
 Gemeente Nieuws
Rondweg Lochem: ontwerp van de nieuwe weg en brug

Inloopbijeenkomst N346 Schakel 
Achterhoek-A1 op 7 september
Provincie Gelderland houdt 
samen met aannemer BAM Infra 
een inloopbijeenkomst over het 
ontwerp en de uitvoering van 
de N346 Schakel Achterhoek - 
A1. De bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 7 september in de 
Schouwburg Lochem. Tussen 16.00 
en 21.00 uur bent u welkom om 
binnen te lopen. Aanmelden is niet 
nodig.

Tijdens de inloopbijeenkomst 
kunt u het ontwerp van BAM Infra 
bekijken. Ook geeft de aannemer 
informatie waar de werkzaamheden 

plaatsvinden en wat dat betekent 
voor de bereikbaarheid van de 
omgeving. Er is alle gelegenheid om 
vragen te stellen. 

Toekomstbestendig
De N346 Schakel Achterhoek A1 is 
een toekomstbestendige oplossing 
om de Achterhoek, de A1 en de 
Stedendriehoek (Deventer-Zutphen-
Apeldoorn) bereikbaar te houden. 
De provincie legt deze weg aan om 
de veiligheid en doorstroming van 
doorgaand verkeer te verbeteren. De 
landschappelijke inpassing versterkt 
de groene uitstraling van het gebied 
met de karakteristieke bomenlanen 
en landgoederen.

Aparte fiets- en voetgangersbrug
Door de aanleg van de fiets- 
voetgangersbrug vanaf de 
bestaande Lochemse Brug naar 
het station, wordt het snelverkeer 
gescheiden van voetgangers 
en fietsers. Dit zorgt voor meer 
veiligheid voor fietsers en 

voetgangers en zorgt voor een 
betere doorstroming.

Sluipverkeer
Met de nieuwe N346 ontstaat 
een logische en snelle regionale 
verbinding naar de Achterhoek. 
Door aanleg van de parallelwegen, 
zoals de Kwinkweerd en de 
Goorseweg, scheidt de provincie 
regionaal verkeer van het lokale 
verkeer en bestemmingsverkeer. Dit 
zorgt voor een betere doorstroming 
en veiligheid. Ook sluipverkeer zoals 
over de Ampsenseweg zal sterk 
afnemen of verdwijnen. Dit komt de 
verkeersveiligheid ten goede.

Planning
Vanaf maart 2023 gaat de eerste 
schop de grond in voor de N346 
Schakel Achterhoek – A1. Provincie 
en de aannemer proberen de hinder 
tijdens de werkzaamheden zoveel 
mogelijk te beperken. Medio 2025 is 
de nieuwe provinciale weg klaar.
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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

Chinees en hotels langs N312 
bereikbaar tijdens wegwerkzaamheden
Chinees Chun Lin en de hotels 
BonAparte en De Lochemse 
Berg blijven tijdens de huidige 
wegwerkzaamheden aan de N312 
bereikbaar. 

De provincie werkt er aan om de 
weg beter en veiliger te maken. 
Dat is goed, maar helaas brengen 
de werkzaamheden forse hinder 
mee voor de hotels en chinees 
langs deze weg. Dat in een voor hen 
ontzettend belangrijke periode van 
het jaar én na twee jaar corona. 
Helpt u hen door ze in deze periode 

te blijven bezoeken? Via een 
omleidingsroute zijn ze bereikbaar 
voor een kop koffie, lunch of diner 
of afhaalmaaltijd. Wees loyaal, koop 
lokaal! En steun deze ondernemers 
in deze tijd!

Meer informatie
De werkzaamheden op dit wegvak 
duren tot en met 18 september 
2022. Op www.gelderland.nl > 
wegwerkzaamheden > N312 
Ruurlo-Lochem leest u meer over de 
wegwerkzaamheden. 

Provincie Gelderland vervangt deel 
asfalt op de N348 bij Gorssel
Provincie Gelderland vervangt 
het asfalt op de Zutphenseweg/ 
Deventerweg (N348) langs Gorssel, 
vanaf de Kamperweg tot aan de 
kruising met het Nijenbeeksepad. Dit 
is inclusief de zuidelijke kruising met 
de Hoofdstraat. De werkzaamheden 
starten op vrijdag 2 september 20.00 
uur en zijn maandag 5 september 
6.00 uur afgerond. 

Door de slechte conditie van het 
asfalt moet de deklaag op zeer 
korte termijn vervangen worden. 
Dit onderhoud staat los staat van 
de besluiten over de inrichting van 
de provinciale weg tussen Eefde 
en Gorssel en het naastgelegen 
fietspad. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden sluit 
de provincie het wegvak vanaf de 
kruising met de Hoofdstraat tot aan 
de kruising met het Nijenbeeksepad 
af voor gemotoriseerd verkeer. De 
provincie leidt doorgaand verkeer 
om via de A1, N332 en de N346. 
Fietsers kunnen gebruik blijven 
maken van het bestaande fietspad. 

Openbaar vervoer
De bushaltes zijn bereikbaar. 
De bus rijdt over het fietspad. 
Verkeersregelaars begeleiden dit 
zodat het veilig voor fietsers is. 
Op www.bereikbaargelderland.nl 
staan de actuele afsluitingen en 
omleidingsroutes.

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u het ontwerp bekijken van de Rondweg 
Lochem. 

CycloMedia maakt foto’s in 
gemeente Lochem 

CycloMedia maakt op dit moment 
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. Tot eind oktober rijdt de 
auto van CycloMedia door onze 
gemeente.

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.

Foto’s niet openbaar
Wat als er mensen of kentekens 
op de foto staan? Dan maakt 
CycloMedia die onherkenbaar. 
Hier gelden strenge voorwaarden 
voor. CycloMedia heeft haar activi-
teiten aangemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. We gebruiken 
de foto’s niet openbaar, we zetten 
ze bijvoorbeeld niet op internet. 

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.

Stemmers trots op silo-art
De Lochemse silo-art won helaas 
niet de titel ‘Meest favoriete 
Buitenkunstwerk 2022’. Het 
kunstwerk ‘De Parachutist’ uit De 
Bilt van kunstenaar Jits Bakker 
won de Buitenkunstverkiezing 
2022. Gefeliciteerd! 

Nog steeds zijn we trots 
dat de wandschildering 
van Miel Krutzmann de 
Buitenkunstverkiezing Oost 
2022 won. Nogmaals van harte 

gefeliciteerd met het winnen van 
deze mooie publieksprijs!

Positieve reacties
De verkiezing bracht in onze 
gemeente (en ver daarbuiten) 
veel positieve reacties op gang. 
Leuk om te merken dat iedereen 
zo enthousiast was. Bedankt voor 
het delen van de oproepen en voor 
het stemmen! U kunt alle werken 
bekijken op www.nporadio4.nl/
thema/buitenkunstverkiezing.

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 identi-
teitskaart op maandag 29 augustus 
in het gemeentehuis komen 
ophalen.
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Centrum en Lidl in Lochem via omleiding 
bereikbaar
Afgelopen maandag hervatte 
de aannemer het werk aan de 
Julianaweg en Noorderwal in 
Lochem. 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. 

De nieuwe kademuren aan de 
Noorderwal kwamen af voor de 
bouwvakvakantie. Ze geven een 
goed beeld van de gracht die 
vroeger lag op de plek van de 
Julianaweg. De Noorderwal wordt 
een gebied voor wandelaars. 

Word vrijwilliger voor de vleermuizenwerkgroep

Wilt u de vleermuis ook 
helpen? 

In onze gemeente hebben we veel 
vleermuizen en vleermuissoorten. 
Heel belangrijk, want vleermuizen 
zijn nuttig. Ze vangen veel insecten. 
Daarom zijn ze beschermd. Om 
de vleermuizen te helpen, wil de 
gemeente de komende twee jaar 
maar liefst 660 vleermuiskasten 
ophangen aan laanbomen in het 
buitengebied. Samen met Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland 
(SLG) zoekt de gemeente belang-
stellenden voor een nieuw op te 
richten vrijwilligersgroep. Wilt u 
de vleermuis ook helpen? Kom dan 
op dinsdag 30 augustus naar de 
informatiebijeenkomst in Almen.

De bijeenkomst is bij Camping 
Domein Groot Besselink aan de 
Lage Lochemseweg 31c in Almen. 
De bijeenkomst begint om 19.30 
uur, met een inloop vanaf 19.15 
uur. Meld u aan via slgelderland.
nl/vleermuisproject-lochem. Op de 
bijeenkomst lichten gemeente en 
SLG het project toe. We bieden u ook 
een cursus aan met een vleermuis-
deskundige. De cursus bestaat uit 
enkele bijeenkomsten. 

Wat doet de groep?
We zoeken handige vrijwilligers 
die vanaf komend najaar willen 
helpen met nestkasten ophangen 

en registreren. Dit gebeurt onder 
begeleiding van een ecoloog. 
U krijgt in een eerste cursusbij-
eenkomst praktische informatie over 
vleermuizen en over het ophangen 
van kasten. Ook is er aandacht voor 
veilig werken, bijvoorbeeld hoe 
je een ladder veilig plaatst. In het 
voorjaar maakt u een ronde langs 
de kasten om te controleren of ze er 
nog hangen en of ze nog in goede 
staat zijn. In een volgende cursus-
bijeenkomst leert u om vleermuis-
soorten te herkennen. Wanneer u 
het interessant vindt, kunt u dan 
helpen bij het onderzoek naar het 
gebruik van de kasten door de 
vleermuizen. 

Het vleermuiskastenproject vloeit 
voort uit het SoortManagementPlan 
Vleermuizen (SMP). De gemeente 
heeft dat plan gemaakt om de 
vleermuizenpopulatie op peil te 
houden. 

Tipclip Help de vleermuis
Kent u onze tipclips al? Waarbij 
inwoners tips geven voor meer 
biodiversiteit in onze leefomgeving? 
U vindt ze op YouTube in de playlist 
Tipclips Biodiversiteit. Er is er ook een 
met tips waarmee u de vleermuis 
kunt helpen. Veel kijkplezier!

De nieuwe kademuur geeft een goed beeld van de gracht die er vroeger lag.

Harrie Pelgrim kan hulp van vrijwilligers goed gebruiken bij zijn goede werk 
voor de vleermuiswerkgroep.

ENERGIEREKENING 
                        ONBETAALBAAR?

  Ook voor eenmalige energietoeslag van € 800 

Meer info: energierekeningonbetaalbaar.nl

Ook zo geschokken van je  
energierekening en woon  
je in de gemeente Lochem?

Energieconciërges (m/v)
komen aan huis voor 
gratis hulp, 
gratis bespaarproducten, 
en gratis huishoudelijk 
apparaat. 

Bel  06 11 22 06 92 
of mail hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl  

Linda uit Lochem vervangt tegels voor 
haar huis door groen
Linda uit Lochem was de grijze 
stoep voor haar huis zat. Ze wilde 
graag minder tegels en meer 
groen in de straat. Fleuriger en 
het houdt de gevel van het huis 
koeler in de zomer! Omdat het om 
openbare grond ging, vroeg ze of 
de gemeente toestemming wilde 
geven voor haar actie. Wij zagen 
geen beren op de weg en gaven 
groen licht. 

Doe ook mee!
Van 21 maart tot en met 31 
oktober doen we mee aan het NK 
Tegelwippen. Brengt de actie van 
Linda u op een goed idee? ‘Wip’ 
dan ook tegels uit uw tuin of voor 
uw huis en geef ze op via www.
nk-tegelwippen.nl. U maakt dan 
ook kans op een groene prijs van de 
gemeente. 

Geveltuintje op openbare grond?
Wilt u tegels voor uw huis 
weghalen en een geveltuintje 
maken? Is dit op grond van de 
gemeente? Vraag dan even bij ons 

na of dat kan. We denken graag 
met u mee. 

Stuur ook uw initiatief in!
Stuur uw initiatief aan nktegel-
wippen@lochem.nl. Dan zetten wij 

uw initiatief extra in het zonnetje. 
Samen maken we de gemeente 
groener! Meer inspiratie en 
informatie vindt u op  
www.nk-tegelwippen.nl. 

Doe zoals Linda en ‘wip’ ook tegels uit uw tuin of voor uw huis.

De scholen zijn weer begonnen!

De zomervakantie is in deze regio afgelopen. Kinderen gaan weer naar 
school. Daarom hangen in onze kernen deze spandoeken. Kinderen in het 
verkeer zijn kwetsbaar. Let daarom, zoals altijd, op uw snelheid! We wensen 
iedereen weer een mooi schooljaar toe!
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 11 augustus tot en met 17 augustus 
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Laren
• Ondernemers Laren, Sinterklaas Laren 

2022, Verwoldseweg 1, 19 november 2022 
(2022-249145)

• Stichting Lichtjesavond Laorne, 
Lichtjesavond Laorne, Dennenweg, 6 
november 2022 (2022-249343)

Lochem
• Lochemse Ondernemers Vereniging, 

Modeshow LOV, Gudulakerk Markt 1, 24 
september 2022 (2022-249347)

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 11 t/m 17 augustus 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Laren
• Buisweerdweg 10a, het handelen in 

strijd met de regels ruimtelijke ordening 
ten behoeve van vergroten schuur, nr. 
2022-00000111, 11 augustus 2022 

Lochem
• De Heest 4, het handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening ten behoeve van het 
plaatsen van campers, nr. Z2022-00000121, 
16 augustus 2022 

• Dr. Rivestraat 2, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. Z2022-00000119, 13 
augustus 2022 

• Ploegdijk 2, het kappen van zeven bomen, 
nr. Z2022-00000110, 11 augustus 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/Lochem
• Scheggertdijk, Kapelweg (nabij 

Twentekanaal) in Almen, Kanaaldijk, 
Dochterenseweg in Lochem, het kappen van 
80 bomen, nr. 2022-244395, 11 augustus 
2022 

Barchem
• Schoneveldsdijk 11, het kappen van twee 

eiken, nr. 2022-244345, 11 augustus 2022 
Laren
• Possenweg 3, het plaatsen van uitlopen bij 

stallen (milieu), nr. Z2022-00000011, 15 
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)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Houtvest 2, het kappen van vijf grove 

dennen, nr. 2022-239640, 11 augustus 2022 
• Joppelaan 45a, het vergroten van een 

woning en het kappen van een spar, nr. 
2022-245214, 15 augustus 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen
Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 11 t/m 17 augustus 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Ruurloseweg 2, het kappen van twee berken, 

nr. 2022-244851, 12 augustus 2022 
Epse
• Olthoflaan 13, het kappen van een beuk 

(herplant opgelegd 1st.), nr. 2022-244908, 
12 augustus 2022 

• Renbaan 9, het kappen van een beuk 
(herplant opgelegd 1st.), nr. 2022-245637, 
12 augustus 2022 

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplannen

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen 
liggen ter inzage:

Het bestemmingsplan Lindeboomsweg 9 
Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
BULindeboomsweg9Lo-BP31), zaaknummer 
2021-225887. Wijzigt de vorm van het 
agrarisch bouwvlak voor het perceel 
Lindeboomsweg 9 Lochem.

Het bestemmingsplan Dortherweg 34 Kring 
van Dorth (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buDortherwegKVD-BP31), zaaknummer 
2021-193520. Het plan maakt plaatsen van, 
in totaal, 8 duurzame vakantiewoningen 
mogelijk. Daarvan staan al 4 op het perceel 
met een tijdelijke vergunning. Daarnaast komt 
op de plankaart een aanduiding voor 2 van de 
4 blokhutten die op het perceel staan.

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen liggen met 
ingang van 25 augustus 2022 voor de duur 
van zes weken tot en met 5 oktober 2022 ter 
inzage.  De ontwerp bestemmingsplannen 
kunnen 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 (standaard 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:

Lochem
• Onderlangs 

In verband met het evenement ‘Meeting 4 
Life” sluiten we de volgende wegen af voor 
bestuurders op 27 augustus 2022 vanaf 
12.00 tot 24.00 uur:
-  Onder Langs voor het gedeelte vanaf 

Tusseler tot aan de Hessenweg;
-  wegen tussen doorgaande weg Tusseler 

en Onder Langs. 
Eefde
• Oranjelaan  

In verband met de N.O.K. familiedag 
sluiten we de Oranjelaan te Eefde af voor 
bestuurders op zaterdag 20 augustus 2022 
van 10.00 uur tot 14.00 uur.

Epse
• Epserenk 

In verband met een straat-barbecue wordt 
de Epserenk te Epse bij huisnummers 13 
/ 18 afgesloten voor bestuurders op 27 
augustus 2022 van 15.30 tot 24.00 uur:

Harfsen
• Reeverweg 

In verband met het evenement 
“Beachvolleybal” sluiten we de Reeverweg 
te Harfsen af voor bestuurders op  
27 augustus 2022 vanaf 10.00 uur tot  
28 augustus 2022 10.00 uur:

Gorssel
• Esdoornlaan 

I.v.m. activiteiten in het openluchttheater 
sluiten we de Esdoornlaan te Gorssel af voor 
het verkeer op 3 september 2022 van 18.00 
tot 23.00 uur

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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