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College komt luisteren in
Gorssel
Meedenken over het collegeprogramma? Dan kan nog op
1 december van 19.00-21.00
uur in ’t Trefpunt in Gorssel. De
burgemeester en de wethouders
zijn dan op bezoek in Gorssel en
luisteren graag naar u. Waar moet
het college mee aan de slag? Wat
moet met voorrang? Met het oog
op de organisatie is het fijn als u
zich aanmeldt. Dit kan op www.
lochem.nl/collegetour.
Waarom in gesprek?
Het college is er voor alle
inwoners, verenigingen en
bedrijven. Daarom wil het college
graag in gesprek. Luisteren om
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de ideeën aan te scherpen. Niet
alleen dit najaar, maar de hele
bestuursperiode. Dit heet de
collegetour. Deze bijeenkomst in
Gorssel is de vierde bijeenkomst in
een reeks. Inwoners, verenigingen
en bedrijven uit alle kernen zijn er
welkom.

Duurzaam
wonen? Kijk eens
bij de buren!
Energie besparen, hoe pak ik
dat aan? Kom het ontdekken en
bezoek een huis op 5 november
tijdens de Nationale Duurzame
Huizen Route! Huiseigenaren
helpen u graag en laten zien
hoe zij dit hebben aangepakt.
Bijvoorbeeld met radiatorfolie,
dakisolatie of een warmtepomp.
Meld u aan via www.duurzamehuizenroute.nl.

Circulus snoeit bomen
binnen de kernen
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Kom niet in de kou te zitten: energierekeningonbetaalbaar.nl

Loket Gorssel gesloten op
16, 23 en 30 november
Op de woensdagen 16, 23 en
30 november 2022 is het loket
Gorssel gesloten. Dit komt door de
herinrichting van de bibliotheek.
We helpen u graag verder in het
gemeentehuis van Lochem. Maak
hiervoor een afspraak via

www.lochem.nl of bel met (0573)
28 92 22. Wist u overigens dat
het verlengen van uw rijbewijs
tegenwoordig ook digitaal
mogelijk is? Kijk hiervoor op onze
website.

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

Circulus snoeit bomen in de kernen van onze gemeente.
De komende weken snoeit Circulus
bomen in de kernen van de
gemeente. De snoeiploegen starten
met het werk zodra de meeste
bomen hun blad verloren hebben.
Ze halen daarbij het dode hout weg
en laaghangende takken.
De snoeiploegen maken gebruik van
hoogwerkers. Om veilig te kunnen
werken rijdt een rijdende afzetting
mee met het materieel. Dat kan

voor enige verkeersvertraging
zorgen. Soms is korte tijd een
afzetting van een rijbaan nodig.
Heeft u vragen over de snoeiwerkzaamheden? Neem dan contact op
met de afdeling
buitenruimte
van Circulus via
www.circulus.nl/
melding

Koninklijke Erepenning voor
Muziekvereniging Crescendo Barchem

Deze week ook
in de krant

Alles over pmd!
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

Wat betekent pmd?
Wat mag wel/niet bij het pmd
Doe mee met de prijspuzzel!

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve reikte afgelopen zaterdag een Koninklijke
Erepenning uit aan Muziekvereniging Crescendo Barchem. Dit deed hij bij
de viering van het 100-jarig bestaan. De uitreiking is een jaar uitgesteld
door corona. Crescendo is op 15 november 1921 opgericht. Vanaf het begin
was Crescendo actief voor muzikale begeleiding bij jaarlijkse activiteiten in
Barchem. In de afgelopen 7 jaar werd Crescendo een eigentijdse muziekband.
Met een moderne, frisse uitstraling brengt zij populaire muziek ten gehore in
een ongedwongen setting. Ook verzorgt Crescendo muziekworkshops voor de
jeugd. Een Koninklijke Erepenning is een ereteken, dat kan worden verleend
aan verenigingen, stichtingen of instellingen die het vijftigjarig bestaan of een
volgende vijfentwintig jaar vieren. Foto: Mark Koeleman Fotografie
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Woordkunstenaar Sodimitriop exposeert Sirenetest op 7 november
in hal gemeentehuis
Maandag 7 november testen
we onze sirenes. Dit gebeurt in
heel Nederland op iedere eerste
maandag van de maand om
12.00 uur. De sirenes geven dan
een luid signaal van 1 minuut en
26 seconden. Als u dan de sirene
hoort, weet u dat er niets aan de
hand is.

De Griekse Nederlander Dimitri
Arambatzis komt uit Utrecht en
woont sinds kort in Laren. Hij staat
beter bekend als Sodimitriop.
Sodimitriop speelt graag met
woorden. Als woordkunstenaar
weet hij zijn publiek te raken met
prikkelende, humoristische en
verrassende zinnen, spreuken,
teksten en liedjes. Sodimitriop
exposeert van 2 november tot en
met 15 december in de hal van het
gemeentehuis.

hij op geheel eigen en originele
wijze een lichtje op het gewone,
alledaagse en gedeelde leven.
Dat maakt van Sodimitriop de
klassieke nar die niet zelden ook
kan dienen als de huis-tuin-enkeuken-filosoof waar we allemaal
wel eens behoefte aan hebben.
Hij doet daarmee recht aan zijn
Griekse wortels. Loopt u tijdens de
openingstijden van het gemeentehuis gerust eens binnen. En
neem een kijkje bij de expositie.

Sodimitriop zet mensen aan het
denken door ons aan het lachen te
brengen. Met zijn woorden schijnt

Woordkunstenaar Dimitri
Arambatzis woont in Laren en staat
beter bekend als Sodimitriop.

Gaat de sirene op een ander
moment meerdere malen achter
elkaar, dan is er sprake van alarm.
Er is dan zeker iets aan de hand.
Het is belangrijk dat u weet wat
u moet doen: ga direct naar
binnen, sluit ramen en deuren en
stem de radio of tv af op Omroep
Gelderland. Deze omroep houdt u
op de hoogte.

Herfstblad?

Nieuws van de
gemeenteraad

Zo doen we dat!
De herfst komt
er weer aan.
Dit betekent:
herfstblad!

Politieke Avond maandag 7 november
Maandag 7 november is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van
Lochem, Hanzeweg 8. Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda
met bijbehorende documenten. U kunt daar ook het vragenhalfuur, de tafel
in Ampsen/Verwolde en raadsvergadering live volgen.

Agenda Politieke Avond

Daarom
plaatsen
wij ruim

Vragenhalfuur

215

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

bladkorven in
de gemeente
Lochem.
Samen
zorgen
we voor
veilige
begaanbare
wegen

&

sluiten we
lokaal de
kringloop!

Blad wordt omgezet
tot duurzame
bodemverbeteraar.
Ook beschermt het
in borders
plantenwortels,
kleine zoogdieren
en insecten.

Tafels

300

Hierin is
al het
herfstblad
welkom.

Lochem

Alleen
herfstblad
in de bladkorf!
Takken
en ander
(groen)afval
maken een
duurzaam
gebruik
onmogelijk

Zo voorkomen we
samen overlast
en gladheid.

Is een bladkorf vol?
Klik de korf aan op
bladkorvenkaart. Die vindt u
op www.circulus.nl/lochem.

Iedere
bladkorf
heeft een

uniek
nummer.

51

214

Circulus komt
de korf legen.

Kies voor elkaar.
Voor een schone en
groene leefomgeving.

NL-Alert
In Nederland werkt de overheid
ook met NL-Alert. Dit is een
alarmmiddel van de overheid
om u in een noodsituatie via uw
mobiele telefoon met een actueel
tekstbericht te informeren. Voor
het ontvangen van NL-Alert hoeft
u verder niets in te stellen op
uw mobiele telefoon, het werkt
automatisch. Lees meer op www.
nl-alert.nl.

80

170

34

Zaal

Ampsen/Verwolde

19.30 - 20.15 uur

Beeldvormen:
Bestemmingsplan Barchemse Bos*

20:15 – 21.00 uur

Beeldvormen:
Woonmonitor over het jaar 2021*

Zaal

De Voorst

19.30 - 20.15 uur

Informeren:
Rondweg Lochem

20:15 – 21.00 uur

Beeldvormen:
Aanpassingen inrichting gemeentehuis*

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op
de publieke tribune. Staat er een sterretje achter het onderwerp, dan heeft
u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u zich
wel aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via
www.lochem.nl/politiekeavond.
Raadsvergadering
Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via
www.lochem.nl/politiekeavond.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken
van 3 oktober 2022 en 17 oktober 2022
4. Ingekomen stukken 28 september t/m 11 oktober 2022
Debatonderwerpen
5. Begroting 2023 - 2026
Hamer- en stemstukken
6. Bestemmingsplan Kokstraat naast nr. 18 Eefde
7. Landbouwbrug Almen
8. Motie vreemd aan de orde: Voorkeur op grond van achtergrond? Nee!
9. Motie vreemd aan de orde: Herindicatie langdurige zorg
10. Sluiting
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Openbare bekendmakingen
Vergunningen

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
Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M.
Hazewinkel
Vanaf 20 tot en met 26 oktober 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Carbidschieten, 31 december, Dorpsstraat
7, 2022-255319
Eefde
• Sinterklaas committee Eefde, sinterklaas
intocht Eefde, 5 december, Zutphenseweg
113-115, 2022-255236
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 20 t/m 26 oktober 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Ruurloseweg 30 (nabij), het kappen van
een beuk, nr. Z2022-00000330,
25 oktober 2022
Eefde
• Boedelhofweg 23 (nabij), het kappen van
twee bomen, nr. Z2022-00000321,
25 oktober 2022
• Kapperallee 38, het plaatsen van een
bijgebouw, nr. Z2022-00000329,
• 25 oktober 2022
• Schoolstraat 41, het plaatsen van
een dakkapel met verhoogde nok, nr.
Z2022-00000316, 23 oktober 2022
Epse
• Bolmansweg 6 (nabij), het profileren/
veranderen van een weg, nr.
Z2022-00000307, 20 oktober 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 Wansink 19, het plaatsen van een
dakopbouw, nr. Z2022-00000324,
25 oktober 2022
• Oude Larenseweg 46, het kappen van een
beuk, nr. Z2022-00000312, 21 oktober
2022
Gorssel
• Houtvest 7, het kappen van een zilverspar,
nr. Z2022-00000325, 24 oktober 2022
Harfsen
• Harfsense Steeg 20 (nabij), het oprichten
van een woning en berging, nr.
Z2022-00000322, 25 oktober 2022
• Koelerweg 3, het verbouwen van een
woning en veranderen van een voorgevel,
nr. Z2022-00000306, 20 oktober 2022
Laren
• Knibbeldijk 6, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. Z2022-00000317,
23 oktober 2022 *
• Holterweg 90, het plaatsen van een kleine
windturbine, nr. Z2022-00000328,
25 oktober 2022
• Zutphenseweg 43, het plaatsen van een
kleine windturbine, nr. Z2022-00000327,
25 oktober 2022
• Zutphenseweg 53, het plaatsen van een
kleine windturbine, nr. Z2022-00000334,
26 oktober 2022
Lochem
• Aalsvoort 2 en 4, het vergroten van een
bedrijfspand, nr. Z2022-00000308, 20
oktober 2022
• Bergweg 15, het verbouwen/vergroten van
een woning, nr. Z2022-00000332,
26 oktober 2022
• Boekhorstlaan/Lageweg (nabij), het
aanleggen van een amfibieënpoel, nr.
Z2022-00000331, 25 oktober 2022
• Schakel Achterhoek-A1 (nabij N346), het
kappen van 47 eiken, twee platanen,
een veldesdoorn en een wilg, nr.
Z2022-00000333, 26 oktober 2022
• Zwiepseweg 29, het kappen van een acer
(esdoorn), nr. Z2022-00000309, 20 oktober
2022

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.

Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 20 t/m 26 oktober 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Epse
• Huzarenlaan 21a, het plaatsen van tien
zonnepanelen, nr. Z2022-00000230, 25
oktober 2022
Harfsen
• Broekstraat 19b, het kappen van twee
lindes, nr. Z2022-00000174, 20 oktober
2022
• Deventerdijk 8a, het plaatsen van een
keerwand, nr. Z2022-00000135,
24 oktober 2022
Laren
• Rossweg 14, het plaatsen van
zonnepanelen bij een rijksmonument, nr.
Z2022-00000169, 24 oktober 2022
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakte we
onderstaande intrekking bekend:
Kring van Dorth
• Wittendijk 5 (hernummering naar nr.
7), het intrekken van een omgevingsvergunning voor het vernieuwen van een
woning nr. 2006.1217), nr. 2015-000681,
25 oktober 2022

waarin vier parkeerplaatsen zijn
aangewezen ten behoeve van het opladen
van elektrische auto’s aangewezen op
het nieuw te realiseren parkeerterrein
Mauritswegterrein te Lochem.
Barchem
• Barchvenne ter hoogte van huisnummer 6
Het aanwijzen van parkeerplaatsen ten
behoeve van laden elektrische voertuigen.
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende maatregelen worden genomen:
Lochem
• In verband met werkzaamheden aan de
Julianaweg is deze weg ter hoogte van de
aansluiting met de Molenstraat afgesloten
voor het verkeer van 11 t/m 25 november
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:

Verkeer

A.M. Abdelbaghy, geb. 16-11-1978

Verkeersbesluiten

Zie informatie: Bezwaar

Contact: dhr. E. Pol / Mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Lochem
• Hanzeweg / Haalmansweg
In verband met de intocht van St. Nicolaas
is de Hanzeweg ter hoogte van de
aansluiting met de Haalmansweg op 13
november afgesloten voor het verkeer
tussen 12.00 en 13.00 uur.
• Huidige Mauritswegterrein
Het aanwijzen van 4 parkeerplaatsen ten
behoeve van laden elektrische voertuigen.
Nb. dit betreft een wijziging van het
verkeersbesluit genomen op 26 april
2022 met zaaknummer 2022-237818

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

www.lochem.nl

