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Contact

Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06 - 50 08 06 19

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden gemeentehuis 
Lochem
Ma, di en wo:  8:30 – 17.00 uur
Do:  8:30 - 20:00 uur
Vrij:  8:30 - 12:30 uur

Burgerzaken alleen op afspraak
Maak digitaal een afspraak via  
www.lochem.nl of bel met  
(0573) 28 92 22. Dit in verband met 
het coronavirus.

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Wo 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Alleen op afspraak

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam: 
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook 
een brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl

In actie tijdens de 
natuurwerkdag!

Zaterdag 5 november was de landelijke natuurwerkdag. Ook in onze 
gemeente kwamen vrijwilligers in actie. Wethouder Marja Eggink hielp 
hen in natuurgebied Beekvliet met het weghalen van kleine boompjes. Dat 
is nodig om te voorkomen dat de heide dichtgroeit. IVN Noord en Midden 
Nederland nam het initiatief voor deze actie. Niet alleen vrijwilligers 
helpen om de natuur open te houden. Boswachters van Staatsbosbeheer 
en Natuurmonumenten beheren dit gebied en de schapen van kudde 
De Belhamel helpen ook een handje mee. Beekvliet is een bijzonder 
natuurgebied door afwisseling van verschillende natuur als heide, natte 
graslanden en vennen. Foto Arjen Dieperink.

Nieuwe school in Laren door hogere 
bouwkosten opnieuw duurder
Sterke prijsstijgingen van 
bouwkosten leiden opnieuw tot 
hogere kosten voor de nieuwe 
school in Laren. Om nieuwbouw 
mogelijk te maken, zijn daarnaast 
aanpassingen nodig aan de 
bestaande inrichting van het terrein. 
Verder pasten de schoolbesturen 
het ontwerp aan. Het college stelt 
de raad voor om het budget voor de 
nieuwe school in Laren te verhogen 
met 1,3 miljoen euro.

De nieuwbouw is voor 3 scholen 
voor basis- en speciaal onderwijs. 
Zij komen onder een dak aan de 
Verwoldseweg in Laren. Het zijn 

Kinderen blijven tijdens de bouwwerkzaamheden lessen volgen in het 
huidige schoolgebouw. 

basisscholen De Branink en de Prins 
Willem Alexanderschool (PWA). En 
Bartiméus voor kinderen met een 
visuele beperking. Eind 2021 ging 
de gemeenteraad akkoord met 10,2 
miljoen euro voor de nieuwbouw en 
de inrichting van de ruimte rondom 
de school. Na nieuwe berekeningen 
blijkt in totaal 11,5 miljoen euro 
nodig te zijn. 

Fijne en veilige plek 
Onderwijswethouder Wendy 
Goodin: “We hebben te maken met 
een flinke stijging van de kosten 
voor bouwmaterialen, lonen en 
grondstoffen. Een tegenvaller, waar 
we helaas geen enkele invloed op 
hebben. Wel moeten we voor ogen 
blijven houden dat de kinderen 
straks onderwijs volgen in een 
duurzaam, goed en gezond gebouw. 
En dat ze een plek hebben waar 
het fijn leren en veilig spelen is. 
Dat staat voor ons voorop. Hierover 
hebben we goed overlegd met de 
schoolbesturen. Samen konden we 
ervoor zorgen dat de kosten- 
stijgingen geen afbreuk doen aan 
het nieuwe gebouw.”

Extra geld nodig
De bouwkosten zijn verder gestegen 
door een tekort aan bouwpersoneel 
en materialen. Daarnaast zorgt de 
oorlog in Oekraïne voor een stijging 
van grondstofprijzen. Dit komt neer 
op een prijsstijging van 1,1 miljoen 

voor de nieuw te bouwen school. 
Verder is extra geld nodig voor het 
aanpassen van het ontwerp van 
het gebouw. De extra kosten zijn 
geraamd op € 229.000. Daarmee 
komt de aanvraag voor het extra 
krediet op ruim 1,3 miljoen euro.

Weinig ruimte 
Meer geld is nodig om het nieuwe 
schoolgebouw zo goed mogelijk 
neer te zetten in de bestaande 
ruimte. Die ruimte is beperkt door 
de huidige gebouwen en voor- 
zieningen. Zo blijven de kinderen 
tijdens de bouwwerkzaamheden 
lessen volgen in het huidige 
schoolgebouw. 

Planning
Tijdens een van de komende 
politieke avonden komt de 
scholenbouw in Laren op de 
agenda. De gemeenteraad moet 
eerst instemmen met de extra 
kredietaanvraag. Daarna kunnen 
de schoolbesturen het definitieve 
ontwerp afronden. We gaan verder 
met het plan voor de nieuwe 
buitenruimte. En met onderzoek 
naar mogelijke oplossingen voor 
betere verkeersveiligheid. Dit doen 
we in overleg met belangheb-
benden en aanwonenden.

Op www.lochem.nl/nieuws leest u 
het volledige nieuwsbericht over dit 
onderwerp. Belangrijk bericht over onze 

dienstverlening in november
In de maand november zijn er een 
paar data waarop onze dienstver-
lening anders is dan anders. Loket 
Gorssel is 3 woensdagen dicht. Op 
donderdag 17 november zijn veel 
burgerzakenproducten niet aan te 
vragen.

Loket Gorssel gesloten 
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.

Donderdag 17 november beperkte 
dienstverlening 
Veel burgerzakenproducten kunt u 
dan niet aanvragen of afhalen, door 
onderhoud aan ICT. Dit geldt aan de 
balie en op lochem.nl.

Tip: rijbewijs online verlengen
Op www.rdw.nl/rijbewijsverlengen 
kunt u uw rijbewijs online verlengen, 
of de categorieën op uw rijbewijs 
uitbreiden. Bij een online verlenging 
is het rijbewijs na 2 dagen af te 
halen in het gemeentehuis.

Extra geld voor mensen 
met een laag inkomen
We vinden het belangrijk dat u en 
uw gezin kunnen meedoen. Thuis, 
op school en in de samenleving. 
Inwoners met een laag inkomen of 
schulden helpen we daarom met 
extra geld. Kijk of u hier recht op 
heeft.

Met dit geld kunt u onverwachte 
kosten misschien toch betalen. 
Denk bijvoorbeeld aan een 
reparatie of een nieuwe 
wasmachine. Of u kunt meedoen 
aan activiteiten die voor andere 
mensen gewoon zijn. Zoals 
sporten of muzieklessen nemen.

Alle regelingen bij elkaar
• Op www.checkwaarjerecht-

ophebt.nl kunt u uw gegevens 
invullen. En dat is handig, want 
daarna ziet u meteen welke 
regeling u misschien kunt 
gebruiken. 

• U vindt alle regelingen van de 
gemeente Lochem op www.
bakenlochem.nl/geld/toesla-
gen-en-bijdragen/regelingen-
voor-een-laag-inkomen

Voorwaarden
Het hangt van uw persoonlijke 
situatie af of u recht heeft op 
een regeling. Ook hoeveel geld u 
krijgt. We houden rekening met 
uw leeftijd, of u samenwoont en 
kinderen heeft. Uw inkomen mag 
niet te hoog zijn. Soms kijken wij 
naar uw bezit. Dat kan geld op 
de bank zijn, maar ook uw auto, 
spullen en een eigen huis. 

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag! U mag ons 
altijd bellen: (0573) 28 92 90 
of een mail sturen naar info@
bakenlochem.nl. 

Plan nu uw coronaprik!
Iedereen van 12 jaar en ouder 
kan een afspraak maken voor de 
herhaalprik. Ga naar planjeprik.
nl of bel met 0800 7070 (7 dagen 
per week, van 08.00 uur tot 20.00 
uur). Op tientallen locaties kunt 
u terecht zonder afspraak. Wilt u 
weten welke locaties dat zijn? Ga 
naar prikkenzonderafspraak.nl.

In het najaar en in de winter kan 
het coronavirus opleven. Met de 
coronaprik kunt u voorkomen dat 
u ernstig ziek wordt door corona. 
Daarnaast is de kans kleiner dat 

u anderen besmet. Hoe meer 
mensen de coronaprik halen, hoe 
beter we een opleving van het 
coronavirus kunnen afremmen. 

60-plussers
Eerder kregen de 60-plussers, 
mensen die werken in de zorg 
en iedereen die op de lijst staat 
voor de jaarlijkse griepprik een 
persoonlijke uitnodiging. Lees 
meer over de vaccinaties op www.
rijksoverheid.nl/coronavirus > 
herhaalprik tegen corona.
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Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 7 november 2022
Op 7 november vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De motie herindicatie langdurige zorg werd aangenomen en de motie 
vreemd aan de orde Bebouwing Kokstraat nr 18 Eefde werd niet 
aangenomen.

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

Eén boom mot kunn’n in de gemeente Lochem
Grondeigenaren in het buiten-
gebied van onze gemeente kunnen 
weer gratis een boom aanvragen. 
Veel vrijstaande bomen in het 
landschap zijn door schaal- 
vergroting verloren gegaan. Juist 
zo’n enkele boom is waardevol voor 
dieren en maakt het landschap 
bijzonder. Met de actie “één boom 
mot kunn’n” willen we beeldbe-
palende bomen, zoals eiken, lindes 
en beuken, terugbrengen in het 
landschap. Vorig jaar deden we 
ook mee aan de actie. Dat was 
een groot succes: maar liefst 245 
grondeigenaren vroegen een boom 
aan. 

Wethouder Marja Eggink: “Bomen 
zijn echte multitaskers: ze geven 
verkoeling op warme dagen, leggen 
CO2 vast, zijn goed voor de biodiver-
siteit én verrijken ons prachtige 
buitengebied. Met deze actie 
moedigen we graag mensen aan 
die een prachtige beeldbepalende 
boom op hun grond willen laten 
uitgroeien. En die zo hun steentje 
bijdragen”.

Voorwaarden
• De boom krijgt genoeg 

ruimte om uit te groeien tot 
een markante, vrijstaande 
boom. Deze actie is voor 

grondeigenaren in het buiten-
gebied, want volwassen bomen 
hebben een kroon van minimaal 
10 meter doorsnee. Het is een 
wettelijke eis de boom minimaal 
2 meter van de eigendomsgrens 
te planten. 

• De grondeigenaar geeft de boom 
genoeg zorg. Hij beschermt 
de boom onder andere tegen 
vee en geeft de boom water. 
Tegen een kleine bijdrage kan 
‘t Onderholt een raster rond de 

boom aanbrengen om de boom 
te beschermen.

• De boom komt niet in bestaande 
beplantingen of verhardingen. 
Hij mag geen onderdeel zijn van 
opgelegde herplant of verplichte 
landschappelijke inpassing.

• De gemeente betaalt de kosten 
van de boom en de aanplant. De 
grondeigenaar stelt de ruimte 
beschikbaar en de boom is 
eigendom van de grondeigenaar 
na het planten. 

Beschikbare boomsoorten
In overleg met de grondeigenaar 
plant ‘t Onderholt een boomsoort, 
die past bij bodem, waterhuis-
houding en landschap. Het is 
de bedoeling dat de bomen 
uitgroeien tot vrijstaande bomen 
van monumentale omvang. De 
boomsoorten die beschikbaar 
zijn via deze actie staan op www.
lochem.nl/eenboom. 

Aanvragen kan tot en met 8 
december 2022
Dat kan via: www.lochem.
nl/eenboom. Agrarische 
Natuurvereniging ’t Onderholt 
coördineert de actie. Zij neemt 
in de weken na de uiterste 
aanmelddatum contact met geïnte-
resseerden op. ‘t Onderholt plant 
de bomen van december tot en 
met januari. Dan maken de bomen 
de meeste wortels aan en slaan de 
bomen het beste aan. 

Interesse en advies 
Heeft u interesse en wilt u eerst 
advies? Bijvoorbeeld over welke 
boom het best past bij uw locatie? 
Dan kunt u contact opnemen met 
Agrarische Natuurvereniging ’t 
Onderholt via info@onderholt.nl of 
0575 55 05 93. 

‘Eén boom mot kunn’n’ was vorig jaar een groot succes. Dit jaar herhalen we 
de actie.

Politieke Avond maandag 14 november 2022
Maandag 14 november 2022 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 de raads- 
vergadering live volgen. 

Let op: de avond begint een uur eerder in verband met de behandeling van de begroting.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

18.00-18.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (hal).

Tafels 

Zaal Ampsen/ Verwolde De Voorst

18.30 uur Meningvormen:
Aanpassingen inrichting gemeentehuis

Beeldvormen:
Landbouwbrug Almen *

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 19.30 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond. In deze 
vergadering behandelt de raad de begroting voor komend jaar in tweede termijn. Na een schorsing vindt besluit-
vorming plaats over de begroting.

Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 7 november 2022
4. Ingekomen stukken 12 oktober 2022 t/m 1 november 2022
Debatonderwerp
5. Begroting 2023 – 2026
Hamer stemstukken
6. Instellen raadswerkgroep sociaal domein
7. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad
Circulus snoeit bomen binnen en buiten 
de kernen 
De komende weken snoeit Circulus 
gemeentelijke bomen binnen en 
buiten de kernen. De snoeiploegen 
starten met het werk zodra de 
meeste bomen hun blad verloren 
hebben. Ze halen het dode hout 
weg en verwijderen laaghangende 
takken. 

Het snoeien gebeurt met 
hoogwerkers. Om veilig te kunnen 
werken rijdt er een mobiele 
wegafzetting mee. Dat kan voor wat 
verkeersvertraging zorgen. Soms 
moet een rijbaan korte tijd worden 
afgezet. Circulus geeft dit op tijd 
aan met onder meer signaalborden. 

Heeft u vragen over het snoeien  
van gemeentelijke bomen? Neem 
dan contact op met de afdeling 
buitenruimte van Circulus via  
www.circulus.nl/melding.

Maak jouw tuin 
winterklaar!

Het was een bijzonder hete en 
droge zomer. Was uw tuin hierop 
voorbereid? Extreme weers- 
omstandigheden zullen in de 
toekomst vaker voorkomen. Dat 
vraagt om een tuin die u schaduw 
geeft en die het water opvangt 
het hele jaar door. Benieuwd hoe 
u dit kunt aanpakken? Lees er 
meer over op de speciale pagina 
Weet van Water verderop in deze 
Berkelbode. Hierin staan tips om 
deze herfst en winter met uw tuin 
aan de slag te gaan.
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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  

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

Vanaf 27 oktober tot en met 2 november 
2022 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Gorssel
• Protestantse Gemeente Gorssel/Epse, 

Wintermarkt, Hoofdstraat 27, 17 december 
2022 (2022-256003)

• Stichting Sport en Cultureel Centrum ’t 
Trefpunt, Kerstmarkt, Molenweg 53-55, 11 
december 2022 (2022-256229)

Laren
• Burgerboerderij de Patrijs, Open dag 

Burgerboerderij de Patrijs, Dochterenseweg 
13A, 17 decemer 2022 (2022-256046)

• Open Jongeren Werk Lochem (OJWL), 
Carbid Knapp’n OJWL, Veltkampsweg/
Lindenbergsdijk, 31 december 2022 
(2022-256237)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 27 oktober t/m 2 november 2022 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Scheggertdijk 3, het plaatsen van een 

stacaravan voor een periode van zes 
maanden, nr. Z2022-00000335, 26 oktober 
2022

Barchem
• Ruurloseweg 30 (nabij), het oprichten van 

een woning en het aanleggen van een inrit, 
nr. Z2022-00000348, 28 oktober 2022

• Vrochterdijk 8, het kappen van een linde, nr. 
Z2022-00000363, 2 november 2022 

Eefde
• Zutphenseweg 101, het verbouwen/

vergroten van een woning, nr. 
Z2022-00000361, 1 november 2022 

Epse
• Het Diekman 12-14, het kappen van twee 

prunussen, nr. Z2022-00000347,  
28 oktober 2022

• Middenweg 19, het plaatsen van twee 
carports, nr. Z2022-00000352, 30 oktober 
2022

Gorssel
• Elfuursweg 21b en 25 (nabij), het 

kappen van twee Amerikaanse eiken, nr. 
Z2022-00000341, 28 oktober 2022 

• Quatre Brasweg 2, het kappen van een 
beuk, nr. Z2022-00000351, 30 oktober 
2022

• Ravensweerdsweg 32, het plaatsen van een 
paardenhekwerk, nr. Z2022-00000359,  
1 november 2022 

Harfsen
• Broekstraat 23, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000337, 26 
oktober 2022 

• Dorshorst 2, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. Z2022-00000314, 22 
oktober 2022 

Laren
• Bouwhuisweg 1, het vergroten van een 

ligboxenstal (milieu), nr. Z2022-00000356, 
31 oktober 2022 

• Deventerweg 65, het kappen van twee 
notenbomen, nr. Z2022-00000350, 29 
oktober 2022 

• Verwoldseweg 26 (nabij), het plaatsen 
van een billboard, nr. Z2022-00000340, 27 
oktober 2022

Lochem
• Burgemeester Thomassonlaan 1, 

het aanleggen van een uitrit, nr. 
Z2022-00000354, 30 oktober 2022 

• Dr. Cartier van Disselweg 10, het 
oprichten/vervangen van een woning, nr. 
Z2022-00000336, 27 oktober 2022 

• Hessenweg (nabij), het kappen van een eik, 
nr. Z2022-00000345, 28 oktober 2022 

• Nassaulaan 9 en 82 (nabij), het kappen van 
twee haagbeuken, nr. Z2022-00000362, 1 
november 2022

• Nieuweweg 52, het kappen van een 
esdoorn, nr. Z2022-00000342, 27 oktober 
2022 

• Onder Langs 2, het verbouwen/vergroten 
van een woning, nr. Z2022-00000366, 2 
november 2022

• Zwiepseweg 120, het verbouwen/
vergroten van een woning en plaatsen 
van een bijgebouw en carport, nr. 
Z2022-00000358, 31 oktober 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Epse
• Du Tourweg 1, het brandveilig gebruik 

van een tijdelijke accommodatie, nr. 
Z2022-00000005, 31 oktober 2022 

Lochem
• Graaf Ottoweg 34, het plaatsen van een 

binnenlift, nr. Z2022-00000150, 31 oktober 
2022 

Zie informatie: Bezwaar 

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:

Eefde
• Scheuterdijk 16, het vergroten van een 

schuur, nr. Z2022-00000185, 28 oktober 
2022 

Epse
• Klumperkamp 4, het kappen van twee 

platanen en drie eiken, Z2022-00000176, 
28 oktober 2022 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet 
verlengen van de beslistermijn is in principe 
geen bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 
Awb)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 27 oktober t/m 2 november 2022 zijn 
de volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Witzand 5, het kappen van een elzensingel 

(instandhoudingsverplichting opgelegd), 
nr. Z2022-00000177, 28 oktober 2022 

Eefde
• Mettrayweg 31 en 33, het verbouwen van 

twee paviljoens en het vervangen van 
kozijnen, nr. Z2022-00000192, 27 oktober 
2022 

Epse
• Lochemseweg 5, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000194,  
31 oktober 2022 

Gorssel
• Markeweg 17, het tijdelijk plaatsen van een 

wooncontainer voor een periode van 1 jaar, 
nr. Z2022-00000096, 1 november 2022

Laren 
• Zutphenseweg 34, het vervangen van 

bijgebouwen, nr. Z2022-00000184, 31 
oktober 2022 

Lochem
• Lageweg 6, het veranderen van een 

kippenhok naar een kalverenschuilstal, nr. 
Z2022-00000226, 28 oktober 2022 

• Westerbleek (nabij gracht), het aanleggen 
van een steiger voor mindervaliden en een 
stoep, nr. Z2022-00000249, 31 oktober 
2022 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking aanvraag bekend:

Eefde
• Boedelhofweg 40, het plaatsen van 

zonnepanelen bij een rijksmonument, nr. 
Z2022-00000203, 27 oktober 2022 

• Schoolstraat 41, het plaatsen van 
een dakkapel met verhoogde nok, nr. 
Z2022-00000316, 31 oktober 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
• Binnenweg 40, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000144, 29 augustus 2022 

• Weyenberg 5, Besluit bodemenergie-
systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000323, 25 oktober 2022 

Eefde
• Scheuterdijk 16, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, 
het uitbreiden van een materiaalopslag 
(milieu), nr. 2022-252090, 14 september 
2022 

Gorssel
• Elfuursweg 21c, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000253, 4 oktober 2022

Harfsen
• Reeverweg 52, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
herbouwen van een kapschuur (milieu), 
2022-247993, 26 juli 2022 

Laren 
• Holterweg 90, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een windturbine (milieu), nr. 2022-253904, 
3 oktober 2022 

• Zutphenseweg 43, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een windturbine (milieu), nr. 
2022-254066, 5 oktober 2022 

• Zutphenseweg 52b, Besluit bodemenergie-
systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000118, 12 augustus 2022 

• Zutphenseweg 53, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van een windturbine (milieu), nr. 
2022-253911, 3 oktober 2022 

Lochem
• Ampsenseweg 24, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, het 
in werking hebben van een kleinschalig 
mestvergister (monovergister) (milieu), nr. 
2022-247991, 25 juli 2022

• Bolksbeekweg 7, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, 
het bouwen van een bedrijfswoning en 
het realiseren van bedrijfsruimten (o.a. 
kantoor, personeelskantine met keuken) 
in de huidige bedrijfswoning binnen het 
bestaande recreatiebedrijf (milieu), nr. 
2022-252168, 15 september 2022 

• Kwinkweerd 3, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het 
plaatsen van twee transformator-
stations op het buitenterrein (milieu), nr. 
2022-252647, 20 september 2022 

Verkeer 

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Laren
• Dochterenseweg  

In verband met activiteiten rond de 
Nationale Boomfeestdag 2022 is de 
Dochterenseweg te Laren, het gedeelte 
tussen de Molendijk en de Rossweg, op 
woensdag 16 november 2022 afgesloten 
voor het verkeer tussen 09.30 en 12.30 uur.

Zie informatie: Bezwaar
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 Informatie over de procedures

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

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

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

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 

Openbare bekendmakingen
Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen

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.

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.

M.D. van der Moer, geb. 21-01-1971
A. Varroni, geb. 01-07-1987

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld paspoort, 
rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgverzekering). 
Het is daarom van groot belang zo spoedig 
mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

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:

M.D. Payan Lopez, geb. 02-01-1972

Zie informatie: Bezwaar


