
 Gemeente Nieuws

De gemeenteraad bespreekt tijdens 
de politieke avonden op 6, 13 en 
19 september de kernvisies Wonen 
voor Harfsen, Laren en Lochem. Op 
13 september heeft u als inwoner 
de gelegenheid om in te spreken. 
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. De kernvisies voor 
Barchem, Eefde, Epse en Gorssel 
volgen later dit jaar. 

Tijdens de politieke avond op 
dinsdag 6 september wordt de 
raad bijgepraat over de kernvisies 

tijdens een informerende tafel. Na 
een presentatie kunnen raadsleden 
vragen stellen aan de wethouder. 
Deze tafel is voor inwoners te volgen 
vanaf de publieke tribune. Of live via 
www.lochem.nl/politiekeavond. Er 
is geen mogelijkheid voor inspreken 
deze avond. De tafel begint om 
19.30 uur in het gemeentehuis, zaal 
Ampsen/Verwolde.

Bouwen is noodzaak
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 laten we ruim 1300 
nieuwe woningen bouwen verdeeld 
over de kernen. Voor ongeveer 800 
woningen zijn nieuwe woonlocaties 
nodig. In de uitvoering kijken we naar 
de relatie tussen groen, bodem en 
water. En wat de gevolgen zijn voor 
onze duurzame inrichting, klimaat en 
biodiversiteit.

Reacties 
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 
reageren en input meegeven. Tijdens 
deze inspraak zijn er 850 reacties 
binnengekomen op alle kernvisies. 
Alle 850 reacties hebben we bekeken, 
gewogen en beoordeeld. In een 
aantal gevallen hebben deze tot 
aanpassing van de kernvisies geleid. 

Locaties en aantal woningen 
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 voorkeurs-
locaties 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 locaties voor spoedzoekers
In de kernvisie Lochem zijn naast 
de locatie Lochem Oost de locaties 
Hessenweg en Lange Voren (alleen 
gemeentelijk perceel) aangewezen. 
Dit zijn locaties waar alternatieve 
woonvormen, versnelde sociale 
woningbouw of tijdelijke huisvesting 
mogelijk is. In de kernvisie wonen 
Lochem namen we een beschrijving 
en motivatie van beide locaties 
op. Deze vindt u in de ruimtelijke 
analyse als bijlage bij de kernvisie 
Lochem. Een apart raadsvoorstel 
met daarin de nadere uitwerking en 
onderbouwing van deze plannen 
volgt later dit jaar. 

Inzien kernvisies Wonen 
De kernvisies Wonen zijn gelijk van 
opzet. Ze bestaan uit een beknopt 
visiedocument met als bijlage 
de reactienota en de ruimtelijk 
analyse. De kernvisies Wonen voor 
Harfsen, Laren en Lochem zijn in te 
zien op www.lochem.nl. Of bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis. 

Uitvoering van de plannen
Nadat de raad de kernvisies Wonen 
voor Harfsen, Laren en Lochem heeft 
vastgesteld beginnen we 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 

Gemeenteraad bespreekt woningbouwplannen Harfsen,  
Laren en Lochem
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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

In Nederland is de woningnood hoog. Zo ook in onze gemeente. Er is grote 
behoefte aan woningen voor starters, ouderen en gezinnen.

Marjan Holmer-Vriezekolk Ridder in de 
Orde van Oranje Nassau

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte afgelopen zaterdag een 
Koninklijke onderscheiding uit aan Marjan Holmer. Dit gebeurde tijdens 
de receptie van het 60 + 1-jarig jubileum van Kleindiervereniging Pels en 
Pluim in de St. Steffenmanege in Laren. Voor deze vereniging zette Marjan 
zich vanaf haar 10e jaar altijd vol overgave in. Dit deed ze met verschillende 
taken. Het promoten en stimuleren van de kleindierensport deed ze ook 
voor de Achterhoek. Marjan zette zich vooral in voor de jeugd. Ze was 
initiator van een speciale jeugddag en de drijvende kracht achter de activi-
teiten. Ook speelde Marjan een belangrijke rol in de PR-groep rondom de 
Battumse Revue. Voldoende reden om haar te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.

Sirenetest op 7 september
Maandag 7 september 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.

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 5 tot en met 8 september 
zijn er twee militaire oefeningen 
in onze gemeente. Van 5 tot 
en met 7 september oefent de 
Koninklijke Militaire School (KMS) 
verplaatsingen te voet en een 
wateroversteek. Van 6 tot en met 8 
september oefent een eenheid van 
de Genie Compagnie het verkennen 
van een aantal bruggen.

Als de militairen van privéterrein 
gebruikmaken, wordt dit vooraf met 
de eigenaar overlegd. Dit gebeurt 
ook als de route op privéterrein over 
onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelijk 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, soort 
schade. U kunt de schade melden 
bij het Ministerie van Defensie, 
Sectie claims Ministerie van 
Defensie, Postbus 90004, 3509 AB 
Utrecht. Of via Jdvclaims@mindef.
nl, (030) 218 04 20.

de grondeigenaren, het opstellen 
van het stedenbouwkundig plan 
en het doen van onderzoeken voor 
de ruimtelijke procedures. Bij al 
deze stappen vormt participatie 

een belangrijk onderdeel. De 
omwonenden en belanghebbenden 
vragen we om mee te denken bij de 
uitwerking van de plannen. 

Mogelijkheid voor inspreken op 13 september
Op dinsdag 13 september is er een beeldvormende tafel tijdens de extra 
politieke avond. Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies 
Wonen voor Harfsen, Laren en Lochem. Inwoners, dorpsraden, woning- 
corporaties en andere belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om 
in te spreken. U bent van harte welkom om uw mening over dit onderwerp 
te delen met de raad. De raadsleden kunnen de ingebrachte meningen 
meewegen bij het maken van hun beslissing. Nadat de meesprekers hun 
bijdrage hebben geleverd gaan de raadsleden in gesprek met elkaar en met 
de wethouder. Aan het eind van de vergadering besluiten de raadsleden 
wanneer zij het onderwerp opnieuw gaan bespreken.

Drie manieren om in te spreken 
Wilt u inspreken? Meld u dan aan! Dit kan tot maandag 12 september via 
de griffie. U vindt het aanmeldformulier op www.lochem.nl/politiekeavond. 
Telefonisch of via de mail aanmelden kan ook: (0573)  28 92 22 of griffie@
lochem.nl. Per organisatie/vereniging mag er één persoon inspreken. 
Inspreken kan op drie manieren:
1. Inspreken tijdens het tafelgesprek in het gemeentehuis.
2. Inwoners kunnen ook schriftelijk laten weten wat zij van de kernvisies 

vinden. Dit kan uiterlijk t/m 12 september 2022. Zij kunnen hun bijdrage 
mailen naar: griffie@lochem.nl of per post versturen naar: Gemeente 
Lochem, t.a.v. De Griffie, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 

3. Live inspreken vanuit huis via computer of tablet tijdens het tafelgesprek.
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Brandweerpost Gorssel zoekt versterking!
Er is een grote brand of ernstig 
ongeval en de brandweer gaat ter 
plaatse. Het klinkt vanzelfsprekend, 
maar dat is het niet. De brandweer 
bestaat voor tachtig procent uit 
vrijwilligers. Brandweerpost Gorssel 
zoekt momenteel nieuwe collega’s. 
Nieuwsgierig? Kom langs tijdens 
het inloopmoment op woensdag  
7 september vanaf 19.00 uur.  
Graag even aanmelden via 
a.wichers@vnog.nl.

Brandweerpost Gorssel zoekt 
vrouwen en mannen tussen de 18 
en 45 jaar die wonen en bij voorkeur 
ook werken in Gorssel. Er is vooral 
behoefte aan mensen die overdag 
beschikbaar zijn. Dat is ook de reden 
dat ze zoeken naar bijvoorbeeld 
mensen die veel thuiswerken. 

Of mensen die in Gorssel op 
locatie werken en overdag van 
hun baas mogen uitrukken. Zoekt 
u een uitdaging met een grote 

maatschappelijke waarde? Bezoek 
dan eens het inloopmoment op 
woensdag 7 september.

Komt u deze brandweervrouwen- en mannen versterken?

Let op de inworptijden!

Breng glazen verpakkingen 
naar de glasbak

Glazen verpakkingen zijn 100% 
en eindeloos recyclebaar. Daarom 
brengt u glazen potten en flessen 
naar de glasbakken op de milieus-
traatjes. Inwerpen van glas kan 
tussen 8.00 tot 20.00 uur. Houd 
rekening met deze inworptijden. 
Zo voorkomt u overlast voor de 
buurt. 

Er is ook glas dat niet geschikt is 
voor de glasbak. Denk aan kapotte 
(thee)glazen, (oven)schalen en 
vazen. Ook vlakglas (vensterglas, 
glas van foto- en posterlijsten en 

spiegelglas) hoort er niet in. Deze 
glassoorten geven problemen bij 
recycling, omdat hun smelttem-
peratuur anders is dan die van 
verpakkingsglas. 

Glazen producten mogen bij het 
restafval en vlakglas brengt u 
naar het Recycleplein. Laat ze niet 
achter bij de glasbak. Want ook van 
bijplaatsingen ervaren buurtbe-
woners overlast. De gemeente 
controleert regelmatig op overlast 
bij milieustraatjes. Meer informatie 
vindt u op www.circulus.nl.

Glazen verpakkingen zijn eindeloos recyclebaar. 

Wethouder Goodin deelt boekjes 
‘Trommel zonder Rommel’ uit

Ouders en kinderen aanmoedigen 
om een gezonde lunch en pauzehap 
mee te nemen naar school. Dat 
is de bedoeling van het boekje 
‘Trommel zonder Rommel’. 
Wethouder Wendy Goodin deelde 
woensdag 24 augustus de eerste 
boekjes uit op OBS de Vennegötte 
in Lochem.

“Er waren signalen dat gezonde 
voeding door corona op de 
achtergrond is geraakt bij ouders,” 
weet wethouder Wendy Goodin. 
“Gezonde voeding is juist belangrijk 
voor kinderen. Zodat zij lekkerder 

in hun vel zitten en meer energie 
hebben. Een goede basis voor op 
school.”

Boekje voor jonge kinderen
JOGG Lochem (Jongeren Op 
Gezond Gewicht) neemt deze 
landelijke campagne over aan het 
begin van het nieuwe schooljaar. 
Alle basisschoolkinderen in de 
gemeente Lochem ontvangen het 
boekje. Dit geldt ook voor ouders 
met een kind van 3 jaar en 9 
maanden. Zij krijgen het boekje via 
het consultatiebureau.

“Gezonde voeding geeft een goede basis voor op school”, aldus wethouder 
Wendy Goodin.

Naar een betaalde baan via ‘t Baken
Stelt u zich eens voor dat u 
jarenlang geen werk heeft en leeft 
van een uitkering. Of dat u elke dag 
naar de dagbesteding gaat. Terwijl 
u diep van binnen blijft dromen van 
die ene mooie baan. Hoe groot is 
de kans dat u aan het werk komt? 
Hierover spraken we met Dorien 
Morsink, accountmanager bij ’t 
Baken. Haar taak is ervoor te zorgen 
dat mensen hun kansen op werk 
benutten. En op zoek te gaan naar 
werkgevers die deze kansen kunnen 
waarmaken. 

Dorien vertelt over haar ervaring 
met een werkloze man van in de 
50. “Hij leefde al jaren van een 
uitkering. Toen ik hem sprak, ging 
hij overal tegenin. Toch ben ik 
bedrijven gaan bellen. Bij een ervan 
mocht hij op gesprek komen. Tot 
zijn verbazing mocht hij ook op 
het tweede gesprek komen. Hij 
kon daarna meteen beginnen!” 
Later hoorde Dorien dat meneer 
vanuit deze baan zelf verder is gaan 
solliciteren en positiever in het 
leven stond dan ooit tevoren.

Kun je nog een voorbeeld geven?
“Samen met de werkconsulent van 
’t Baken sprak ik een dame die elke 
dag naar de Wmo-dagbesteding 
ging. Hondentrimster wilde ze 
worden. Dit had ze tijdens stages 
ook gedaan en vond ze erg leuk. 
Ik belde haar oude stageadres en 
kwam bij een hondentrimschool uit. 

Zij wilden een oproep plaatsen in 
hun netwerk van ondernemers met 
een trimsalon. Daarop reageerden 
twee ondernemers. Een van hen 
paste goed bij mijn kandidaat. Daar 
is ze nu met veel plezier aan het 
werk. Ik heb ook voor haar kunnen 
regelen dat ze een opleiding kan 
volgen. Het geeft me enorm veel 
voldoening dat dit allemaal lukte.”

Hoe belangrijk is werkervaring?
“Daar heb ik ook een voorbeeld 
van,” zegt Dorien. “Bij ’t Baken 
werkte een jongedame als 
telefoniste in een werkervarings- 
plek. Dat houdt in dat je werkt en 
je uitkering houdt. Het ging super 
goed. Een half jaar later solliciteerde 

ze. Ze mocht direct beginnen bij 
het callcenter van de politie. Zonder 
deze ervaring was dat waarschijnlijk 
niet gelukt.”

Het doel van Dorien Morsink is 
om werkplekken te vinden voor 
iedereen die via de gemeente een 
baan zoekt. De groep werkzoe-
kenden varieert van mensen 
met of zonder uitkering en 
nieuwkomers tot jongeren die 
praktijkonderwijs volgen. Wilt 
u als bedrijf inclusief onderne-
merschap laten zien en heeft u 
een mooie werkplek te bieden? 
Neem contact op!
(0573) 28 92 37
d.morsink@bakenlochem.nl

“Dorien Morsink: “Wij zoeken altijd naar ingangen bij bedrijven voor mensen 
die misschien niet helemaal passen. Maar dat met wat extra steun of 
opleiding in de toekomst wel doen.”

Wethouder De Goede opent netsportveld in Laren
Wethouder Lex de Goede 
opende vrijdag 26 augustus het 
netsportveld op het schoolplein 
van OBS De Branink en Prins 
Willem Alexanderschool in Laren. 
“Complimenten voor de volleybal-
vereniging en de scholen om samen 
het netsportveld aan te leggen. Het 
netsportveld daagt kinderen uit om 
meer te sporten en te bewegen. Je 
kunt er verschillende sporten mee 
uitoefenen. Dus het verveelt niet 
snel,” verwacht wethouder Lex de 
Goede.

In de aanloop naar het WK 
damesvolleybal ontving VV Forza 
Harfsen-Laren subsidie van de 
provincie Gelderland voor de 

aanleg van dit netsportveld. Het is 
geschikt voor verschillende sporten 
omdat het stalen buitensportnet 
eenvoudig in hoogte versteld kan 
worden. Aansluitend verzorgden 
vrijwilligers van volleybalvereniging 
Forza Harfsen-Laren een volleyba-
loefeningen voor alle kinderen.

Onderdeel van WK Volleybal
Het wereldkampioenschap volleybal 
is van 23 september tot en met 
15 oktober in Nederland en Polen. 
Gemeente Lochem is teamhost. 
Samen met Sportraad Lochem, 
BVC’73, V.V. Forza Harfsen-Laren en 
Avanti Volleybal ontvangen we dan 
het Argentijnse damesteam in onze 
gemeente.

Wethouder Lex de Goede is blij dat 
de volleybalvereniging en de scholen 
in Laren samen werkten om het 
netsportveld aan te leggen.



Vanaf 1 september ook een regentonactie

Gratis plant bij inlevering van tegel op 
actiedagen in september
Wilt u een gratis tuinplant om uw 
tuin groener te maken, kom dan 
op 10, 17 of 24 september naar 
één van onze actiedagen. Tegen 
inlevering van een steen of tegel 
krijgt u een mooie plant cadeau. 
Want minder bestrating en meer 
groen maken tuinen en buurten 
mooier en vooral koeler op hete 
dagen. In een groene tuin kan 
regenwater ook beter de grond in 
zakken.

Locaties en tijden 
• 10 september van 10 tot 12.30 

uur: Coöp Eefde
• 17 september van 10 tot 12.30 

uur: Lidl Lochem
• 17 september van 14.30 tot 17 

uur: Action Lochem
• 24 september van 10 tot 12.30 

uur: ’t Trefpunt Gorssel

Nieuwe regentonactie
Vanaf 1 september is er ook weer 
een gemeentelijke regentonactie. 
U kunt maar liefst € 25 korting 
krijgen op een regenton naar keuze 

bij Praxis Lochem, Intratuin Lochem, 
Welkoop Laren en Welkoop Gorssel. 

Op = op 
De actie loopt tot 31 december 
2022. In totaal zijn 150 tonnen 
beschikbaar. Op = op!

Meer informatie
Voor deze actie werken Waterschap 

Rijn en IJssel, Gemeente Lochem, 
IJsseldal Wonen, Viverion, Stichting 
Welzijn Lochem, Lochem Energie en 
Circulus samen. 

Kijk op www.lochem.nl of  
www.weetvanwater.nl onder 
‘Lochem’ voor meer informatie over 
de acties.
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blijf op de hoogte!

Dit is een actie van Waterschap Rijn en IJssel, Gemeente Lochem, IJsseldal Wonen, 
Viverion, Stichting Welzijn Lochem en LochemEnergie. 
www.weetvanwater.nl/lochem

 

 

 

 

  

 

  

  

Biodiverse fietstochten op  
3 en 4 september

De natuur in en rond Lochem 
is prachtig. En dat viert het 
IVN tijdens het internationale 
festival Fête de la Nature op 3 
en 4 september 2022 met twee 
biodiverse fietstochten. 

Altijd al een kijkje willen nemen 
in andermans tuin? Op zaterdag 3 
september nemen IVN-gidsen de 
deelnemers mee naar fraaie locaties 
in Lochem. De tocht gaat niet alleen 
langs prachtige bloementuinen, 
maar wie meefietst is ook van harte 
welkom in een kruidentuin en een 
moestuin. Start: IVN Natuurtuin 
in Lochem, hoek Heggerank/Albert 
Hahnweg, aanvang: zaterdag 3 
september, 10.15 uur. Bij grote 
belangstelling vertrekt een tweede 
groep om 10.45 uur. Duur: circa 
3 uur. Vooraf aanmelden niet 
verplicht, wel gewenst. Aanmelden 
en meer informatie, mail naar: 
johanna1707lo@gmail.com

25 Kilometer biodiversiteit
Nieuwsgierig naar de soorten-
rijkdom in het Lochemse 

landschap? Zondag 4 september 
wordt de natuur ten noorden van 
de stad verkend. Op landgoederen, 
boerenerven en in bermen en beken 
wordt veel gedaan om de biodiver-
siteit te versterken. 
Start: zondag 4 september, om 
11 uur bij Natuurreservaat Marke 
Stijgoord, Goorseweg 4. Inloop 
vanaf 10.30 uur. Duur: ongeveer 3 
tot 3,5 uur. Vooraf aanmelden niet 
verplicht, wel gewenst. Aanmelden 
en meer informatie, mail naar: 
homme@planet.nl

Deelname is gratis
Beide tochten eindigen in de 
IVN-Natuurtuin. Daar krijgen de 
fietsers een glas limonade gemaakt 
met ingrediënten afkomstig uit de 
Natuurtuin. 

Pauze
Halverwege beide tochten is er een 
pauze met koffie en thee. Graag 
zelf lunch meenemen. Deelname is 
gratis, een vrijwillige bijdrage van 
harte welkom. Neem een reflec-
terend hesje mee als dat heeft.

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.

De voorwaarden om in 
aanmerking te komen staan op de 
gemeentelijke website
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.

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

Politieke Avond dinsdag 6 september
Dinsdag 6 september is de eerst volgende Politieke Avond na het zomerreces in het gemeentehuis van Lochem, 
Hanzeweg 8. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook 
het vragenhalfuur, de tafel in Ampsen/Verwolde en raadsvergadering live volgen.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).   

Tafels 

Zaal Ampsen/Verwolde De Voorst Restaurant

19.30 uur Informeren:
Kernvisies wonen Harfsen, 
Laren en Lochem

Beeldvormen:
Beleidskader kleinschalige 
zonne-energie*

Beeldvormen:
VNOG reactie op zienswijzen 

20.15 uur Beeldvormen:
Opvanglocaties voor 
ontheemden uit Oekraïne*

Beeldvormen:
Memo Kop van Oost - stand 
van zaken fase 1 (Besloten 
tafel)

Vanaf nu worden alle tafels in Ampsen/Verwolde LIVE uitgezonden via www.lochem.nl/politiekeavond

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een 
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u 
zich wel aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond. 

Raadsvergadering

Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 4 juli 2022
4. Ingekomen stukken 15 juni 2022 t/m 16 augustus 2022
Hamer- en stemstukken
5. Benoemen leden Regioraad regio Stedendriehoek
6. Toetreding Brummen aan Gemeenschappelijke Regeling Tribuut
7. Kop van Oost - stand van zaken ontwikkeling fase 1
8. Verordening ambtelijke bijstand
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Inloopbijeenkomst N346 Schakel 
Achterhoek-A1 
Provincie Gelderland houdt samen 
met aannemer BAM Infra een 
inloopbijeenkomst over het ontwerp 
en de uitvoering van de N346 
Schakel Achterhoek - A1 (rondweg 
Lochem). 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 inloopbij-
eenkomst bekijkt u het ontwerp. Ook 
geeft de aannemer informatie waar 
de werkzaamheden plaatsvinden 
en wat dat betekent voor de bereik-
baarheid van de omgeving. Er is alle 
gelegenheid om vragen te stellen. 
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 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een 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 

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 18 augustus tot en met 24 augustus 
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Klootschiet Vereniging De Heksenkring, 

3e AKF competitiewedstrijd, verzamelplek 
Dorpshuis ’t Onderschoer Beukenlaan 1, 15 
oktober 2022 (2022-249622)

Eefde 
• OVE, Lichtoptocht, 15 oktober 2022, 

Dorp statie Gymnastieklaan en einde 
Triverseplein, 2022-249971

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 18 t/m 24 augustus 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Lindeboomweg 7, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000134, 23 
augustus 2022 

Epse
• Buitenkamp 2, het plaatsen van een 

nokverhoging, nr. Z2022-00000131, 22 
augustus 2022 

• Het Diekman 24, het kappen van een 
magnoliaboom, nr. Z2022-00000132, 22 
augustus 2022 

Joppe
• Lochemseweg 73, het kappen van een eik, 

nr. Z2022-00000133, 23 augustus 2022 
Laren
• Groenedijk 2, het veranderen van een 

voorgevel, nr. Z2022-00000130, 22 
augustus 2022 

• Koebushorst 5a, het veranderen een 
milieu-inrichting, nr. Z2022-00000085, 27 
juli 2022 

Lochem
• Kwinkweerd 3, het plaatsen van 

twee transformatorstations, nr. 
Z2022-00000127, 19 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
• Binnenweg 40, het oprichten/vervangen 

van een woning en het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. 2022-241935, 23 
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:

Lochem
• Hanzeweg 33, het vergroten van een 

productiehal, nr. 2022-240609, 22 
augustus 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking aanvraag bekend:

Lochem
• Vilderstraat 28 (nabij), het vervangen van 

een dakraam, nr. Z2022-00000075, 24 
augustus 2022 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 18 t/m 24 augustus 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Epse
• Wentholtweg 5, het plaatsen van een 

tuinkamer, Z2022-00000007, 22 augustus 
2022 

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, 23 augustus 2022 

Verkeer 

Verkeersmaatregelen 

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Gorssel
• In verband met het evenement IJsseljazz 

zijn de onderstaande wegen afgesloten op 
11 september 2022 van 06.00 uur tot 24. 00 
uur:
- de Joppelaan, ter hoogte van de 

Kamperweg
- de Hoofdstraat, ter hoogte van de 

Beukenlaan

- de Hoofdstraat ter hoogte van de 
Veldhofstraat 

- de Poststraat, ter hoogte van de 
‘Keurslager’;

- de Groeneweg ter hoogte van de 
Westronde;

- Wiltinkhof, het deel tussen Veldhofstraat 
en de Lijnbaan;

- de Nijverheidstraat, het deel tussen 
Joppelaan en de Beukenlaan.

Tevens is op 11 september een parkeerverbod 
van kracht op de onderstaande wegen;

- Wiltinkhof, Kerkstraat, Veldhofstraat, 
Hoofdstraat, Westronde, Van de 
Capellenlaan, Joppelaan, Roskamweg, 
Lijnbaan

Laren
• In verband met de Larense Kermis zijn 

de onderstaande wegen afgesloten voor 
bestuurders van donderdag 1 september 
2022 te 09.00 uur tot 6 september 2022 
te18.00 uur.
- Rengersweg
- Dorpsstraat
- Deventerweg (tussen Holterweg en 

Postelstraat)
- Huenderstraat
- Holterweg (tussen Dorpsstraat en 

Kloosterweg)
- Zutphenseweg (tussen Rengersweg en 

Molenbeek)
- Verwoldseweg (tussen Dorpsstraat en 

Kloosterweg)

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.

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


