
 Gemeente Nieuws
Lochemse wandschildering wint 
Buitenkunstverkiezing Oost 2022
De wandschildering ‘Verbonden’ 
van Miel Krutzmann is door 
het publiek gekozen tot het 
meest favoriete kunstwerk in de 
Buitenkunstverkiezing Oost 2022. 
Het schilderwerk op de 55 meter 
hoge silo van de Op- en Overslag 
Coöperatie Oost (OOCON) aan de 
Goorseweg in Lochem kreeg maar 
liefst 63,7% van de stemmen! In 
de week van 15 augustus volgt 
een nieuwe stemronde voor de 
landelijke Buitenkunstverkiezing 
2022. Natuurlijk kunt u dan ook 
weer meestemmen!

Inwoners van Lochem, de 
Achterhoek en daarbuiten brachten 
massaal hun stem uit. Dit gebeurde 
vooral na oproepen van verschillende 
personen en organisaties op sociale 
media. De uitslag werd zondag-
morgen 31 juli bekendgemaakt 
in het NPO4-radioprogramma De 
Ochtend van 4. De wandschildering 
werd voor de verkiezing voorge-
dragen door inwoonster Karin 
Dekema. Zij kreeg van ons een 
bloemetje als dank.

Relatie tussen mens en natuur
Kunstenaar Miel Krutzmann van 
TelmoMiel wilde vooral de relatie 
tussen mens en natuur uitbeelden. 
Zo ziet u aan de rechterkant van de 
afbeelding een link met landgoed 
Verwolde. Op de achtergrond zijn de 
Lochemse hooiplukkers te zien.

Op naar de landelijke titel!
In de week van 15 augustus strijden 
alle regionale winnaars met elkaar. 
Dan gaat het om de landelijke 
titel voor het meest favoriete 
buitenkunstwerk. Natuurlijk doet 
de wandschildering van Miel 
Krutzmann ook mee. Via onze 
sociale media en in het gemeen-
tenieuws van volgende week 
leest u hoe u kunt meestemmen. 
U kunt ook zelf de website van 
NPO Radio 4 in de gaten houden: 
www.nporadio4.nl/thema/
buitenkunstverkiezing-2022/
nieuws. 

Wie wordt de winnaar?
Dat horen we zondagmorgen 21 
augustus in de uitzending van het 
radioprogramma De Ochtend van 4.
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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

Waarderingssubsidie voor 
Lochemse organisaties
Verschillende organisaties op 
het gebied van cultuur, jeugd en 
ouderen ontvangen in Lochem een 
waarderingssubsidie. Zij krijgen 
deze subsidie omdat de gemeente 
hun activiteiten voor de Lochemse 
samenleving waardeert. Wilt u 
voor 2023 subsidie aanvragen? 
Zorg dan dat uw aanvraag voor  
1 oktober 2022 binnen is.

Op www.lochem.nl/waarderings-
subsidie ziet u of uw stichting of 
vereniging in aanmerking komt 
voor een waarderingssubsidie. Uw 
organisatie moet in ieder geval aan 
de volgende voorwaarden voldoen:
1. De organisatie is gevestigd in de 

gemeente Lochem

2. De organisatie behoort tot één 
van de volgende categorieën:
• Op het gebied van 

cultuur: accordeonver-
enigingen, zangkoren, 
muziekverenigingen.

• Op het gebied van ouderen: 
AKKU.

• Op het gebied van jeugd: 
scouting, hervormde 
jeugdraad, open jongerenwerk 
Lochem.

Aanvragen voor 1 oktober
U kunt de subsidie aanvragen tot 1 
oktober 2022. Zorg dat u er op tijd 
bij bent, 1 oktober nemen we geen 
aanvragen meer in behandeling. 

Training met helikopters 
van 8 tot 13 augustus

Van maandag 8 augustus tot en 
met vrijdag 12 augustus trainen 
Apache gevechtshelikopters 
van het Defensie Helikopter 
Commando (DHC) boven Lochem. 
De bemanningen oefenen het 
aanvallen en uitschakelen van 
gronddoelen onder verhoogde 
dreiging. De helikopters vliegen 
tussen 9.00 en 21.00 uur meerdere 
keren per dag op lage hoogte. 

Een terroristische aanslag is 
een voorbeeld van zogenoemde 
verhoogde dreiging. Hoog 
vliegen met een helikopter kan 
dan niet omdat helikopters zich 
dan niet kunnen verschuilen. 
Zij moeten juist laag dekking 
zoeken. Bijvoorbeeld achter een 
rij bomen, een bos of een heuvel. 

Zo kunnen zij hun werk doen en 
blijven ze buiten de radar van 
de tegenstander. Tijdens deze 
training gaan de bemanningen 
verschillende situaties oefenen. 
Vanaf de grond krijgen zij hulp van 
eenheden van de landmacht.

Informatie en meldingen 
vliegbewegingen
De oefening kan hinder of geluids-
overlast geven. Wilt u hierover 
een klacht indienen, dan kan 
dit online via www.defensie.nl/
onderwerpen/klachten-en-schade-
claims/geluidsoverlast/klachten-
formulier. De vliegbewegingen 
en informatie over de oefeningen 
vindt u op de website van de 
luchtmacht: www.luchtmacht.nl/
vliegbewegingen.

Zwemmen in veilig en 
schoon natuurwater
Gaat u een van de komende dagen 
zwemmen in natuurwater? De 
provincie Gelderland waarschuwt 
dat er blauwalgen zijn gevonden in 
het zwemwater bij Europarcs resort 
De Achterhoek in Lochem. 

Zwemmen in water met 
blauwalgen kan vervelende 
klachten geven zoals diarree 
en huidirritatie. Ook op andere 
plekken in de Achterhoek 
komen blauwalgen voor in het 
zwemwater. Check altijd eerst 

op www.zwemwater.nl waar u 
veilig en in schoon natuurwater 
kunt zwemmen. Of kies voor een 
van de fijne zwembaden in onze 
gemeente!

De wandschildering 'Verbonden' van Miel Krutzmann werd door inwoonster 
Karin Dekema genomineerd voor de Buitenverkiezing Oost 2022.

Geen spoedaanvragen 
reisdocumenten op 24 en 25 augustus

Woensdag 24 en donderdag 
25 augustus kunt u geen 
spoedaanvraag doen voor een 
paspoort of identiteitskaart. De 
leverancier van reisdocumenten 
kan het document niet op de dag 
daarna leveren. 

Vraagt u tussen 24 augustus 
16.00 uur en 25 augustus 16.00 
uur met spoed een reisdocument 
aan? Dan kunt u uw paspoort of 
identiteitskaart op maandag 29 
augustus in het gemeentehuis 
komen ophalen.
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Voorkom inbraak
Gaat u een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra alert en doe uw 
deuren goed op slot, uw ramen dicht en een lichtje aan. Doe alsof u thuis 
bent, of u nu een paar uur of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes 
staan, zorg voor een bewoonde indruk door automatische verlichting. 
Denk ook aan het tuinhek en de schuur! 
Kijk voor tips op www.maakhetinbrekersniettemakkelijk.nl.

‘Plezier op School’ bereidt kinderen voor op 
de brugklas
Help uw kind om na de zomer- 
vakantie met plezier naar school te 
gaan! Op 15 en 16 augustus begint 
de cursus ‘Plezier op school’. Uw 
kind kan gratis meedoen.

De cursus is speciaal voor nieuwe 
brugklassers die zich onzeker 
voelen, op de basisschool zijn 
gepest of bijvoorbeeld weinig 

vriendjes hebben. Zij leren onder 
andere hoe ze contact kunnen 
maken met andere kinderen in de 
klas. En wat ze kunnen doen bij 
pesten en plagen. 

Meer informatie over de cursus
Voordat de cursus begint, maakt 
de cursusleiding graag kennis met 
u en uw kind. U krijgt dan uitleg 

over de cursus en u kunt met 
vragen terecht. De training op 14 
en 15 augustus is van 9.00-16.30 
uur in wijkcentrum De Uitwijk aan 
De Brink 116 in Zutphen. Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op 
www.impluz.nl/training/plezier-op-
school-voor-leerlingen-die-naar-de-
brugklas-gaan.

Heeft u klachten die kunnen wijzen op corona? 
Doe dan direct een zelftest. U hoeft 
niet naar de GGD. Heeft u geen 
klachten? Houd uw gezondheid 
goed in de gaten. Krijgt u toch 
klachten? Test uzelf dan zo snel 
mogelijk. 

Als u corona heeft, gaat u minimaal 
vijf dagen in isolatie. Het kan zijn 
dat u in uw geval langer in isolatie 
moet. Dit hangt af van uw klachten. 

Meer weten?
Kijk voor de antwoorden op veel- 
gestelde vragen over corona op 
https://mijnvraagovercorona.nl.

Kademuur langs Noorderwal bijna klaar
Heeft u de nieuwe kademuren 
op de Noorderwal al gezien? Ze 
geven een goed beeld van de 
gracht die vroeger lag op de plek 
van de Julianaweg. De Noorderwal 
wordt een gebied voor wandelaars. 
Sinds deze week liggen de 
werkzaamheden drie weken stil. 
De bouwvakkers hebben vakantie. 
Vanaf maandag 22 augustus 
gaat de aannemer verder met de 
Julianaweg en de Noorderwal. 
De aannemer begint dan bij het 
deel tussen de Walderpoort en de 
inrit van de Lidl. Het asfalt in de 
weg gaat eruit. Hiervoor komen 
klinkers in de plaats. Mensen die 
met de auto of motor naar het 
centrum of de Lidl willen, volgen 
via omleidingsborden tijdelijk een 
andere route. Informatie hierover 
volgt nog.

Horlogemaker met 
pensioen

Horlogemaker Hans van der Eijk gaat met pensioen. Daarom stond hij 
woensdag 27 juli voor de laatste keer op de Lochemse warenmarkt. 
Wethouder Marja Eggink kwam langs met een bloemetje. Ze bedankte 
hem voor zijn jarenlange trouwe inzet voor de warenmarkt.

CycloMedia maakt foto’s in gemeente 
Vanaf half augustus tot half 
oktober maakt CycloMedia foto’s in 
onze gemeente. Met een speciale 
camera-auto maken zij 360-graden 
panoramafoto’s vanaf de openbare 
weg. Zo brengt dit Nederlandse 
bedrijf de omgeving in beeld. 

De gemeente gebruikt deze foto’s 
bijvoorbeeld voor onderzoek en 
beheer van de openbare ruimte. 
Dankzij de foto’s kunnen we 
bijvoorbeeld sneller zien welke 
wegen onderhoud nodig hebben. 
We gebruiken de foto’s ook voor 
handhaving van de openbare orde 
en veiligheid. En bij het maken of 
beoordelen van ruimtelijke plannen.

Wat als er mensen of kentekens op 
de foto staan?
Dan maakt CycloMedia die 
onherkenbaar. Hier gelden strenge 

voorwaarden voor. CycloMedia heeft 
haar activiteiten aangemeld bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens. We 
gebruiken de foto’s niet openbaar, 
we zetten ze bijvoorbeeld niet op 
internet. 

Waar vind ik meer informatie?
Kijk op www.cyclomedia.com. Voor 
vragen of bezwaar maken kunt u 
contact opnemen met CycloMedia 
Technology, Van Voordenpark 1b, 
5301KP Zaltbommel. Of mailen 
naar privacy@cyclomedia.com.

Wat vindt u van onze 
communicatie?
Het werkt zo: u krijgt een brief van de gemeente, of ‘t Baken. Vindt u 
deze niet duidelijk geschreven? Laat het ons dan weten. Geen internet? 
U mag de brief ook inleveren. Bij het loket in Lochem. Zet ‘schrijfcoach’ 
op de envelop. Schrijf uw telefoonnummer erop als u wilt dat wij contact 
opnemen. Heeft u een tip? Ga naar www.lochem.nl/directduidelijk. 
Hartelijk dank!
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen

Evenementenvergunningen 

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

Almen
• Oranjevereniging Ons Vorstenhuis, 

Plechtigheid Monument Gesneuvelde 
Canadezen Almen, nabij Dorpsstraat 61,  
13 september 2022 (2022-248160)

Harfsen
• MC Hamac Harfsen, ONK Enduro, 

Deventerdijk 7, 21 tot en met 23 oktober 
2022 (2022-248063)

Joppe
• Hanzesport, Speculaaspoppenloop, 

Dortherdijk 6, 3 december 2022 
(2022-248119)

Laren
• De Gekleurde Zanger C.L.W. Noorduyn, 

Vogeltentoonstelling en vogelbeurs, 
Verwoldseweg 37, 22 en 29 oktober 2022 
(2022-248145)

Lochem
• Lochemse Evenementen Organisatie van 

Nederland en Oranje, Herfsttintentocht, 
vertrek vanaf Zutphenseweg 103,  
30 oktober 2022 (2022-248065)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 21 juli t/m 3 augustus 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Schuppert 7, het verbouwen van een 

woning, nr. Z2022-00000072, ingekomen 
22 juli 2022

• Vrochterdijk 2t, het kappen van een eik, nr. 
Z2022-00000087, ingekomen 27 juli 2022 

Eefde
• Gymnastieklaan 29a, het plaatsen 

van dakkapellen, nr. Z2022-00000095, 
ingekomen op 1 augustus 2022 

Gorssel
• Eesterbrinkweg 1a, het oprichten van een 

woning, nr. Z2022-00000083, ingekomen 
26 juli 2022 

• Hoofdstraat 8, het oprichten/vervangen 
van een woning, nr. Z2022-00000073, 
ingekomen 22 juli 2022 

• Joppelaan 45a, het vergroten van een 
recreatiewoning het kappen van een 
douglas, nr. Z2022-00000091, ingekomen 
29 juli 2022 

• Markeweg 17 (nabij), het tijdelijk plaatsen 
van een wooncontainer voor een periode 
van 1 jaar, nr. Z2022-00000096, ingekomen 
3 augustus 2022 

Harfsen
• Reeverweg 52, het plaatsen van een 

kapschuur, nr. Z2022-00000077, 
ingekomen 25 juli 2022 

Lochem
• Ampsenseweg 24, het plaatsen van 

een mono-mestvergister (OBM), nr. 
Z2022-00000076, ingekomen 25 juli 2022 

• De Elzelaan (nabij), het oprichten van een 
woning, nr. Z2022-00000090, ingekomen 
28 juli 2022

• François Ballochilaan 30, het wijzigen 
van een voorgevel, nr. Z2022-00000092, 
ingekomen 30 juli 2022

• Vilderstraat 28 (nabij), het vervangen 
van een dakraam, nr. Z2022-00000075, 
ingekomen 24 juli 2022 

• Walsteeg (nabij), het oprichten van 3 
appartementen, nr. Z2022-00000082, 
ingekomen 27 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:

Almen
• Binnenweg 32, het oprichten van een 

vrijloopstal en het veranderen van een 
inrichting (milieu), nr. 2022-245831,  
3 augustus 2022 

Epse
• Du Tourweg 1, het tijdelijk plaatsen van 

een accommodatie ten behoeve van een 
kinderdagverblijf voor een periode van  
10 jaar, nr. 2022-244344, 28 juli 2022 

Lochem
• Aalsvoort 60, het verbouwen van een 

bedrijfspand en het veranderen van gevels, 
nr. 2022-243996, 27 juli 2022 

• Bierstraat 13 en 13a, het veranderen/
renoveren van het pand van horeca naar 
een winkel en een bovenwoning (gemeen-
telijk monument), nr. 2022-237814,  
27 juli 2022 

• Velhorst 6, het verbouwen/restaureren van 
een boerderij, een schuur en werkplaats/
berging (rijksmonument). nr. 2022-243506, 
2 augustus 2022 

• Westerwal 19, het vervangen van kozijnen, 
ramen en dakpannen (gemeentelijk 
monument), nr. 2022-242734, 2 augustus 
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 21 juli t/m 3 augustus 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Epse
• Deventerweg 34, het plaatsen en in gebruik 

nemen van een mono-vergister (OBM),  
nr. 2022-244737, 4 augustus 2022 

• Huzarenlaan 25, het aanleggen van een 
padelbaan, nr. 2022-245522, 22 juli 2022 

• Kletterstraat 19, het plaatsen en in gebruik 
nemen van een mono-mestvergister 
(OBM), nr. 2022-245317, 4 augustus 2022 

• Klumperkamp 20, het vergroten van een 
woning, nr. 2022-245093, 22 juli 2022 

• Vrijlandslaantje 5, het plaatsen van een 
berging/overkapping, nr. 2022-238869,  
28 juli 2022 

Harfsen
• Asselerweg 3a, het plaatsen van een 

schuur, nr. 2022-237503, 2 augustus 2022 
Laren
• Deventerweg 94a, het plaatsen van een 

mono-mestvergister en container (OBM), 
nr. 2022-239611, 2 augustus 2022 

• Markeloseweg 30, het plaatsen van een 
strostal, werktuigenberging, stro-opslag en 
kas, nr. Z2022-00000042, 25 juli 2022 

• Rengersweg 35, het vervangen en 
vergroten van een berging,  
nr. 2022-237513, 21 juli 2022 

Lochem
• Laan van Reudink 1, het oprichten van een 

woning, nr. 2022-242487, 27 juli 2022 

• Rozenweg 20, het vergroten van een 
woning, nr. 2022-243775, 27 juli 2022

 
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Contact: dhr. E. Visscher

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (artikel 2.1 en 
2.13 brandveilig gebruiken) is het voornemen 
om vergunning te verlenen voor:

Barchem
• Beukenlaan 24, het brandveilig gebruik van 

een school, nr. 2022-243843 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen voor iedereen 
ter inzage van 11 augustus t/m 21 september 
2022 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Vergunningen/zienswijze
Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

In de afgelopen periode is de volgende 
intrekking bekendgemaakt:
Harfsen
• Esveldsdijk 6a, het intrekken van de 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een woning (2019-148294),  
nr. 2022-231976, 1 augustus 2022 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Barchem
• Diverse wegen zijn in verband met 

het Barchems feest afgesloten voor 
bestuurders:

• Dorpsplein, zondag 21 augustus 2022 
van 9.00 tot 12.00 uur

• Dorpsplein, vanaf woensdag 24 augustus 
18.00 uur tot en met zondag 28 augustus 
18.00 uur

• Beukenlaan, vanaf kruising Van 
Damstraat/Kerklaan tot ingang 
Barchschole: vanaf vrijdag 26 augustus 
9.00 uur tot en met zondag 28 augustus 
18.00 uur

• Beukenlaan, vanaf de Lochemseweg tot 
ingang Barchschole: vanaf zaterdag 27 
augustus 9.00 uur tot en met zondag 
28 augustus 18.00 uur. Aanwonenden 
mogen vanaf de Larikslaan de 
Beukenlaan inrijden.

Zie informatie: Bezwaar

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.

 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.
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