
 Gemeente Nieuws

Drie jaar na de berging van de 
jachtbommenwerper uit WOII in 
Eefde (gemeente Lochem), krijgt 
Flight Sergeant William Robert 
Stephen Hurrell zijn laatste 
eervolle rustplaats. Op donderdag 
29 september wordt hij begraven 
op de oorlogsbegraafplaats van 
het Gemenebest Jonkerbos in 
Nijmegen. 

Nabestaanden van de Engelse piloot 
komen uit Australië over om de 
begrafenis bij te wonen. Zij komen op 
uitnodiging van het Britse Ministerie 
van Defensie. Het ministerie 
heeft ook lokale betrokkenen en 

omwonenden uitgenodigd om bij de 
plechtigheid aanwezig te zijn. 

Laatste eer
Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve: 
“Alle militaire herbegrafenissen in 

heel Europa zijn vanwege corona 
uitgesteld. Ook was het belangrijk 
dat de nabestaanden de reis kunnen 
maken. Ik ben blij en dankbaar dat 
wij na deze lange periode Flight 
Sergeant William Hurrell deze laatste 
eer kunnen bewijzen. Samen met zijn 
familie en betrokken mensen uit onze 
gemeenschap”. 

Operatie Market Garden
Op een grasland tussen Scheuterdijk 
en Lindeboomweg in Eefde stortte op 
26 september 1944 een jachtbom-
menwerper neer van het type 
Hawker Typhoon MN582 van het 
175e Squadron van de Britse Royal 
Air Force. Dit was in de nadagen van 
operatie Market Garden. In november 
2019 startte de berging van dit 
jachtvliegtuig. Met de berging zijn 
de stoffelijke resten van de piloot 
gevonden. De opgraving maakt deel 
uit van het Nationaal Programma 
berging vliegtuigwrakken. 

Britse piloot William S.R. Hurrell krijgt 
laatste rustplaats
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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

Flight Sergeant William S.R. Hurrell 
krijgt in het Gemenebest Jonkerbos 
in Nijmegen zijn laatste rustplaats.

Gemeenteraad bespreekt woning-
bouwplannen Harfsen, Laren en Lochem
De gemeenteraad bespreekt 
tijdens de politieke avonden van 
13 en 19 september de kernvisies 
Wonen voor Harfsen, Laren 
en Lochem. De kernvisies voor 
Barchem, Eefde , Epse en Gorssel 
volgen later dit jaar. 

Ook gisteren, tijdens de politieke 
avond, werd de raad bijgepraat 
over de kernvisies. Deze avond kunt 
u terugkijken op www.lochem.nl/
politiekeavond.

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, woningcorporaties 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. Kijk op 
www.lochem.nl/politiekeavond hoe 
u kunt inspreken. 

Wilt u inspreken? Meld u dan aan! 
Dit kan tot maandag 12 september 
via de griffie. U vindt het aanmeld-
formulier 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 schrif-

telijk 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.

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. 

Meer informatie over de uitvoering 
van de plannen vindt u op  
www.lochem.nl.

Wila krijgt bezoek van burgemeester en 
wethouders

Vorige week bezocht het college van burgemeester en wethouders het 
bedrijf Wila aan de Kwinkweerd in Lochem. Wila ontwikkelt en produceert 
werelwijd high-end kantpers klemsystemen. Het bedrijf bestaat al meer 
dan 85 jaar en telt ruim 350 personeelsleden. Het heeft een eigen research- 
en developmentafdeling, productie en wereldwijde verkooporganisatie 
in Nederland, Verenigde Staten en China. Het bezoek past in een reeks 
ontmoetingen. Zo blijft het college scherp op de ontwikkelingen in de 
lokale economie. 

Deze week ook in de krant

Word een verspillingsvrije kok in zes stappen. 
Kijk voor meer informatie op de speciale pagina van Circulus in deze krant. 
Met tips hoe je voedselverspilling en vervuiling van gft en pmd kunt voorkomen. 

Hallo chef!
Verspillingsvrije week
van 12 - 18 september

Informatieavond over energierekening 
op 19 september in Hoeflo
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 uw 
persoonlijke situatie. Aanmelden 
voor de avond kan via secretariaat@

plaatselijkbelangharfsen.nl. 
Vermeld daarbij uw soort huis en 
het bouwjaar. Meer informatie over 
de avond vindt u op www.plaatse-
lijkbelangharfsen.nl. Blijf digitaal op de hoogte!

Leest u graag het gemeente-
nieuws? Wist u dat wij ook een 
digitale versie hebben waar u 
zich op kunt abonneren? Dit 
doet u eenvoudig via onze site. 
Ga naar www.lochem.nl/blijfop-
dehoogte en meld u aan! Hier 
vindt u overigens nog meerdere 

mailservices. Zoals Lochemse 
Zaken Panel, het inwonerspanel 
Lochem Spreekt, onze vacature- 
site en de mailservice voor alle 
openbare bekendmakingen. 
Abonneer u gratis en blijf zo op 
de hoogte van alles wat er speelt 
binnen onze gemeente.

Modder op de weg? Gas los!
De ‘maiscampagne’ begon al 
vroeg dit seizoen. De komende 
weken gaat al het mais van het 
land. Hierdoor verschijnen er veel 
trekkers met grote wagens op de 
wegen. 

Het is goed om hier in het verkeer 
rekening mee te houden. De 
komende dagen wordt het wissel-
valliger. Met mogelijk (flinke) buien. 

Houd er dan 
rekening mee 
dat er door 
de maisoogst 
modder op 
de weg kan 
komen. Ziet 
u modder op de weg? Matig uw 
snelheid, laat het gas los, blijf 
sturen in de richting waar u heen 
wilt en rem niet.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Extra Politieke Avond dinsdag 13 september 2022

Dinsdag 13 september is er een extra Politieke Avond in het gemeentehuis 
van Lochem, Hanzeweg 8. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de 
agenda met bijbehorende documenten. 

Deze avond staat geheel in het teken van de kernvisies Wonen Harfsen, 
Laren en Lochem. Inwoners, dorpsraden, woningcorporaties en andere 
belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid om in te spreken. Ook 
kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Deze tafel is te volgen 
vanaf de publieke tribune of kan live bekeken worden via www.lochem.nl/
politiekeavond. 

U bent van harte uitgenodigd uw mening over dit onderwerp te delen 
met de raad. U kunt op drie verschillende manieren reageren: Fysiek aan 
de tafel, schriftelijk of digitaal. Aanmelden kan via het aanmeldformulier 
op www.lochem.nl/politiekeavond of telefonisch via (0573) 28 92 22. 
Aanmelden kan tot maandag 12 september. Na aanmelding ontvangt u 
meer informatie over het inspreken. 

Agenda Extra Politieke Avond

Raadzaal 
19.30 uur Beeldvormen: Kernvisies Wonen Harfsen, Laren en Lochem

Praat net als Diana Kalf-Adams mee over 
PlusOV in het reizigerspanel
Diana Kalf-Adams uit Heerde reist 
met de taxi op afroep met PlusOV. 
Ook zit ze in het reizigerspanel 
voor het vraagafhankelijk vervoer. 
In dit panel geeft Diana haar 
mening en ideeën over de manier 
van reizen met de taxi’s op afroep 
van PlusOV. Diana legt uit waarom 
ze dit zo belangrijk vindt. 

Diana zit zelf in een elektrische 
rolstoel en kan niet met gewoon 
openbaar vervoer reizen. “Ik vind 
dat je altijd moet kijken naar 
wat beter kan. Daarom geef ik 
regelmatig tips aan PlusOV”, vertelt 
Diana. Ze vindt het belangrijk 
om dit op een positieve manier 
te brengen. “Zo bereik je samen 
met de medewerkers van PlusOV 
meer.” Diana gaat binnenkort een 
app uittesten, waarmee je straks 
bij PlusOV ritten kunt boeken. 
“Dat vind ik heel leuk om te doen. 
Ik geef dan tips om de app nog 
gebruiksvriendelijker te maken.” 
De verwachting is dat de app eind 
2022 beschikbaar is.

Leuke uitstapjes
“Ik gebruik het vervoer van PlusOV 
naast functionele ritjes ook om 
leuke uitstapjes te maken.” Dankzij 
haar ervaringen zijn de mening en 
ideeën van Diana heel waardevol 
voor PlusOV. “Wij reizigers weten 
het beste hoe het is om te reizen 
op afroep. Het gaat dan om heel 
praktische dingen. Zo is het voor 
reizigers heel fijn om te weten 
wanneer de taxi aankomt, zodat je 

niet te lang buiten in weer en wind 
of juist felle zon hoeft te wachten 
in je rolstoel.” 

Waar en wanneer?
Het reizigerspanel komt twee 
keer per jaar bij elkaar. “De 
onderwerpen die we bespreken, 
zijn telkens verschillend,” vertelt 
Diana. Elke bijeenkomst duurt 
ongeveer 2 uur. De bijeenkomsten 
worden in het gemeentehuis 
in Apeldoorn georganiseerd. Ze 
vinden twee keer per jaar plaats.

Laat je horen!
“We zijn nog op zoek naar mensen. 
Naar reizigers dus, die vanuit 

eigen ervaring weten wat er 
beter of anders kan. Dus ben je 
gemotiveerd: meld je aan en laat je 
horen!” 

Hoe kan ik me aanmelden?
Wilt u ook in het reizigerspanel van 
het vraagafhankelijk vervoer plaats 
nemen? Stuur dan een mail naar 
info@plusov.nl. Zet in deze mail uw 
naam, adres, telefoonnummer én 
uw pasnummer. Dan neemt PlusOV 
zo snel mogelijk contact met u op. 
De eerstvolgende bijeenkomst is op 
maandag 10 oktober in Apeldoorn.

Regelmatig maakt Diana uitstapjes. Hiervoor boekt ze een rit bij PlusOV.

Speciale pagina met 
klimaatacties
Wilt u ook bijdragen aan een 
beter klimaat? Dat is mooi! Want 
het is niet alleen goed voor onze 
planeet, maar ook interessant voor 
uw portemonnee. Verderop in 
deze Berkelbode leest u meer over 
de acties op zaterdag 10, 17 en 24 
september bij de informatiepunten 

in onze kernen. 
Zo kunt u een 
tegel inleveren 
voor een 
plant, krijgt 
u korting op een regenton en 
mogen kinderen spelen met een 
watertafel.

Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 25 augustus tot en met 31 augustus 
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Lochem
• GOW wedstrijd, 6 november 2022, 

Vordenseweg 9, 2022-250466

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 25 t/m 31 augustus 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Joppelaan 86, het kappen van een eik,  

nr. Z2022-00000143, 28 augustus 2022
Harfsen
• Deventerdijk 8a, het plaatsen van een 

keerwand, nr. Z2022-00000135,  
24 augustus 2022 

Lochem
• Grote Drijfweg 6, het veranderen van de 

kapconstructie van een schuur met loods, 
nr. Z2022-00000141, 27 augustus 2022

• Graaf Ottoweg 34, het plaatsen van een 
binnenlift, nr. Z2022-00000150,  
29 augustus 2022 

• J.A. Staringweg 1, het plaatsen van een 
carport, berging en wellnessruimte, nr. 
Z2022-00000146, 29 augustus 2022 

• Zutphenseweg 91b, het verplaatsen van 
een bord met locatie-aanduiding, nr. 
Z2022-00000138, 25 augustus 2022 

• Zwiepseweg 87 (nabij), het kappen van 
twee bomen, nr. Z2022-00000137,  
24 augustus 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Zutphenseweg 67, het vervangen van 

een kapschuur en het plaatsen van een 
veranda, nr. Z2022-00000030,  
24 augustus 2022 

• Westerbleek (nabij), het aanleggen van een 
vlonder en stoep, nr. Z2022-00000056,  
25 augustus 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 25 t/m 31 augustus 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Binnenweg 40, het oprichten/vervangen 

van een woning en het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. 2022-241935,  
30 augustus 2022 

Eefde
• Gymnastieklaan 29a, het plaatsen van 

dakkapellen, nr. Z2022-00000095,  
30 augustus 2022 

Gorssel
• Domineesteeg 1, het oprichten van een 

loods, nr. 2022-244295, 30 augustus 2022 
Lochem
• François Ballochilaan 30, het wijzigen van 

een voorgevel, nr. Z2022-00000092,  
31 augustus 2022 

• Hessenweg 16 (nabij). het kappen van vijf 
bomen (herplant opgelegd 8 st.),  
nr. Z2022-00000008, 26 augustus 2022 

• Prins Willem-Alexanderlaan 5, het plaatsen 
van een dakopbouw, nr. Z2022-00000020, 
24 augustus 2022 

• Somerset 1, het plaatsen van een carport, 
nr. Z2022-00000038, 29 augustus 2022 

• Zutphenseweg 97, het renoveren en 
vergroten van een kapschuur,  
nr. Z2022-00000024, 24 augustus 2022 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Epse
• In verband met een buurtevenement is 

de Mariënhorst te Epse afgesloten voor 
bestuurders op 17 september 2022 van 
12.00 tot 24.00 uur.

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.



 Gemeente Nieuws
7 september 2022 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

 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 

Harfsen
• Sleedoorn, ter hoogte van huisnummers 

10,8,6,11,9, en 7, is op zaterdag  
24 september tussen 12.00 en 24.00 uur 
afgesloten voor verkeer in verband met een 
buurtbarbecue. 

Lochem Tusseler / Onder Langs (2022-247042)
• In verband met het evenement Strade 

Bianche Achterhoek op 25 september 2022 
zijn de volgende wegen afgesloten voor het 
verkeer tussen 07.00 en 14.00 uur:
 -  Onder Langs, voor het gedeelte vanaf 

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

en Onder Langs.
    
    Tevens is tijdens dit evenement op de 

volgende wegen een parkeerverbod van 
kracht:

 -  Hessenweg, voor het gedeelte kruising 
Zutphenseweg/Hessenweg tot net 
voorbij parkeerplaats weiland Onder 
Langs; 

    - Tusseler

Lochem, Ampsenseweg
• In verband met een besloten evenement 

is de Ampsenseweg te Lochem, tussen de 
Oude Lochemseweg en de N332 afgesloten 

voor het verkeer op zaterdag 24 september 
2022 van 16.00 uur tot 23.00 uur. Ter 
plaatse wordt het verkeer geregeld door 
verkeersregelaars

Gorssel
• Veldhofstraat / Van de Capellenlaan 

In verband met het evenement Kids-Run 
worden de onderstaande wegen afgesloten 
voor bestuurders op 23 september 2022 
van 15.00 tot 19.00 uur:
- Veldhofstraat vanaf de lijnbaanweg tot 

aan de Van der Cappellellaan
- Van der Cappellenlaan vanaf de 

Velhofstraat tot en met kruispunt 
Roskampweg

- Wiltinkhof

Gorssel
• Esdoornlaan 

I.v.m. activiteiten in het openluchttheater 
is de Esdoornlaan te Gorssel afgesloten 
voor het verkeer op 18 september 2022 van 
13.30 tot 18.30 uur

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 
Velhdhofstraat 

- 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

Zie informatie: Bezwaar

Verkeersmaatregelen

Contact: mw. H. Ebbekink 

Besloten is de volgende maatregel te treffen:

Het aanwijzen van een gehandicaptenpar-
keerplaats bij het perceel
• Lochem, Wilhelminalaan 28, verzonden op 

5 september 2022, nr. 2022-243248

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande persoon is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen” en is ingeschreven in 
het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:
D. Beckers, geb. 04-10-1999

Zie informatie: Bezwaar

Openbare bekendmakingen


