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Verhoging energietoeslag én hulp bĳ
energie besparen
Heeft u een laag inkomen? Dan
krijgt u extra € 500,-- energietoeslag. Eerder dit jaar kregen deze
huishoudens al € 800,-- uitgekeerd.
Daar komt nu dus deze verhoging
bij. Ook ontving de gemeente geld
van het Rijk om u als inwoner te
helpen met het verlagen van uw
energierekening.
De energieprijzen stijgen flink. Een
deel van u kan die prijsstijgingen
niet opvangen. De verhoging van de
eenmalige energietoeslag is voor
ieder huishouden met een inkomen
tot 130% van het sociaal minimum
inkomen. Dit zijn huishoudens

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

De eenmalige energietoeslag verhoogt en verlengt de gemeente Lochem met
een half jaar.
die bij ‘t Baken in beeld zijn via de
bijstand, het gebruik van één of
meer minimaregelingen in 2021
of 2022, of door deelname aan de
collectieve ziektekostenverzekering.
Dit geldt ook voor mensen die door
de berichtgeving over de energietoeslag in het voorjaar toeslag
ontvingen na hun aanmelding bij ‘t
Baken.
Brief met informatie
Heeft u als huishouden eerder een
energietoeslag ontvangen? Dan
krijgt u automatisch bericht over de
extra toeslag. Heeft u zich in eerste
instantie niet gemeld, maar denkt u
wel in aanmerking te komen? Meld
u dan bij ’t Baken via het aanmeldformulier op www.bakenlochem.nl/
energietoeslag of via (0573) 28 92 90.
Bij ’t Baken bekijken zij of u toch in
aanmerking kunt komen voor deze
en de vorige energietoeslag.

Hulp bij energiebesparing
Zowel huurders als huiseigenaren
kunnen een beroep doen op hulp
van LochemEnergie om energie
te besparen. Om in aanmerking
te komen, moet minstens een
achtste van het netto-inkomen
op gaan aan de energierekening.
U kunt zich aanmelden voor deze
ondersteuning via hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl en via 06 11
22 06 92.
Meer informatie
Op de website www.energierekeningonbetaalbaar.nl is meer
informatie te vinden. Voor alle
inwoners geldt dat informatie over
energiebesparing ook te vinden is
op www.regionaalenergieloket.nl/
lochem, www.energieloketlochem.
nl en www.lochemenergie.net.

Team ‘Jongwachters’ wint WK
Volleycarrousel
Wethouder Lex de Goede
reikte zondag 18 september
de hoofdprijs uit van de WK
Volleycarrousel in Laren. Het team
‘Jongwachters’ met Boudewijn
Gommeren, Yorick Besselink,
Stan Drost en Elza Kamphuis, was
de gelukkige winnaar van het
volleybaltoernooi en ontving 5
VIP-tickets voor de WK volleybalwedstrijd Nederland - Kenia.
De drie volleybalverenigingen
BVC’73, V.V. Forza Harfsen-Laren
en Avanti Volleybal organiseerden
samen met Beleefboerderij De
Kleine Carrousel in Laren de WK
Volleycarrousel. Ondanks het
regenachtige weer streden 8
teams op tijdelijk aangelegde
volleybalvelden bij De Kleine
Carrousel om de hoofdprijs. Het
team ‘Jongwachters’ speelde in de
finale tegen team ‘Druifjes’.
Overige activiteiten
In de middag liepen wandelgroepen vanuit de Diabetes
Challenge onder leiding van de
leefstijlcoach Esther Wissink een
wandeling van 3 of 5 kilometer
in de directe omgeving. Voor
kinderen en bezoekers was er
de Volleybalbus met diverse

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/waarderingssubsidie 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:
accordeonverenigingen,
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.

Vraag het Mantelzorgcompliment aan!
Woont u met iemand samen die chronisch
ziek, hulpbehoevend, verslaafd of een
beperking heeft? Heeft u extra zorg voor
een van uw ouders of voor een kind? Of is
er iemand in uw omgeving - een familielid,
vriend of buur - voor wie uw hulp onmisbaar
is? De gemeente Lochem wil u heel graag
bedanken voor wat u doet! Als mantelzorger
bent u veel belangrijker dan u zelf misschien
denkt. De gemeente Lochem stelt een bedrag
van € 100,- ter beschikking als blijk van waardering
voor mantelzorgers: het Mantelzorgcompliment.
Mantelzorgers die zorgen voor
iemand die in de gemeente Lochem
woont, kunnen tot 30 november
2022 het Mantelzorgcompliment
aanvragen via het Knooppunt
Mantelzorg van Stichting Welzijn
Lochem.
Aanvraagformulier
Aanvraagformulieren vindt u bij
de receptie van het gemeentehuis
in Lochem. Of bij het kantoor van
Stichting Welzijn Lochem. Online
vindt u het formulier op www.
welzijnlochem.nl.

Waardering voor kinderen
Ook voor kinderen die in een gezin
opgroeien waar veel zorg is, is er
een speciale blijk van waardering.
Zij kunnen een cadeaubon t.w.v. €
25,- aanvragen.
Vragen?
Heeft u vragen? Kijk dan op www.
welzijnlochem.nl. Of neem contact
op met het Knooppunt Mantelzorg:
mantelzorg@welzijnlochem.nl of
(0573) 29 70 00. Zij helpen u graag
verder.

Inwoners vinden lokaal media-aanbod
voldoende

Wethouder Lex de Goede reikte
de hoofdprĳs uit tĳdens het WK
Volleybalcarrousel.
(volleybal)materialen waaronder
een springkussen en smashmeter.
De sportieve middag werd
afgesloten met een Argentijnse
BBQ Asado.
Onderdeel van WK Volleybal
Het wereldkampioenschap
volleybal is van 23 september tot
en met 15 oktober in Nederland
en Polen. Gemeente Lochem is
teamhost van het Argentijnse
damesteam. Het team verblijft
in Lochem. Samen met Sportraad
Lochem, BVC’73, V.V. Forza
Harfsen-Laren en Avanti Volleybal
ontvangen we het Argentijnse
damesteam in onze gemeente.

Als inwoner van de gemeente Lochem vindt u het heel belangrijk dat
onafhankelijke lokale media u informeren over wat er speelt in de
gemeente Lochem en omgeving. Lokale, gratis nieuwsmedia hebben de
voorkeur. Het huidige aanbod krijgt een voldoende, al zijn er wel wensen.
Dit blijkt uit een onderzoek onder inwoners over lokale media.
Het huis-aan-huisblad de
Berkelbode is de belangrijkste
bron voor lokaal nieuws, gevolgd
door dagblad de Stentor en lokale
nieuwssites. De deelnemers
geven het lokale media-aanbod
een voldoende. De meerderheid
vindt dat er voldoende nieuws
beschikbaar is en is niet bereid om
ervoor te betalen.
Nieuwinteresse en bronnen
Deelnemers hebben vooral
interesse in nieuws over eigen stad
of dorp, nieuws vanuit de gemeente
Lochem. Gevolgd door nieuws over
voorzieningen (winkels, huisarts
op apotheek) en de politiek. Het
liefst via huis-aan-huisbladen
(73%), dagblad de Stentor (39%) en
nieuwssites 38%.

Wat men mist
Op de vraag ‘Welke informatie
mist u over wat er speelt in de
gemeente Lochem?’ kwamen
veel verschillende antwoorden.
Vaker genoemd zijn: Regelmatiger
bezorgen van huis-aan-huisbladen.
Betere journalistieke beschouwingen en meer informatie over
wat er gebeurt in de verschillende
kernen.
Meer informatie over het onderzoek
en een handige factsheet vindt u op
www.lochemspreekt.nl.
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Mooie gratis plant bĳ inlevering van tegel
Een flink aantal inwoners ruilde de
afgelopen zaterdagen al een tegel
of steen voor een mooie gratis plant
bij onze stand. Bent u nog niet
geweest? Het kan nog! Zaterdag 24
september bij ’t Trefpunt in Gorssel.

Afgelopen jaar hebben de Werkgroep GA! en de gemeente hard gewerkt
aan een onderzoek naar de haalbaarheid van behoud van accommodaties, voorzieningen en onderwijs in Gorssel. Onderdelen van de
haalbaarheidsstudie zijn een stedenbouwkundige inpassing en een
verkeerskundige analyse op basis van het programma van eisen. Hoog
tijd om omwonenden en andere inwoners van Gorssel uit te nodigen
voor informatieavonden. U kunt tijdens deze avonden reageren op de
eerste verkenning.

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. Handig in
droge periodes!

In 2020 kwamen uit een
verkenning van negen varianten
drie varianten naar voren. Ook
daarover kon u als inwoner van
Gorssel meedenken. Daaruit
kwam een vervolgonderzoek naar
twee locaties: ’t Trefpunt en de
Vullerschool. Voor omwonenden
grenzend aan het plangebied
van ’t Trefpunt en de Vullerschool
zijn er informatieavonden.
Bewoners ontvangen hiervoor
een persoonlijke uitnodiging.
Andere geïnteresseerden uit
Gorssel zijn van harte welkom op
5 oktober 2022 in de Protestantse
Kerk, Hoofdstraat 27. De avond
begint om 19.30 uur. U kunt zich
aanmelden via rov.secretariaat@
lochem.nl met vermelding van
‘bijeenkomst 5 oktober’.

Vanaf 1 september 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. 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 voor meer informatie.

Stoppen met roken? Het lukt met Stoptober!
Stoptober, de grote actie waarin Nederland wordt opgeroepen om vanaf
1 oktober 28 dagen te stoppen met roken, gaat van start. Meer dan
vierhonderdduizend mensen deden de afgelopen jaren mee. En bewezen
hiermee dat Stoptober werkt. Het stopmoment is inmiddels groter dan het
andere bekende stopmoment op 1 januari.
Met de positieve aanpak,
ondersteuning per app en een grote
online community, stoppen mensen
door het hele land samen. Op deze
manier houden stoppers het beter
en langer vol. Ook nu weer geven
bekende Nederlanders het goede

Informatieavonden Gorsselse
Accommodaties op komst

voorbeeld. Dit jaar zijn dat zangeres
Eva Simons, autocoureur Tim
Coronel, journalist Arno Kantelberg
en zanger Tommie Christiaan.

meedoen, kan zich vanaf
2 september inschrijven via
www.stoptober.nl. Vanaf vandaag,
21 september, is de bijbehorende
gratis app te downloaden die vanaf
1 oktober dagelijks steun biedt. De
28-dagen-niet-roken-reis begint op
1 oktober 2022.

Gratis app
Iedereen die aan Stoptober wil

Openbare bekendmakingen
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.

Aanvragen
Evenementenvergunningen

Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Vanaf 8 t/m 14 september 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:

Vanaf 8 september tot en met 14 september
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Oude Ruurloseweg 3, het kappen van vier
bomen, nr. Z2022-00000183, 9 september
2022
• Witzand 5, het kappen van een elzensingel,
nr. Z2022-00000177, 7 september 2022

Gorssel
• WTC Gorssel, Gorsselse Heideveldtocht, 6
november, Markeweg 10, 2022-251732

Programma
Tijdens de avonden presenteren
Michel Nelissen en Erik Schreuder
van adviesbureau Sweco
mogelijke stedenbouwkundige
varianten. Met een verkeerskundige uitwerking. Het gaat
om een verkenning van de
mogelijkheden, dus niet om een
ontwerp. Daarna is er gelegenheid
voor bezoekers om te reageren.
Die reacties neemt de gemeente
mee in het advies aan de gemeenteraad. Aanwezig zijn: de directeur

van de Vullerschool, iemand
van het bestuur van ’t Trefpunt,
de voorzitter van de dorpsraad,
medewerkers van de gemeente
en adviesbureaus Sweco en
Vundamenz.
Aantrekkelijk voor jong en oud
De werkgroep vindt de volgende
uitgangspunten belangrijk:
een aantrekkelijk dorp voor
jong en oud, bereikbaarheid en
veiligheid, behoud en uitbreiding
van voorzieningen en activiteiten in Gorssel. Plus woningen
die divers zijn, inwoners van alle
leeftijden, eﬃciëntie van ruimte
en verduurzamen en betaalbaar
houden van accommodaties en
het eﬃciënter benutten ervan.
Besluitvorming
De opmerkingen en argumenten
van inwoners gaan mee in de
keuze van de locatie. Die keuze
maakt de gemeenteraad. Voor de
gemeenteraad een besluit neemt,
informeert de gemeente bezoekers
van de informatieavonden over
hoe hun inbreng een plek heeft
gekregen in het advies aan de
gemeenteraad. De verwachting
is dat de gemeenteraad eind dit
jaar dit onderwerp behandelt.
Geïnteresseerden kunnen hier dan
bij aanwezig zijn.

Nieuws van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 19 september 2022
Op 19 september 2022 vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in Lochem. U vindt
hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestemmingsplan Schoneveldsdijk 34 Barchem
• Bestemmingsplan Zutphenseweg 2 Lochem
• Bestemmingsplan Tusseler Lochem
• Aanwijzen plaatsvervangend griﬃer
• Aanwijzen fractievertegenwoordiger LochemGroen!
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op www.lochem.nl/politiekeavond.

Eefde
• Scheuterdijk 16, het vergroten van een
schuur, Z2022-00000185, 12 september
2022
Epse
• Klumperkamp 4, het kappen van
twee platanen en drie eiken, nr.
Z2022-00000176, 7 september 2022
Kring van Dorth
• Wikkemaatsweg 4, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. Z2022-00000189, 13
september 2022

Laren
• Zutphenseweg 34, het vervangen van
bijgebouwen, nr. Z2022-00000184, 12
september 2022
Lochem
• Hessenweg 1, het kappen van drie
Amerikaanse eiken, nr. Z2022-00000188,
13 september 2022
• Velhorst 4a, het renoveren van een
oprijlaan landgoed De Velhorst (rijksmonument), nr. Z2022-00000178, 8
september 2022
• Vilderstraat 28 (nabij), het verbouwen
van een berging tot een woning, nr.
Z2022-00000186, 12 september 2022
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Openbare bekendmakingen
• Zwiepseweg 2, het plaatsen van
zonnepanelen bij een rijksmonument, nr.
Z2022-00000182, 10 september 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:

Gorssel
• Ketenbosweg 13, het kappen van
een berk (herplant opgelegd 1 st.), nr.
Z2022-00000046, 8 september 2022
Laren
• Oosterenkweg 19, het kappen van een
esdoorn, Z2022-00000067, 9 september
2022

Bestemmingsplannen

heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig.
Zienswijzen kunnen niet per email worden
ingediend. Voor het inbrengen van een
mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• naam ontwerp bestemmingsplan
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Ontwerp bestemmingsplannen

Gorssel
• Markeweg 17 (nabij), het plaatsen van een
wooncontainer voor een periode van 1 jaar,
nr. Z2022-00000096, 9 september 2022
Harfsen
• Dorshorst 2, het kappen van 16 bomen, nr.
Z2022-00000052, 8 september 2022
Lochem
• Ampsenseweg 24, het plaatsen van
een mono-mestvergister (OBM), nr.
Z2022-00000076, 8 september 2022

Contact: afdeling Publiekscontacten

Milieu

De volgende ontwerp bestemmingsplannen
liggen ter inzage:

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit
milieubeheer

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)

Het bestemmingsplan Harfsense Steeg 14
Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buHarfsenseSte14Ha-BP31), zaaknummer
2020-190022. Betreft omzetting
van agrarische bestemming naar
woonbestemming.

Vergunningen
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 8 t/m 14 september 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Besselinkpad 4a (nabij Berkel), het kappen
van 22 populieren (herplant opgelegd 22
st.), nr. Z2022-00000027, 2 september
2022
Barchem
• Haytinksdijk 2, het oprichten van een
woning en het kappen van zes bomen, nr.
2022-242785, 14 september 2022
• Hietland 2, het kappen van een
eik (herplant opgelegd 1 st.), nr.
Z2022-00000045, 8 september 2022
• Schuppert 11, het verbouwen van een
woning en het plaatsen van een dakkapel,
nr 2022-245858, 9 september 2022
Epse
• Buitenkamp 2, het plaatsen van een
nokverhoging, nr. Z2022-00000131, 12
september 2022

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.

Het bestemmingsplan Groenedijk 7
Laren (planid-nummer NL.IMRO.0262.
BuGroenedijk7La-BP31), zaaknummer
2022-249198. De verplichte sloop en
landschappelijke inpassing voor het perceel
Groenedijk 7 in Laren laten vervallen.

Inzage
De twee aparte ontwerp bestemmingsplannen liggen met ingang van 22 september
2022 voor de duur van zes weken tot en met
2 november 2022 ter inzage. De ontwerp
bestemmingsplannen kunnen gedurende de
hiervoor genoemde termijn worden ingezien
op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Op deze website klikt u op de knop “Zoeken
plannen”, waarna u de mogelijkheid heeft
de informatie op te roepen via het invullen
van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer. U kunt
tevens op afspraak bij de publieksbalie,
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in
Gorssel de stukken inzien (standaard digitaal
of op verzoek op papier).
Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding
van de plannaam en het zaaknummer). U
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 ontwerpbestemmingsplan, 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.

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek
Burgemeester en wethouders hebben
besloten een maatwerkvoorschrift voor het
aspect geluid op te leggen voor:
Lochem
• Kwinkweerd 3, het veranderen van een
inrichting (milieu), nr. 2022-243101, 8
september 2022
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:

Onderstaande personen worden verzocht
binnen twee weken na publicatiedatum
van dit bericht contact op te nemen met de
afdeling Publiekscontacten, telefoonnummer
0573-289222. Indien deze personen zich
niet binnen deze periode melden, worden
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie
Personen.
A.M. Abdelbaghy, geb. 16-11-1978
De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik
meer kan maken van overheidsvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld aanvraag paspoort,
rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgverzekering).
Het is daarom van groot belang zo spoedig
mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

Beleidsregels
Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag
gemeente Lochem 2022 vastgesteld
Contact: dhr. M. Jehee
In de vergadering van 13 september 2022
heeft het College van B&W van Lochem de
Beleidsregels Eenmalige Energietoeslag
gemeente Lochem 2022 vastgesteld.
Deze beleidsregels geven regels over de
voorwaarden wanneer inwoners de eenmalige
energietoeslag 2022 ontvangen.
Inwerkingtreding
De beleidsregels zijn op 21 september 2022
bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad
op overheid.nl en treedt een dag na die van de
bekendmaking in werking.
Inzage
De beleidsregels liggen voor iedereen ter
inzage met ingang van 21 september 2022, op
de Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45
in Gorssel.

F.V. Aladro Vert, geb. 29-07-1978
Zie informatie: Bezwaar
Voornemen tot uitschrijving uit
Basisregistratie Personen (BRP)
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres
waar zij volgens de Basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft
daarom het voornemen deze personen uit te
schrijven.

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.

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 bezwaarof 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
Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift waar het beroep aanhangig is, dat is de
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroepschrift dient u in bij het team Bestuursrecht
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