
 Gemeente Nieuws

Met ingang van 3 oktober 2022 
is het in de gemeente Lochem 
mogelijk om de verlenging van 
het rijbewijs online aan te vragen. 
Dit gebeurt via de website van de 
RDW: www.rdw.nl/rijbewijsver-
lengen. Bij een online verlenging is 
het rijbewijs al na twee werkdagen 
op te halen op het gemeentehuis. 

Online aanvragen is alleen mogelijk 
in het geval van verlengen van 
het rijbewijs of bij uitbreiding 
van categorieën. Iemand die voor 
het eerst een rijbewijs aanvraagt, 
moet hiervoor nog wel naar het 
gemeentehuis. 

Erkende fotograaf 
Om het rijbewijs online te 
verlengen, is een pasfoto nodig 
die is gemaakt bij een erkende 
fotograaf of fotocabine. In 
onze gemeente zijn tot nu toe 
drie bedrijven door de RDW 
erkend. Dit zijn Primera en Hans 
Makkink Fotografie in Lochem en 
Natuurdrogist in Gorssel. Ook is het 
mogelijk om buiten onze gemeente 
Lochem een erkende fotograaf 
of fotocabine op te zoeken. Een 
overzicht van erkende fotografen en 
fotocabines is te vinden op www.
rdw.nl/locatiewijzer.

Hoe werkt het? 
De aanvraag begint met het laten 
maken van een foto bij een door 

de RDW erkende fotograaf of 
fotocabine. Hier zet u ook een 
handtekening. De fotograaf of 
fotocabine verstuurt de foto en 
handtekening digitaal naar de RDW. 
Daarna kunt u met de DigiD-app 
met ID-check makkelijk en snel 
de aanvraag doen via www.rdw.
nl/rijbewijsverlengen. Na twee 
werkdagen kunt u het rijbewijs 
ophalen op het gemeentehuis.

Afspraak op gemeentehuis blijft 
mogelijk
De aanvraag op het gemeentehuis 
blijft ook gewoon mogelijk. Het 
rijbewijs ligt dan na zeven dagen 
klaar. De kosten voor een online 
aanvraag en een fysieke aanvraag 
op het gemeentehuis zijn gelijk.

Gemeente Lochem van start met online 
verlengen rijbewijs
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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

Vanaf 3 oktober 2022 is het ook mogelijk om uw rijbewijs online te 
verlengen. Snel en makkelijk via de site van de RDW.

Regel het makkelijk 
en snel op 
www.rdw.nl/rijbewijsverlengen

Uw rijbewijs 
online verlengen

www.rdw.nl/rijbewijsverlengen

CycloMedia maakt foto’s in gemeente 
Lochem 
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. 

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. CycloMedia heeft haar 
activiteiten 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.

Wethouder Eggink neemt kijkje op 
bouwlocatie 20 huurwoningen in Eefde

De voormalig Detmerskazerne in Eefde, is een perfecte locatie voor een 
mooie groene woonwijk. Het totale bouwplan voor deze locatie bestaat 
uit tachtig woningen. IJsseldal Wonen is van twintig huurwoningen de 
opdrachtgever. De andere zestig woningen zijn koopwoningen. IJsseldal 
Wonen en gemeente Lochem zijn blij dat er sociale huurwoningen 
worden gebouwd. Wethouder Marja Eggink nam maandag een kijkje op 
de bouwlocatie.

Hegeman Bouw uit Vriezenveen 
bouwt vanaf medio oktober 2022, 
in opdracht van IJsseldal Wonen, 
vijftien eengezinswoningen. 
Bouwmaatschappij Ufkes uit 
Apeldoorn neemt vijf eengezins-
woningen voor hun rekening. 
Zij zijn met de bouw van deze 
woningen in mei 2022 al gestart.

De woningen
Het gaat hier om twintig sociale 
huurwoningen. Het zijn kleine 
eengezinswoningen. De hoek- 
woningen zijn wat ruimer van 
opzet dan de tussenwoningen.  
Het zijn drie woonblokken van 
acht, zeven en vijf woningen.  
Meer informatie en inschrijven: 
www.woonkeus-stedendriehoek.nl.

Wethouder Marja Eggink is blij dat er sociale huurwoningen bijkomen. In 
totaal worden er in Eefde 20 sociale huurwoningen gebouwd.

Veel belangstelling voor ontwerp N346 
Schakel Achterhoek-A1 

Provincie Gelderland hield vorige week woensdag samen met aannemer 
BAM Infra een inloopbijeenkomst over de N346 Schakel Achterhoek - A1. 
Binnen onze gemeente ook wel de rondweg Lochem genoemd. De belang-
stelling was groot. Omwonenden, ondernemers en andere belangstel-
lenden namen een kijkje bij de ontwerpen van de weg en de nieuwe brug. 
Ook konden zij vragen stellen. 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. Voor meer informatie kijkt 
u op www.gelderland.nl > projecten > N346.

  Veel informatie vindt u op  
www.circulus.nl/lochem en www.lochem.nl 

   Vindt u daar geen antwoord op uw vraag? 
Of wilt u een melding doorgeven? 

 Via www.circulus.nl/lochem/melding helpen  
we u graag verder. De status volgt u eenvoudig  
op de digitale kaart. 

Vragen en 
meldingen
over beheer en onderhoud 
van de openbare ruimte?
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Mobiele ErfgoedTentoonstelling in hal 
gemeentehuis
De Mobiele ErfgoedTentoonstelling 
(MET) staat nu in de hal van het 
gemeentehuis in Lochem met de 
tentoonstelling “Toen het water 
kwam”. Het gaat over de rol van 
water in de gemeenten Lochem en 
Zutphen. 

De MET is speciaal ontwikkeld om 
de vele erfgoedschatten van Lochem 
en Zutphen ook aan inwoners te 
kunnen tonen die niet zelf in de 
gelegenheid zij n de vaste tentoon-
stellingslocaties te bezoeken. Met 
dit modulaire systeem wordt het 
mogelij k om het erfgoed naar hen 
toe te brengen. In het afgelopen 
jaar is de MET bij voorbeeld al in 
diverse verzorgingshuizen geweest.  

Verleden, heden en toekomst 
Voor de nieuwste tentoonstelling 
heeft Muzehof Centrum voor de 
Kunsten een onderwerp gekozen 
dat beide gemeenten verbindt: 
water. Waterbeheersing is een 
uitdaging van verleden, heden 
en toekomst in Nederland. In de 
tentoonstelling zij n schilderij en, 
gedichten, kinderboeken, objecten 
en video’s opgenomen waarin water 
een belangrij ke rol speelt.

U gaat in deze tentoonstelling 
niet alleen terug naar de middel-
eeuwen, maar u ervaart ook hoe 
het zou kunnen zij n over een 
eeuw. We reizen van de tij d waarin 
Zutphen en Lochem handelsaders 
waren, tot de komst van waterlei-
dingen en de huidige strij d tegen 
het water. Want, ons systeem van 

waterbeheersing loopt tegen haar 
grenzen aan. 

Toegang is gratis
De tentoonstelling is tot en met 
maandag 17 oktober dagelij ks te 
zien tij dens de openingstij den van 
het gemeentehuis. Loopt u gewoon 
eens binnen. De toegang is gratis.

Energieconciërges aan huis met gratis hulp, gratis 
bespaarproducten, gratis huishoudelijk apparaat. 

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

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

ENERGIEREKENING
      ONBETAALBAAR?

 Ook voor eenmalige toeslag € 800 

Meer info: energierekeningonbetaalbaar.nl

Politieke Avond maandag 19 september
Maandag 19 september is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8. Op www.
lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bij behorende 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 Beeldvormen:
Kernvisies wonen Harfsen, 
Laren en Lochem

Beeldvormen:
Beleidskader kleinschalige 
zonne-energie

Informeren:
Armoedeval

20.15 uur Informeren:
Bestuursrapportage 2022

Beeldvormen:
Beschikbaar houden van 
huishoudelij ke hulp voor 
inwoners van de gemeente 
Lochem*

Alle tafels zij n openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een 
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelij kheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u 
zich wel aanmelden bij  de griffi  e. 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 besluitenlij st raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 6 september en tafelverslag van 13 

september 2022
4. Ingekomen stukken 17 augustus 2022 t/m 30 augustus 2022
Hamer- en stemstukken
5. Vaststelling bestemmingsplan Schoneveldsdij k 34 Barchem
6. Vaststelling bestemmingsplan Zutphenseweg 2 Lochem
7. Vaststelling bestemmingsplan Tusseler Lochem
8. Aanwij zen plaatsvervangend griffi  er
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad  Nieuws Verspillingsvrij e week
Doe jij  er ook alles aan om 
lekkere gerechten te maken 
zonder iets weg te gooien? En 
benut jij  graag je ingrediënten 
maximaal? Word een verspil-
lingsvrij e kok en doe mee met 
de challenge in de verspil-
lingsvrij e week van 12 tot 18 
september 2022! 

Speciale pagina
Lees er meer over op de 
speciale pagina verderop in 
deze Berkelbode. 

Gebruik dan de 
Verspillingsvrije 
Coach-app voor 
nog meer tips. 

Heb je een mooi 
gerecht gemaakt van 

overgebleven eten 
of tips voor andere 
chefs? Deel ze met 
#verspillingsvrij op 

social media.

Nog niet genoeg?

Doe ook mee aan de Verspillingsvrije Week van 12 tot en met 
18 september. Iedereen kan meedoen. Hoe? Door restjes niet te 
vergeten en ze op te eten. Een simpele daad voor een beter klimaat! 

Hallo chef!
Doe jij er ook alles aan om lekkere gerechten te maken zonder 

iets weg te gooien? En benut jij graag je ingrediënten maximaal? 

Word een verspillingsvrije kok en doe mee met de challenge in de 

verspillingsvrije week van 12 – 18 september! Je kunt zelf kiezen of 

je elke dag één stap doet of allemaal tegelijk. Veel kookplezier, eet 

smakelijk en deel je bevindingen op social media met #verspillingsvrij.

1. Orde! 
Zorg voor een opgeruimde koelkast, diepvries, 
voorraadkast en fruitschaal. Bewaar restjes 
en geopende producten op een vaste plek in 
je koelkast. Bijvoorbeeld op ooghoogte. Of 
reserveer een hele plank. Zo weet je wat er als 
eerste op moet. 

2 Plan & prepare 
Check je voorraad en noteer welke 
ingrediënten op moeten. Bedenk op basis 
hiervan jouw recepten voor deze week. 
Vul op de website van jouw favoriete 
supermarkt of receptensite een ingrediënt in 
en je vindt een heleboel recepten. Maak een 
boodschappenlijstje voordat je naar de winkel 
gaat en schrijf ook de hoeveelheden op. 

3 Restjes tellen mee!
Haal alles uit je eten wat erin zit. Grote 

bloemkool gekocht en maar de helft gebruikt? 
Bedenk wat je er later in de week mee kunt 
doen. Of blancheer (kort koken) en vries het in. 
Blijft zo een jaar houdbaar! En wist je dat je van 
veel groenten bijna alles kunt eten? Stronken 
van broccoli en het groene 
deel van prei kun je helemaal 
gebruiken. En wist je dat 
een pompoen schillen niet 
nodig is als je hem in de oven 
doet? De schil wordt zacht en 
smaakt heerlijk. Zo verspil je 
minder en ben je sneller klaar. 

4 Meten is een must
Meten is weten. Pasta en rijst zetten uit tijdens 
het koken. Voorkom dat je teveel kookt 
door je porties af te meten. Dat kan met een 
maatbeker of een keukenweegschaal. 

5 IJzeren voorraad
Het is handig om producten in huis te hebben 
die lang houdbaar zijn en die je vaak nodig 
hebt. Denk aan pasta, rijst, meel, peulvruchten 

en tomatenblokjes uit blik. Dat noemen we 
een ijzeren voorraad! Superlang houdbaar, en 
makkelijk te combineren met producten die 
snel op moeten. Denk aan de aangesneden 
groenten in koelkast. Wat kruiden erbij en je 
hebt zo een lekkere maaltijd op tafel. 

6 Dubbel lekker 
Sluit elke week af met een verspillingsvrij 
feestmaal. Een wekelijkse kliekjesdag, 
een ‘over’-schotel, een tapasavond… kijk 
bijvoorbeeld op recepten-voor-restjes op 
milieucentraal.nl voor inspiratie.

Doe mee met de challenge: 
word een verspillingsvrije 
kok in zes stappen

Niet meer eetbaar?
Dan in de groene bak!
Wist je dat we in ons land een kwart van al ons eten nooit eten? Al dat eten wordt 
verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. We stoppen er veel 
energie in. Energie die de aarde opwarmt. Daarom is het zo belangrijk dat we zo 
min mogelijk eten verspillen. En àls we al iets moeten weggooien, kan (bijna) alles 
in de groene bak. Twijfel je weleens wat er in de groene, oranje of grijze bak moet? 

Raadpleeg de Circulus app! 
Die vind je in de Google en Play Store.

Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 6 september 2022

Op 6 september 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Benoemen leden Regioraad regio Stedendriehoek
• Toetreding Brummen aan Gemeenschappelij ke Regeling Tribuut
• Kop van Oost - stand van zaken ontwikkeling fase 1
• Verordening ambtelij ke bij stand en fractieondersteuning 2022

Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekij ken op 
www.lochem.nl/politiekeavond.

Voorstellen gemeenteraad
Kent u de nieuwe gemeenteraadsleden al een beetje? Verderop in deze 
Berkelbode maakt u nader kennis met de 23 gemeenteraadsleden. Ze 
vertellen over hun privésituatie, hun werk en waar ze zich voor inzetten. 
Ook geven de gemeenteraadsleden aan wat ze het mooiste plekje in onze 
gemeente vinden. 

“Toen het water kwam” is de naam van de tentoonstelling die nu opgesteld 
staat in het gemeentehuis.
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen
Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 1 september tot en met 7 september 
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Dorpshuis ’t Onderschoer, Slachtvisite 

Barchem, 13 november, Beukenlaan 1, 
2022-250593

• Ruitersportvereniging Barchem, Eventing 
Barchem 2022, 21,22 en 23 oktober, 
Looweg 2a, 2022-251159

Laren
• Toeristenbelang Laren, ATB avond 

toertocht, 19 november 2022, Oude 
Deventerweg 9, 2022-250591

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 1 t/m 7 september 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Scheggertdijk 14 en 16 (nabij), het kappen 

van een boom, nr. Z2022-00000160,  
1 september 2022 

Barchem
• Lenderiet 7, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000158,  
31 augustus 2022 

• Tobbert 2, het plaatsen van een mantel-
zorgwoning, nr. Z2022-00000175,  
6 september 2022 

Eefde
• Dr. v.d. Hoevenlaan 6, het vergroten van 

een woning, nr. Z2022-00000166,  
2 september 2022 

• Harfsense Steeg 6, het plaatsen van 
zonnepanelen bij een gemeentelijk 

monument, nr. Z2022-00000173,  
6 september 2022 

• Havekerweg 26, het vergroten van 
een woning (nokverhoging), nr.Z2022-
00000165, 2 september 2022 

Epse
• Wentholtweg 5, het plaatsen van een 

warmtepomp, nr. Z2022-00000157,  
31 augustus 2022 

Harfsen
• Broekstraat 19b, het kappen van twee lindes, 

nr. Z2022-00000174, 5 september 2022 
• Harfsense Steeg 9t (nabij), het kappen van 

drie bomen, nr. Z2022-00000170,  
5 september 2022 

• Lochemseweg 94, het kappen van zes 
sparren, nr. Z2022-00000168,  
4 september 2022 

Laren
• Rossweg 14, het plaatsen van 

zonnepanelen bij een rijksmonument,  
nr. Z2022-00000169, 5 september 2022 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 1 t/m 7 september 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Lochemseweg 8, het constructief wijzigen van 

een woning en het veranderen van een gevel, 
nr. Z2022-00000055, 1 september 2022 

Eefde
• Jodendijk 2, het verbouwen/vergroten van 

een woning en atelier, nr. Z2022-00000060, 
5 september 2022 

Gorssel
• Pikeursbaan 5, het plaatsen van een 

dakkapel.nr. Z2022-00000106,  
1 september 2022 

Harfsen
• Lochemseweg 92d, het vergroten van een 

woning, nr. Z2022-00000026,  
5 september 2022 

• Reeverweg 52, het plaatsen van een 
kapschuur, nr. Z2022-00000077,  
1 september 2022 

Laren
• Dwarsdijk 15a, het plaatsen en in gebruik 

nemen van een mono-mestvergister, nr. 
Z2022-00000101, 1 september 2022 

Lochem
• H. Postelweg 15 (nabij), het verplanten 

van een boom (met instandhoudingsver-
plichting), nr. Z2022-00000022,  
1 september 2022

• Kwinkweerd 3, het vergroten van een 
productiehal, nr. 2022-242783,  
31 augustus 2022 

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Whemerweg 25, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, meerdere 
wijzigingen binnen de inrichting (milieu), 
nr. 2022-248371, 31 juli 2022 

Barchem
• Borculoseweg 26a, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000041, 14 juli 2022 

Eefde
• Kapperallee 53a, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het tijdelijk 
plaatsen van pompen voor extra pompca-
paciteit binnen het sluizencomplex Eefde 
(milieu), nr. 2022-248369, 28 juli 2022 

Epse
• Deventerweg 34, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
oprichten van een mestvergister (milieu), 
nr. 2022-244736, 21 juni 2022

• Kletterstraat 19, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een monovergister (milieu), 
nr. 2022-245472, 27 juni 2022 ***

Gorssel
• Domineesteeg 1 en 3, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, het 

oprichten van een berging (milieu), nr. 
2022-246539, 7 juli 2022 

Harfsen
• Broekstraat 5, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het wijzigen van 
het gebruik van een mestbassin (milieu), 
nr. 2022-242200, 27 mei 2022 

Laren
• Dwarsdijk 15a, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het in 
werking hebben van een kleinschalige 
mestvergister (monovergister) (milieu), nr. 
2022-248722, 4 augustus 2022 

Lochem
• Paasberg 4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, een capaciteitsuit-
breiding voor het oppompen van grondwater 
door het installeren van een extra filter, het 
boren van twee nieuwe winputten en het 
aanpassen transportpompen (milieu), nr. 
2022-247693, 20 juli 2022 

Verkeer 

Verkeersmaatregelen

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

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

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

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

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.

www.lochem.nl 



Woonachtig in Lochem,  
maar ben geboren in Exel. 
Toen nog gemeente Laren.  
Naast het raadswerk ben ik 
bewindvoerder (ZZP’er), zowel 
voor beschermingsbewind als 
schuldenbewind. In mijn vrije tijd 
mag ik graag wandelen, lezen of
afspreken met familie en vrienden.

Waar zet je je voor in?
Het terugdringen van armoede, dat iedereen mee kan 
doen in de maatschappij. Daarnaast vind ik leefbare 
buurten belangrijk, waar wordt omgekeken naar elkaar. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in onze gemeente? 
Mijn bijzondere plek in Lochem is de Sebastopol. 
Een vennetje in het midden van het mooie Landgoed 
Ampsen, waar ik vroeger heb leren schaatsen. 

Contact: 
a.rouwenhorst@lochem.nl 

Na 19 jaar in het buiten-
gebied van Gorssel te 
hebben gewoond, ben ik 
neergestreken in de stad 
Lochem. Naast het raadwerk 
ben ik met pensioen en dus veel 
tijd voor kunst en cultuur, traditioneel 
meewerkend echtgenote, lezen om te 
weten en begrijpen wat er gaande is in de wereld. 

Waar zet je je voor in? 
Ruimtelijke kwaliteit van stad en landschap, een (betaal-
baar) dak boven hoofd van iedereen, samenwerking 
tussen bewoners, gemeente en ontwikkelaars, duurzame 
mobiliteit, behoud van de aarde, voor nu en voor 
toekomstige generaties. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Ik geniet van lopen; lopen door de stad en door 
het landschap. En dan kijken, heel veel kijken.

Contact:
a.vandenbrink@lochem.nl 

59 jaar, getrouwd en moeder 
van drie zonen. Geboren in 
Gorssel en intussen 36 jaar 
woonachtig in Almen. We hebben 
een mini-camping. Verder ben ik 
gastvrouw bij museum STAAL en 
vrijwilliger in het Dorpshuis van Almen.

Waar zet je je voor in? 
Wat het raadswerk betreft ligt mijn interesse bij het 
Sociaal Domein, het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.   
Verder zet ik mij in voor de Nierstichting en ben met nog 
iemand redactie van de ADI, het emailnetwerk van Almen. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Dat zijn er meerdere. De Gorsselse Enk met de 
uiterwaarden (mijn geboortegrond), Almen en 
de Berkel, Staringkoepel, maar ook het sluizen-
complex in Eefde. 

Contact:
c.wiltink@lochem.nl 

56 jaar, getrouwd en heb twee kinderen. We wonen in 
Eefde, op de boerderij waar ik ben opgegroeid. Ik was 
wethouder. Per september werk ik weer bij het Planbureau 
voor de Leefomgeving. 
Ik zing graag en lees graag boeken.

Waar zet je je voor in? 
Versterking van natuur, landschap en duurzame 
landbouw. Energiebesparing en schone energie, dus 
stoppen met olie, kolen en aardgas. Gelijkere kansen 
voor kinderen en bestrijding van armoede. En ik 
loop warm voor de vele culturele activiteiten in 
onze gemeente. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de 
gemeente?
Onze hechte buurt in het Eefsche Veld 
is een fijne en groene woonplek. 
Dichtbij zijn ook de IJssel met haar 
uiterwaarden en natuurparel de 
Gorsselse Heide.

Contact:
h.vanzeijts@lochem.nl 

Ondernemer en betrokken 
bij onze gemeente. Ik ben 
nog actief in een paar 
bedrijven. Zij houden zich 
onder anderen bezig met 
woningbouw en advisering.

Waar zet je je voor in?
Werk (economie),  dus aandacht voor de ondernemers. 
Wonen (fysieke leefomgeving), een woning voor starters, 
jongeren, ouderen en iedereen die in onze gemeente 
wil wonen. Het gezond hebben en houden van de 
gemeentelijke financiën. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente? 
De verschillen in het landschappelijk beeld vind 
ik erg bijzonder in onze prachtige gemeente. 

Contact:
j.devries@lochem.nl

Getrouwd, vier kinderen, 
woonachtig in het buiten-
gebied van Laren. Naast het 
raadswerk ben ik werkzaam 
als senior landelijk gebied bij 
de gemeente Voorst. Ik ben graag 
buiten aan het werk, lees graag en 
probeer mij fit te houden door af en toe 
hard te lopen en te zingen bij het Lochems mannenkoor. 

Waar zet je je voor in? 
Een mooie gemeente waar het goed wonen en werken is 
met een bruisend landstadje en vitale dorpen en kernen. 
Goede voorzieningen voor iedereen bereikbaar en een 
landelijk gebied met een goede balans tussen landschap, 
ecologie en economie. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
De Roowinkel, een natuurgebiedje dat in de winterperiode 
als ijsbaan wordt gebruikt. 

Contact: 
j.wesseldijk@lochem.nl

38 jaar, woon in Harfsen. 
Ik ben getrouwd met Mark 
en we hebben twee kindjes. 
Ik werk bij het ministerie 
van Justitie en Veiligheid. 
Daarnaast ben ik bezig met 
mijn master Bestuursrecht. 

Waar zet je je voor in?
Ik zet mij graag in voor ruimte op het platteland; 
voor ondernemerschap zoals landbouw en een goede 
energiestrategie. Tevens zet ik mij in voor Sport en 
Cultuur, de aderen en het karakter van onze gemeente. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente? 
Landgoed Dorth. Een natuurgebied waar je mooi kunt 
wandelen over goede wegen en bruggetjes. Op het 
meertje kun je in de winter heerlijk schaatsen.  

Contact:
k.termaat@lochem.nl 
   

Op dit moment bestaat de gemeenteraad 
uit acht politieke partijen: 
Gemeentebelangen (acht zetels), VVD (drie 
zetels), MmL(twee zetels), GroenLinks (twee 
zetels), LochemGroen! (twee zetels), D66 
(twee zetels), PvdA (twee zetels) en CDA 
(twee zetels) 

De raadsleden stellen zich aan u voor!

Gemeenteraad 
Lochem stelt 
zich aan u voor!

Anja Rouwenhorst
Fractievoorzitter GB

Tonnie Verwoerd
Raadslid GB

Coby Wiltink - Roeterdink
Raadslid GB

Arda van den Brink
Raadslid GroenLinks

In 1962 geboren in de stad 
Lochem en aldaar opgegroeid 
en getrouwd. Wij hebben 
twee zonen. Ik was werkzaam 
bij de Koninklijke Luchtmacht, 
Koninklijke Landmacht en de 
Koninklijke Marechaussee. 
Tegenwoordig ben ik werkzaam voor de Berkelbode. 

Waar zet je je voor in?
In de bijna 16 jaar raadslidmaatschap heb ik verschillende 
facetten van het raadswerk gedaan. Hierdoor heb ik een 
brede interesse.  Gemeenschappelijke regelingen (met 
andere gemeenten) hebben mijn interesse, maar ook 
zaken die onder de WMO vallen. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in onze gemeente? 
Dat is voor mij de natuur rond de Berkel. Ook het uitzicht 
vanaf de Lochemse kerktoren is prachtig, de meeste 
kernen zijn vandaar uit zichtbaar. 

Contact: 
a.dieperink@lochem.nl

Arjen Dieperink
Raadslid GB

Jan Wesseldijk
Raadslid GB

Samen met mijn vrouw 
en drie kinderen woon ik in 
het buitengebied van Laren. 
Ik werk voor WEBO, de
uitvinders in de timmer-
industrie uit Rijssen. Als BIM 
modelleur verzorg ik daar 
de werkvoorbereiding voor de 
houtskeletbouwwanden en stelkozijnen. 

Waar zet je je voor in? 
Voor een sociaal beleid in Lochem zodat iedereen mee 
kan doen en daarnaast zet ik mij in voor een duurzame 
ontwikkeling van het groene buitengebied van Lochem. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in onze gemeente? 
De dikke boom op landgoed Verwolde is voor mij een 
speciale plek, als kind kwam ik daar al op de fiets. Nu kom 
ik daar nog steeds graag even een rondje wandelen of 
fietsen.  

Contact: 
a.nijland@lochem.nl 

Arjan Nijland
Raadslid GB

Ria Leliveld
Fractievoorzitter VVD

Karin ter Maat
Raadslid VVD

Jan de Vries
Raadslid VVD

Herold Hissink
Raadslid GB

Geboren aan de Goorseweg 
in Lochem en woon nu in 
Harfsen.  Naast het raads-
werk ben ik actief in het 
verenigingsleven. Ik hou ervan 
om nieuwe ideeën uit te werken, 
op dit moment zijn we in Harfsen 
bezig met het realiseren van een 
Klompenpad net zoals in Laren. 

Waar zet je je voor in? 
Ik zet mij in voor de gezondheid en veiligheid van 
inwoners. Daarnaast vind ik het belangrijk dat we 
kwantitatieve en kwalitatieve toeristische activiteiten 
stimuleren.

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Dat is voor mij de markt in Lochem. Als ik daar loop en kijk 
naar het prachtige oude gemeentehuis (VVV) dan denk 
ik aan alle veranderingen die door de jaren heen hebben 
plaats gevonden op de markt, daar krijg ik een warm 
gevoel van.  

Contact:
b.karssenberg@lochem.nl 

Bertus Karssenberg
Fractievoorzitter MmL

Wim Langeler
Raadslid MmL

Henk van Zeijts
Fractievoorzitter GroenLinks

35 jaar, woonachtig net 
buiten het dorp Harfsen op 
een boerderij. Daar woon ik 
samen met mijn man Daan 
Enderink. In het dagelijks leven 
ben ik werkvoorbereider bij een 
hoveniersbedrijf in Apeldoorn. 
Verder hebben wij thuis een boerderij 
met fokzeugen en een kleine akkerbouwtak. 

Waar zet je je voor in? 
Ik vind het belangrijk dat je als volksvertegenwoordiger 
luistert naar je inwoners en kijkt waar je ze eventueel mee 
verder kunt helpen. Je hebt als raadslid de mogelijkheid om 
aan de knoppen te draaien. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Een plek waar ik wel graag kom is een eigen bosperceel 
genaamd: “De Bos”, een plek waar ik helemaal tot rust kom.

Contact:
t.verwoerd@lochem.nl

Getrouwd met Thea en de 
trotse vader van drie kinderen. 
Ik ben geboren en getogen in 
het buitengebied van Barchem.  
Beroepsmatig ben ik dierenarts, 
nutritionist en ondernemer. In mijn 
vrije tijd ben ik een beginnend imker 
en zet me in voor en met Rotary Club Barchem. 

Waar zet je je voor in? 
We staan in Nederland en vooral buiten de Randstad 
voor grote veranderingen. Ik vind het cruciaal dat daarbij 
vooral rekening gehouden wordt met de belangen van 
de lokale inwoners, van jong tot oud en van arm tot rijk. 
Graag zet ik mijn boerenverstand in om onze kernen en 
buitengebied leefbaar te houden. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Het dorpshuis en dorpsplein in Barchem. En natuurlijk ons 
thuis in het (nog) mooie buitengebied.

Contact:
h.hissink@lochem.nl 

35 jaar,  heb een partner Jan 
Rouwenhorst en twee 
kinderen Gijs en Suus. Ik werk 
als marketingmedewerker bij 
Naturalia bv in Borne. Daarnaast 
bestuurslid van de Oranjevereniging in 
Harfsen-Kring van Dorth en volleybal ik bij de Old Stars.

Waar zet je je voor in?
Mijn portefeuille is Sociaal Domein. Je kunt er als gemeente 
voor zorgen dat je mensen op weg helpt naar een 
toekomst met een perspectief. Dat vraagt om aandacht. 
Of het nu gaat om mensen met zorgvraag, schulden of 
gezinsproblemen. Het begint met er voor ze te zijn als 
gemeente. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente? 
Een bijzondere plek voor mij is het Dortherbos/Kasteel 
Dorth. 

Contact:
w.rouwenhorst@lochem.nl

57 jaar en woon met mijn 
gezin met veel plezier in 
onze gemeente.  Naast 
het raadswerk werk ik 
in de ouderenzorg als 
opleidingsmanager. In mijn 
vrije tijd schrijf ik graag verhalen 
of ga ik met de fiets op pad in 
onze gemeente. 

Waar zet je je voor in?
Ik zet mij in voor een sterke lokale economie, met ruimte 
voor ondernemers en werk en inkomen voor onze 
inwoners. Dat zorg er is en blijft voor iedereen die het 
nodig heeft. Ook in deze onzekere tijd met stijgende 
kosten van energie en levensonderhoud. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente? 
De Sluis in Eefde. Een belangrijke schakel in onze 
economie. Ik wandel graag langs het kanaal of 
kijk naar het schutten van de boten. 

Contact:
r.leliveld@lochem.nl 

Geboren in Laren en 
woonachtig in Harfsen met 
mijn vrouw. Samen hebben 
we twee kinderen en vier 
kleinkinderen. In 2018 ben ik 
met vervroegd pensioen gegaan. 
Ik geef op verschillende basisscholen 
visles. Daarnaast hebben we thuis een aantal niet 
alledaagse dieren die de nodige verzorging vragen.

Waar zet je je voor in? 
Ik zet mij in voor een energieneutrale gemeente en 
veilige wegen voor jong en oud. Toerisme staat bij 
mij ook hoog in het vaandel. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Er zijn meerdere plekken in de gemeente waar ik graag 
kom. Ik vind de  blikvanger op de Silo in Lochem prachtig, 
bij iedereen welbekend. 

Contact:
w.langeler@lochem.nl 

Getrouwd met Job Greeve en 
moeder van twee kinderen. 
Ik ben communicatieadviseur 
voor de landelijke Federatie 
Landbouw en Zorg. Ook zet 
ik me in voor de Ponyclub Eefde, 
waar we samen paarden verzorgen 
en werken aan een voedsel- en voederbos. 
Daarnaast geef ik pony(rij)les. 

Waar zet je je voor in? 
Mensen moeten weer het gevoel hebben dat ze 
verantwoordelijk zijn voor hun omgeving en gaan geven 
waar de aarde om vraagt. Dat is: meer groen, minder 
steen en plastic en minder consumptie. Alternatieve 
woonvormen, klimaat en biodiversiteit hebben mijn 
aandacht. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Het strandje aan de Beekweide in Eefde.

Contact:
tjitske@lochemgroen.nll 

32 jaar, woonachtig in het 
buitengebied van Barchem 
met vriendin Nicoline, zoon 
Kivé en zijn broertje/zusje 
op komst. Recent ben ik 
wijkverpleegkundige geworden 
in Zutphen bij Zorggroep Sint Maarten.

Waar zet je je voor in? 
Om het kortetermijndenken te doorbreken van de 
conservatieve en rechtse tendens in de (lokale) politiek. 
Mijn doel is om met LochemGroen! onze gemeente een 
stuk groener, diervriendelijker en socialer te maken. Van 
Ego- naar Eco-centraal denken. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
De Hazelberg in Barchem waar meningen uiteenlopen en 
toch onderlinge verhoudingen constructief zijn. In tijden 
van grote verschillen en politieke vraagstukken is dat een 
rustpunt. 

Contact:
calle@lochemgroen.nl  

Calle Janssen 
Fractievoorzitter LochemGroen!

Tjitske Ypma
Raadslid LochemGroen!

Wendy Rouwenhorst - 
Haarman
Raadslid GB



Ik woon met Elly in het 
mooie Eefde. Samen 
hebben we  vier dochters, 
schoonzoons en zes 
kleinkinderen. Ik werk 
als coach/trainer van 
werkzoekenden in de Achterhoek. 
Daarnaast ben ik lekenpastor in een aantal 
verpleeghuizen en voorganger in de kerk in Joppe. 
Ook ben ik bestuurslid bij Armenzorg.

Waar zet je je voor in? 
Via werk, pastoraal werk en raadswerk mag ik 
meelopen met vele mensen op hun levenspad en 
hen met raad en daad bijstaan. Een luisterend oor 
of helpen een oplossing te vinden. Kortom een 
mensenmens.

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
De kerk in Joppe en de IJssel. Beide plekken brengen 
mij rust en ruimte voor bezinning.

Contact:
w.achtereekte@lochem.nl 

Iedere twee weken op maandagavond 
houdt de gemeenteraad een ‘Politieke 
Avond’.  Elke Politieke Avond begint om 
19.00 uur en eindigt uiterlijk om 22.30 
uur. In de agenda ziet u de vragen die 
raadsleden aan het college gaan stellen 
en de onderwerpen die de raad bespreekt 
tijdens de Politieke Avond. De stukken die 
bij de onderwerpen horen, kunt u online 
lezen via het raadsinformatiesysteem 
Notubiz: www.lochem.nl/politiekeavond. 

Vaste onderdelen van de Politieke Avond zijn:
19.00 uur Vragenhalfuur en informele 
  ontmoeting 
19.30 & 20.15 uur Tafelgesprekken in twee rondes 
21.15 uur  Raadsvergadering 

Het vragenhalfuur, de tafelgesprekken en de 
raadsvergadering zijn openbaar. U kunt dus altijd 
plaatsnemen op de publieke tribune. Hiervoor hoeft
u zich niet aan te melden. U kunt ook meepraten als 
de raad een onderwerp voor het eerst bespreekt bij 
een beeldvormende of meningvormende tafel. 
Dit kan namens uzelf of een organisatie. 

U kunt ook meepraten als de raad een onderwerp 
voor het eerst bespreekt bij een beeldvormende of 
meningvormende tafel. Dit kan namens uzelf of een 
organisatie. Hiervoor moet u zich aanmelden via de 
website www.lochem.nl/politiekeavond of telefonisch 
via (0573) 28 92 22. 

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website 
www.lochem.nl/politiekeavond.

Griffie
De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. 
U kunt contact opnemen met de griffie als u 
bijvoorbeeld een onderwerp onder de aandacht van 
de raad wilt brengen of als u in contact wilt komen 
met de raad. De griffie is te bereiken via 
griffie@lochem.nl of per telefoon via (0573) 28 92 22.

Politieke Avond

Ik woon samen met mijn 
man, hond en tien kippen 
bij de uiterwaarden in Gorssel.
Ik ben veel in de tuin te vinden, 
lees graag veel romans, kook en eet 
graag met vrienden, loop hard en speel golf. 

Waar zet je je voor in? 
Ik wil, in goede harmonie, liefst op initiatief van 
inwoners, doelen verwezenlijken die bijdragen tot 
het in evenwicht brengen van de aarde. Zoals het 
verhogen van de biodiversiteit (op en in de grond).

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Ik hou van de IJssel en het omliggende land.

Contact:
m.vandermeulen@lochem.nl

Negen jaar geleden streek
ik samen met mijn vrouw 
en zonen neer in Gorssel.
Ik run een communicatie-
bureau dat zich bezighoudt 
met maatschappelijke 
onderwerpen. 

Waar zet je je voor in? 
Er zijn veel inwoners die wel mee willen doen. 
We kunnen hun betrokkenheid, goede ideeën en 
waardevolle initiatieven veel beter benutten. Het 
is echt onze plicht als lokale democratie om onze 
besluiten zoveel mogelijk samen met alle inwoners 
te nemen. Hiervoor zet ik mij in. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Zoveel mooie plekken, maar ik noem even de goed 
herkenbare grafheuvel uit de Bronstijd aan de 
Scheuterdijk in Eefde, bij mij om de hoek.  

Contact: 
b.vantklooster@lochem.nl 

Bob van ‘t Klooster
Raadslid D66

Jos Israel
Fractievoorzitter PvdA

Henk Datema
Fractievoorzitter CDA

Willem Achtereekte
Raadslid CDA

Martine Willems
Raadslid PvdA

Marleen 
van der Meulen-
Kwakernaak
Fractievoorzitter D66

44 jaar, getrouwd met 
Bart en moeder van 
drie dochters. Dingen 
ondernemen met mijn 
gezin en werken 
bij Randstad.

Waar zet je je voor in? 
Ik zet me in voor een duurzaam, groen en sociaal 
Lochem voor ons allemaal. Ik wil graag dat we 
een groene toekomst kunnen doorgeven aan 
onze kinderen. Daarom zet ik me in voor natuur, 
biodiversiteit, duurzaamheid, maar ook voor 
verkeersveiligheid en economie. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
De Lochemse enk. 

Contact:
m.willems@lochem.nl

Ik woon in Epse, getrouwd 
met Anita. Samen hebben 
we drie kinderen. Ik werk 
bij de provincie Gelderland. 
Ik hou mij bezig met de 
regionale Economie. Ook ben 
ik voorzitter van de ondernemingsraad. 
Daarnaast ben ik bestuurslid bij de stichting 
Stolpersteine Lochem.

Waar zet je je voor in? 
Ik zet mij in voor betaalbare woningbouw, goede 
zorg, duurzaamheid en armoede bestrijding. Ik kan 
niet tegen onrecht! Inwoners zijn er niet voor de 
gemeente, de gemeente is er voor haar inwoners!

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?
Ik vind dat wij prachtige natuur hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan de uiterwaarden en de Gorsselse 
Heide. Maar ook de Lochemse berg. 

Contact:
j.israel@lochem.nl 

63 jaar, geboren in 
Deventer en getrouwd 
met Arry. Wij hebben 
twee zonen en drie 
kleinkinderen. Ik ben 
voorzitter van de kerkrent-
meesters van de Protestantse 
Kerk in Gorssel/Epse. Tevens voorzitter van de 
stichting uitvaartverzorging Memento Mori Gorssel 
en penningmeester van de Vereniging van Eigenaars 
Beeckestein in Deventer.

Waar zet je je voor in? 
Als raadslid wil ik een bijdrage leveren aan de 
lokale democratie. Belangrijk is om te weten wat de 
inwoners verwachten van hun gemeente. Iedereen 
telt!  Jong en oud. Een goede balans te vinden tussen 
welvaart en welzijn. 

Wat is voor jou een bijzondere plek in de gemeente?  
 In mijn vrije tijd mag ik graag fietsen en vind een 
overtocht met Het Dommerholtsveer altijd een feest. 

Contact:
h.datema@lochem.nl 



Gebruik dan de 
Verspillingsvrije 
Coach-app voor 
nog meer tips. 

Heb je een mooi 
gerecht gemaakt van 

overgebleven eten 
of tips voor andere 
chefs? Deel ze met 
#verspillingsvrij op 

social media.

Nog niet genoeg?

Doe ook mee aan de Verspillingsvrije Week van 12 tot en met 
18 september. Iedereen kan meedoen. Hoe? Door restjes niet te 
vergeten en ze op te eten. Een simpele daad voor een beter klimaat! 

Hallo chef!
Doe jij er ook alles aan om lekkere gerechten te maken zonder  

iets weg te gooien? En benut jij graag je ingrediënten maximaal?  

Word een verspillingsvrije kok en doe mee met de challenge in de 

verspillingsvrije week van 12 – 18 september! Je kunt zelf kiezen of  

je elke dag één stap doet of allemaal tegelijk. Veel kookplezier, eet 

smakelijk en deel je bevindingen op social media met #verspillingsvrij.

1. Orde! 
Zorg voor een opgeruimde koelkast, diepvries, 
voorraadkast en fruitschaal. Bewaar restjes 
en geopende producten op een vaste plek in 
je koelkast. Bijvoorbeeld op ooghoogte. Of 
reserveer een hele plank. Zo weet je wat er als 
eerste op moet. 

2 Plan & prepare 
Check je voorraad en noteer welke 
ingrediënten op moeten. Bedenk op basis 
hiervan jouw recepten voor deze week. 
Vul op de website van jouw favoriete 
supermarkt of receptensite een ingrediënt in 
en je vindt een heleboel recepten. Maak een 
boodschappenlijstje voordat je naar de winkel 
gaat en schrijf ook de hoeveelheden op. 

3 Restjes tellen mee!
Haal alles uit je eten wat erin zit. Grote 

bloemkool gekocht en maar de helft gebruikt? 
Bedenk wat je er later in de week mee kunt 
doen. Of blancheer (kort koken) en vries het in. 
Blijft zo een jaar houdbaar! En wist je dat je van 
veel groenten bijna alles kunt eten? Stronken 
van broccoli en het groene 
deel van prei kun je helemaal 
gebruiken. En wist je dat 
een pompoen schillen niet 
nodig is als je hem in de oven 
doet? De schil wordt zacht en 
smaakt heerlijk. Zo verspil je 
minder en ben je sneller klaar. 

4 Meten is een must
Meten is weten. Pasta en rijst zetten uit tijdens 
het koken. Voorkom dat je teveel kookt 
door je porties af te meten. Dat kan met een 
maatbeker of een keukenweegschaal. 

5 IJzeren voorraad
Het is handig om producten in huis te hebben 
die lang houdbaar zijn en die je vaak nodig 
hebt. Denk aan pasta, rijst, meel, peulvruchten 

en tomatenblokjes uit blik. Dat noemen we 
een ijzeren voorraad! Superlang houdbaar, en 
makkelijk te combineren met producten die 
snel op moeten. Denk aan de aangesneden 
groenten in koelkast. Wat kruiden erbij en je 
hebt zo een lekkere maaltijd op tafel. 

6 Dubbel lekker 
Sluit elke week af met een verspillingsvrij 
feestmaal. Een wekelijkse kliekjesdag, 
een ‘over’-schotel, een tapasavond… kijk 
bijvoorbeeld op recepten-voor-restjes op 
milieucentraal.nl voor inspiratie.

Doe mee met de challenge: 
word een verspillingsvrije 
kok in zes stappen

Niet meer eetbaar?
Dan in de groene bak!
Wist je dat we in ons land een kwart van al ons eten nooit eten? Al dat eten wordt 
verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. We stoppen er veel 
energie in. Energie die de aarde opwarmt. Daarom is het zo belangrijk dat we zo 
min mogelijk eten verspillen. En àls we al iets moeten weggooien, kan (bijna) alles 
in de groene bak. Twijfel je weleens wat er in de groene, oranje of grijze bak moet? 

Raadpleeg de Circulus app! 
Die vind je in de Google en Play Store.


