeente. Naast het klompenpad in Laren zijn 
er nog veel meer mooie tochten. Kijk eens op vvvlochem.nl voor meer 
wandelroutes.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 14 juli tot en met 20 juli 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Dorpshuis ’t Onderschoer, Jubileum 

concert Crescendo Barchem, 29 oktober, 
Beukenlaan 1, 2022-247609

Epse 
• Straatbarbecue (Besloten) 27 augustus, 

Epserenk, 2022-247160

Laren 
• BEO Exel, Rond Om Exel, 25 september, 

Oude Lochemseweg 4, 2022-246904

Lochem
• LWC de Paaschberg, Strade Bianche 

Achterhoek (besloten) 24 en 25 september, 
Openluchttheater Lochem, Onderlangs, 
2022-247042

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 14 t/m 20 juli 2022 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Barchem
• Hietland 2, het kappen van een eik,  

nr. Z2022-00000045, 15 juli 2022 

• Hietland 4, het veranderen van een 
pluimveebedrijf (milieu),  
nr. Z2022-00000051, 15 juli 2022 

• Lochemseweg 8, het constructief wijzigen 
van een woning en het veranderen van een 
gevel, nr. Z2022-00000055, 18 juli 2022 

Eefde
• Jodendijk 2, het verbouwen/vergroten van 

een woning en atelier, nr. Z2022-00000060, 
18 juli 2022 

Gorssel
• Ketenbosweg 13, het kappen van een berk, 

nr. Z2022-00000046, 15 juli 2022 
Harfsen
• Dorshorst 2, het kappen van 16 bomen,  

nr. Z2022-00000052, 17 juli 2022 
Laren
• Broersdijk 4, het verbouwen van een 

blokhut tot een Bed and Breakfast,  
nr. Z2022-00000047, 15 juli 2022 

• Markeloseweg 30, het plaatsen van een 
strostal, werktuigenberging, stro-opslag en 
kas, nr. Z2022-00000042, 14 juli 2022 

• Oosterenkweg 19, het kappen van een 
esdoorn, nr. Z2022-00000067, 20 juli 2022 

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.

Bewijs van verblijf ophalen in Deventer
Oekraïense vluchtelingen die 
tijdelijk in Nederland wonen, 
hebben een bewijs van verblijf 
nodig. Ook als zij willen werken. 

Op de website https://portaal.
refugeepass is het gemakkelijk om 
een afspraak te maken. Het bewijs 
ophalen kan vanaf 25 juli tot en met 
1 september ook in Deventer. De 

Immigratie en Naturalisatiedienst 
(IND) levert het bewijs van verblijf. 
Inschrijven bij de gemeente is nodig 
om het bewijs van verblijf te krijgen. 

Kijk voor meer informatie over  
hulp aan Oekraïne op  
www.lochem.nl/in-en-over-lochem/
informatie-hulp-aan-oekraine/
veel-gestelde-vragen.
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Lochem
• Bolksbeekweg 7 (nabij), het oprichten van 

een bedrijfswoning, nr. Z2022-00000066, 
20 juli 2022

• Somerset 1, het plaatsen van een carport, 
nr. Z2022-00000038, 14 juli 2022 

• Westerbleek (nabij gracht), het aanleggen 
van een vlonder en stoep,  
nr. Z2022-00000056, 18 juli 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
• 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, 20 juli 2022 

Lochem
• Kwinkweerd 3, het vergroten van een 

productiehal, nr. 2022-242783, 19 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 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking aanvraag bekend:

Harfsen
• Wilhelminalaan 15, het plaatsen van een 

carport, nr. 2022-245654, 18 juli 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Harfsen
• Deventerdijk 7, het plaatsen van een 

berging, nr. 2022-243722, 14 juli 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 14 t/m 20 juli 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Korenbloemweg 26, het plaatsen van een 

nokverhoging (dakkapel), nr. 2022-243810, 
18 juli 2022 

Kring van Dorth
• Schoolterdijk 3 en 5, het verbouwen van 

een schuur tot een groepsruimte, het 
plaatsen van twee dakkapellen en tijdelijke 
bewoning, nr. 2022-239612, 18 juli 2022 

Laren
• Buisweerdweg 10a MZ, het tijdelijk 

plaatsen van een (woon)unit voor 
mantelzorg, nr. 2022-240576, 14 juli 2022 

Lochem
• Het Langen 2, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2022-244399,  
14 juli 2022 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode is onderstaande 
intrekking bekend gemaakt:

Laren
• Boomkampsweg 1, het gedeeltelijk 

intrekken van een omgevingsvergunning 
voor het oprichten van een herenboerderij 
met bijgebouwen (nr. 2007.0463),  
nr. 2020-186066, 18 juli 2022 

Lochem
• Ploegdijk 2 H711, het gedeeltelijk intrekken 

van een omgevingsvergunning voor het 
oprichten van twee recreatiewoningen  
(nr. 2017-002481), nr. 2021-218598,  
18 juli 2022 

• Ossenbeltsdijk 5a, het gedeeltelijk 
intrekken van een omgevingsvergunning 
voor het veranderen en vergroten van een 
paardenstal (nr. 2015-020683),  
nr. 2021-195989, 18 juli 2022 

Milieu

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een maatwerkvoorschrift voor 
het aspect vetafscheider/slibvangput op te 
leggen voor:

Harfsen
• Kapeldijk 17, het stellen van een 

maatwerkvoorschrift voor het onderdeel 
vetafscheider en slibvangput (milieu),  
nr. 2022-247578, 17 juli 2022

Zie informatie: bezwaar 

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Gorssel
• Veerweg 36, Besluit bodemenergiesysteem 

buiten inrichtingen milieubeheer, het 
aanleggen van een gesloten bodem- 
energiesysteem bij de woning (milieu),  
nr. Z2022-00000040, 14 juli 2022 

Harfsen
• Kapeldijk 17, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het starten van 
een theeschenkerij voor de maanden april 
tot en met september (milieu),  
nr. 2022-247578, 17 juli 2022 

Lochem
• Kwinkweerd 3, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
bouwen van een faraday op het buiten-
terrein het van bedrijf (milieu),  
nr. 2022-243101, 3 juni 2022

• Velhorst 3 en 6,  Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
bouwen van een potstal en loods (milieu), 
nr. 2022-237473, 12 april 2022

Verkeer

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Lochem
• 2022-246318, Albert Hahnweg ter hoogte 

van huisnummer 2: het instellen van een 

algemene gehandicaptenparkeerplaats op 
het parkeerterrein ter hoogte van ZoZijn 
door het plaatsen van bord E6 van het RVV 
1990, 12 juli 2022

Verkeersmaatregelen

Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam

De volgende maatregelen worden genomen:

Gorssel
• Esdoornlaan 

I.v.m. activiteiten in het openluchttheater is 
de Esdoornlaan te Gorssel afgesloten voor 
het verkeer op 13 augustus 2022 van 18.00 
tot 23.00 uur

Laren
• Verwoldseweg 

In verband met het evenement “Trekker 
Trek” is de Verwoldseweg te Laren op 
zondag 7 augustus 2022 tussen 09.00 uur 
en 23.00 uur afgesloten voor bestuurders. 
Het betreft hier het gedeelte tussen 
de onderdoorgang van de N332 en de 
Marsmansteeg.

Op de onderstaande wegen wordt op  
7 augustus een parkeerverbod ingesteld:
-  Marsmansteeg tussen de Markeloseweg en 

de Verwoldseweg
-  Verwoldseweg tussen de Kloosterweg-

Braninkkamp en de Oude Diek

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

Contact: afdeling Publiekscontacten

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
persoon niet meer woont op het adres waar 
zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) 
staat ingeschreven. Het college heeft daarom 
het voornemen deze persoon uit te schrijven.

Onderstaande persoon worden verzocht 
binnen twee weken na publicatiedatum 
van dit bericht contact op te nemen met de 
afdeling Publiekscontacten via (0573) 28 92 
22. Indien deze persoon zich niet binnen deze 
periode meldt, wordt zij uitgeschreven uit de 
Basisregistratie Personen.

D. Beckers, geb. 04-10-1999

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

 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 


