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Proef met buurten die hondenpoepbak
adopteren start 17 november
Dat hondenpoep niet fris is, weet
iedereen. Ook dat het voor overlast
en irritatie zorgt. Daarom starten 3
inwoners samen met de gemeente,
Circulus en Stichting Welzijn
Lochem (SWL) een proef. Door een
opvallende hondenpoepbak te
adopteren voor hun buurt, vragen
zij op een positieve manier aandacht
voor hondenpoep. De bakken staan
een jaar lang op 2 plekken in onze
gemeente. Een ervan staat aan de
Elfuursweg in Gorssel. Samen met
de inwoners neemt wethouder Lex
de Goede (Openbare Ruimte) deze
hondenpoepbak donderdagmiddag
17 november officieel in gebruik.

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 de maand november zijn er een
paar data waarop onze dienstverlening anders is dan anders.
Loket Gorssel is de komende
woensdagen nog dicht. Op
donderdag 17 november zijn veel
burgerzakenproducten niet aan te
vragen.

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.

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

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

Opruimactie fietswrakken station
Lochem op 28 november

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

Dienstverlening
burgerzaken in november

De hondenpoepbak aan de Elfuursweg in Gorssel.
Hondenpoep is een van de grootste
ergernissen onder onze inwoners.
Ondanks de opruimplicht in
de bebouwde kom en gewone
afvalbakken in de openbare ruimte.
Dat blijkt uit het onderzoek ‘Waar
staat je gemeente?’ uit 2021.
Ook bij de gemeente en Circulus
blijven klachten over hondenpoep
binnenkomen. Daarom bundelden
inwoners Ap Peppelenbos, Ymte
Groeneveld en Szandra Stijnman
hun krachten om samen met de
gemeente te bedenken hoe straten
hondenpoepvrij kunnen worden.
Idee voor hondenpoepbakken
Zo ontstond het idee voor een
opvallende hondenpoepbak. De 3
inwoners willen met de speciale
hondenpoepbak hondenbezitters
aanmoedigen om hun hondenpoep
op te ruimen. Zo kunnen kinderen
hondenpoepvrij spelen en wordt de
buurt een stukje schoner.
Overlast de baas
De hondenpoepbakken staan aan
de Elfuursweg en de Kozakkenweg
in Gorssel. De poepbak valt
op en nodigt uit om daar de
hondenpoep in te doen. Een buurt
geeft hiermee op een positieve
manier aan dat bewoners samen
hondenpoep wel de baas worden.
Een buurtbewoner beheert en leegt
de bak. Stichting Welzijn Lochem
coördineert het beheer van de
bakken. Voorbijgangers hebben

eigenlijk geen argument meer
om de hondenpoep er niet in te
doen tijdens het dagelijks rondje
wandelen met de hond.
Bak adopteren
Buurten die veel last hebben van
hondenpoep kunnen net als de
3 inwoners een hondenpoepbak
adopteren. Circulus plaatst de
bak. Circulus regelt ook dat een
inwoner van de buurt een grijze
afvalcontainer krijgt of een pas
voor de ondergrondse container. De
buurtbewoner houdt in de gaten
wanneer de bak vol is en gooit de
volle vuilniszak weg. Circulus haalt
de hondenpoep op als restafval. De
gemeente heeft in totaal 10 bakken.
Hiervan zijn er nu 2 in gebruik.
Wie ook een bak wil adopteren,
kan contact opnemen met Geralda
van Lenthe van Stichting Welzijn
Lochem, telefoon (0573) 29 70 00,
e-mail: opbouwwerk@welzijnlochem.nl.
Kijken hoe het gaat
De proef moet duidelijk maken
of het voor buurtbewoners te
doen is om een hondenpoepbak
te beheren. En ook hoe de bak
wordt gebruikt en of de bak helpt
om de hondenpoep in de buurt te
verminderen. Begin januari gaat
de werkgroep na hoe het gaat.
Bijvoorbeeld via een enquête in de
buurten waar de bak staat.

Kom naar het Startersevent
op 17 november
Bent u net begonnen als
ondernemer of de afgelopen
drie jaar gestart met een bedrijf?
Kom dan naar het Startersevent
op donderdag 17 november.
Wethouder Eric-Jan de Haan van
Economische Zaken: “Dit is de
kans om kennis te maken met
andere starters uit de gemeente.

Om kennis op te doen. En om in
contact te komen met mensen die
u verder kunnen helpen. Doe er je
voordeel mee en kom langs!” Kijk
voor het programma en aanmelden
op www.rozgroep.nl/startersevent.
Het event is onderdeel van de Week
van de Ondernemer.

Samen met de NS ruimen wij op 28 november fietswrakken op bij het
station Lochem. Momenteel plakken we stickers op fietsen waarvan wij
denken dat het fietswrakken zijn. Ook plakken we stickers op fietsen die
nog gebruikt worden, maar buiten de vakken staan. Mocht jouw fiets geen
fietswrak zijn, maar heb je toch een sticker? Haal de sticker dan gewoon
van je fiets af en plaats de fiets de volgende keer netjes in de fietsenstalling. Zo houden we samen het station Lochem opgeruimd en toegankelijk! Bedankt voor jullie medewerking!

Energiecafés voor inwoners
Energie besparen, eigen energie
opwekken of een ander soort ketel
of pomp in huis. Met de stijgende
energierekeningen heeft iedereen
er wel eens over nagedacht de
afgelopen maanden. Maar hoe kunt
u uw huis energiezuiniger maken?
Waar begint u en wat kost het?
Wat gaan we doen?
In verschillende kernen van Lochem
organiseren inwoners energiecafés
voor hun eigen buren. Het maakt
niet uit of u nog helemaal niks weet
over het opwekken of besparen van
energie. Of dat u juist een expert
bent. Iedereen is welkom en samen
helpen we elkaar verder. Aan het
eind van de avond gaat u naar huis
met minimaal twee concrete ideeën
om thuis mee aan de slag te gaan.

Waar, wanneer en voor wie?
Barchem, Nettelhorst en Zwiep
Dinsdag 15 november om 19.30
in de Heksenlaak, aanmelden via:
energie.bzn@gmail.com
Laren, Larensebroek en Exel
Dinsdag 22 november om 19.30
in het Kulturhus, aanmelden via:
duurzaamheid@wakkerlaorne.nl
Staat uw kern hier nu niet tussen?
Begin 2023 organiseren inwoners
uit andere kernen ook energiecafés.
In het gemeentenieuws houden wij
u op de hoogte.
Nu al meer weten over besparen?
Neem dan eens een kijkje op:
regionaalenergieloket.nl/lochem of
www.enegieloketlochem.nl

Gemeentepolis ziektekostenverzekering
Wij vinden het belangrijk dat
iedereen een goede zorgverzekering
heeft. Ook wanneer u een laag
inkomen heeft. Daarom bieden wij
voor mensen met een laag inkomen

een voordelige en uitgebreide
zorgverzekering aan. Lees er meer
over op de speciale pagina verderop
in deze Berkelbode.
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Denk mee over de nieuwe economische
agenda

Stook veilig of stook niet

lochem.nl. Zet daarin uw naam
en uw bedrijfsnaam. U ontvangt
dan vooraf het eerste plan van de
economische agenda met uitleg
over waar en hoe laat u zich kunt
melden op maandagavond.
Heeft u een onderwerp voor onze
agenda?
Kunt of wilt u er niet bij zijn op 21
november, maar wilt u wel een
onderwerp meegeven? Mail ons
gerust! We ontvangen uw mail
graag uiterlijk 21 november.

Praat als ondernemer mee op de bijeenkomst van 21 november. Zo komen we
samen tot een economische uitvoeringsagenda.
Bent u ondernemer in de gemeente
Lochem? Wilt u meepraten over
onze nieuwe economische agenda?
Maandagavond 21 november
bespreken we een eerste plan
voor de agenda met ondernemers.
Wethouder Eric-Jan de Haan
(economie) is ook aanwezig. U
bent van harte welkom om erbij
te zijn in het gemeentehuis aan de
Hanzeweg in Lochem.
“De economische agenda
2019-2022 loopt op zijn eind,”
legt Anneloes Blaauw uit. Zij is
beleidsmedewerker economie

bij de gemeente Lochem. “Dit
najaar werken we aan een
nieuwe agenda. Daarin krijgen
belangrijke onderwerpen een plek:
arbeidsmarkt, duurzaamheid en
ontwikkelingen op het gebied
van landbouw. Ook houden we
oog voor de basis: het behartigen
van belangen van ondernemers,
ondernemers helpen bij nieuwe
plannen en het informeren en
verbinden van ondernemers.”
Wilt u erbij zijn op 21 november?
U kunt zich aanmelden door een
mail te sturen naar a.blaauw@

Let op hoe u stookt in huis. Zet veiligheid en uw gezondheid op één.
Anneloes Blaauw is bij
de gemeente Lochem uw
aanspreekpunt voor het
economisch beleid en al uw
vragen op het gebied van
recreatie en toerisme.
Telefoon: (0573) 28 93 57
E-mail: a.blaauw@lochem.nl

De kosten van gas en elektriciteit
zijn de laatste maanden flink
gestegen. Hierdoor zoeken mensen
naar andere, goedkopere manieren
om het huis te verwarmen. Dat is
begrijpelijk. Maar er kleven ook
risico’s aan. Hoe u ook stookt, zet
(brand)veiligheid in huis en uw
eigen gezondheid op één!
In veel huizen is een houtkachel
met schoorsteen aanwezig. Eerder
brandde deze kachel vooral voor
de gezelligheid. Nu gebruiken
bewoners ‘m ook als alternatief
voor centrale verwarming. Voor het
veilig en gezond branden van een
houtkachel geven we deze tips:
• Gebruik droog hout, dat
u volgens de Zwitserse
stookmethode brandt.
• Laat uw kachel minimaal 1x per
jaar vegen.
• Zorg voor een CO- en rookmelder
in de ruimte waar u stookt.
• Ventileer voldoende.
• Kijk op stookwijzer.nu of het kan.

gemaakt met een terracottapot en
waxinelichtjes. Ons advies is: doe
dit niet!
• U kunt snel brand in huis
veroorzaken. Dat komt omdat
het vet van het waxinelichtje in
brand kan vliegen.
• Het is slecht voor uw gezondheid.
Want er komt 3 tot 5 keer meer
koolmonoxide en fijnstof vrij dan
wanneer u een waxinelichtje vrij
zou laten branden.
• U warmt uw huis er niet mee op.
Dus u bereikt uw doel niet.
Meer info via video en site
Scan de QR-code en bekijk de
video van Brandweer Noord- en
Oost-Gelderland over het stoken
met een potkachel. Wilt u meer
weten over het veilig en gezond
verwarmen van uw woning? Kijk op
brandweer.nl.

Nieuwe vormen van verwarming
Een van de trends op het gebied van
het verwarmen van een woning is
het stoken met een zogenaamde
‘potkachel’. Dit is een kachel

Militairen oefenen met
wateroversteek vlakbij Almen
Van 21 tot en met 24 november
loopt u de kans om militairen van
de Koninklijke Landmacht tegen
te komen in onze gemeente. Zij
maken een wateroversteek vlakbij
Almen.
De eenheid bestaat uit 60
personen. Ze verplaatsen zich
ook met voertuigen. Als ze van
privéterrein gebruikmaken,
overleggen ze dit van tevoren
met de eigenaar. Dit gebeurt ook
als de route op privéterrein over
onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaatregelen door de oefening schade
ontstaan aan uw privéterrein?
Noteer dan zoveel mogelijk
gegevens. Zoals eenheid, kenteken
voertuig, datum en tijd, plaats,
soort schade. U kunt de schade
melden bij het Ministerie van
Defensie. Sectie claims Ministerie
van Defensie, Postbus 90004, 3509
AB Utrecht. Of via Jdvclaims@
mindef.nl, (030) 218 04 20.
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Herfstblad: nuttig in uw tuin of borders
Vallende bladeren, wind en regen
horen bij de herfst. Maar deze
combinatie kan ook voor gladheid
en onveilige situaties zorgen.
Daarom houdt Circulus de straten,
paden en stoepen zo goed mogelijk
‘bladvrij’ en veilig. Herfstblad krijgt
daarna een duurzame bestemming.

Heeft u zelf veel blad in de tuin? Leg
een laagje in de border om planten
te beschermen en om de grond
te verbeteren. Ook kunt u heel
eenvoudig bladcompost maken,
zelfs als u een kleine tuin heeft. Kijk
op www.circulus.nl/lochem voor
een stappenplan.

Zelf bladcompost maken
Circulus laat het blad omzetten
tot een duurzame grondverbeteraar. Ook gebruiken ze het blad
in borders als beschermlaag voor
plantenwortels. Insecten en kleine
dieren vinden in de winter een
veilige verblijfplaats tussen dit blad.

Bladkorven zijn alleen voor blad
Binnen de kernen staan tot de kerst
bladkorven. Op de bladkorvenkaart
op de website van Circulus ziet u
precies waar de korven staan. De
korven zijn alleen bedoeld voor blad.
Hergebruiken kan namelijk alleen
als het blad ‘schoon’ is en er geen

Herfstblad in uw tuin? Geef het een duurzame bestemming.

takken of ander (groen)afval tussen
zit. Ziet u dat de korf in uw straat of
wijk vol is? Dan kunt u dit melden
op de korvenkaart. Circulus komt de
bladkorf dan zo snel mogelijk legen.

Nieuws
van de gemeenteraad
Besluiten gemeenteraad 14 november 2022
Op 14 november vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.
De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Begroting 2023 – 2026 (gewijzigd)
• Instellen raadswerkgroep sociaal domein
Het beeldverslag van deze vergadering kunt u bekijken op
www.lochem.nl/politiekeavond.

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 3 tot en met 9 november 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Oudervereniging De Barchschole,
Sinterklaasfeest Barchschole, Dorpsplein,
5 december 2022 (2022-256739)
Epse
• D.G.S. van Gilse, Eindejaarsborrel,
Epserenk t.h.v. nr. 8, 30 december 2022
(2022-256477)
Excel
• LWC De Paaschberg, Trainingsritten Excel,
start Oude Lochemseweg 3a, 19 en 26
februari 2023 (2022-256440)

Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 3 t/m 9 november 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Almen
• Vunderingweg 5, het vervangen van een
woning en het verbouwen van een schuur,
nr. Z2022-00000367, 3 november 2022
Barchem
• Enteldijk 3 (nabij), het oprichten van vier
woningen, nr. Z2022-00000383,
8 november 2022
• Hardermaat 12, het plaatsen van een
vleermuizenkelder en een insectenwand,
nr. Z2022-00000375, 4 november 2022
Eefde
• Schoolstraat 41, het plaatsen van
een dakkapel met verhoogde nok, nr.
Z2022-00000377, 6 november 2022
Epse
• Deventerweg (nabij N348), het kappen van
een Amerikaanse eik, nr. Z2022-00000368,
3 november 2022

• Mariënhorst 3, het plaatsen van een
dakkapel, nr. Z2022-00000374, 4 november
2022
• Middenweg 5, het kappen van een esdoorn,
nr. Z2022-00000381, 7 november 2022
• Middenweg 9, het kappen van een
douglasspar, nr. Z2022-00000369,
3 november 2022
• Wentholtweg 1, het kappen van een berk
en een den, nr. Z2022-00000372,
4 november 2022
Harfsen
• Deventerdijk 7, het oprichten van een
loods, nr. Z2022-00000382, 7 november
2022
Gorssel
• Flierderweg 1a, het aanleggen van twee
padelbanen, nr. Z2022-00000370,
2 november 2022
Laren
• Ooldselaan 5, het kappen van een eik, nr.
Z2022-00000384, 8 november 2022
Lochem
• Bierstraat 14, het plaatsen van
gevelreclame (gemeentelijk monument),
nr. Z2022-00000380, 7 november 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:
Laren
• Bouwhuisweg 6, het plaatsen van een
werktuigen-/machineberging met opslag
fourage, nr. 2022-238447, 8 november
2022

Lochem
• Bolksbeekweg 7 (nabij), het oprichten van
een bedrijfswoning, nr. Z2022-00000066,
4 november 2022
• Hessenweg 1, het kappen van drie
Amerikaanse eiken, nr.Z2022-00000188,
4 november 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 3 t/m 9 november 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Barchem
• Oude Ruurloseweg 3, het kappen van
vier bomen (herplant opgelegd 4 st.), nr.
Z2022-00000183, 3 november 2022
Kring van Dorth
• Bathmenseweg 7 H525, het oprichten
van een groepsaccommodatie, nr.
Z2022-00000261, 7 november 2022
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De afgelopen periode maakten we
onderstaande intrekking bekend:
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Openbare bekendmakingen
Lochem
• Ploegdijk 2 H700 t/m H705, het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning voor het oprichten van
zes bosvilla’s (nr. 2019-143538), nr.
2022-252101, 7 november 2022
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Contact afdeling Publiekscontacten
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het
voornemen vergunning te verlenen voor:
• De omgevingsvergunning voor de locatie
Lochemseweg 3 Epse, voor het kappen van
bomen, het aanleggen van een parkeerplaats en het veranderen van de inrit, nr.
2022-255812.
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in
te zien met ingang van 17 november 2022
voor de duur van zes weken tot en met 28
december 2022.
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken 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 bestemmingsplannen op te roepen via
het invullen van de locatie, de naam van het
besluit of het planid-nummer NL.IMRO.0262.
buLochemseweg3Ep-OV31.
Op www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw
en verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u
een directe link vinden naar de plaats waar
het bestemmingsplan digitaal kan worden
ingezien. U kunt tevens op afspraak bij de
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel de stukken inzien
(digitaal of op verzoek op papier).
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem
en Hoofdstraat 45 in Gorssel en via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.

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.

nl onder nummer: NL.IMRO.0262.
buLochemseweg3Ep-OV31
Gedurende de bovengenoemde termijn kan
iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit
omgevingsvergunning mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij
burgemeester en wethouders, Postbus 17,
7240 AA Lochem. Voor het inbrengen van
een mondelinge zienswijze kan een afspraak
worden gemaakt. In uw zienswijze vermeldt u
in ieder geval:
• het onderwerp
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze

Bestemmingsplannen
Ontwerp bestemmingsplan

)
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende ontwerp bestemmingsplannen
liggen ter inzage:
Het bestemmingsplan Kloosterweg 15
Gorssel (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buKloosterweg15Go-BP31), zaaknummer
2022-256119.
Wijziging van bedrijfsbestemming naar
woonbestemming, inclusief het aanduiden
van een paardrijbak.
Het bestemmingsplan Gerrit Slagmanstraat
2a Joppe (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buGSlagmanstr2aJo-BP31), zaaknummer
2022-256441. De gedeeltelijke herziening van
het bestemmingsplan maakt van de woning
Gerrit Slagmanstraat 2a weer de tweede
agrarische bedrijfswoning dit het was.
Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen liggen
met ingang van 17 november 2022 voor de
duur van zes weken tot en met 28 december
2022 ter inzage. De ontwerp bestemmingsplannen kunnen gedurende de hiervoor

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.

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
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
Vaststelling bestemmingsplan
Contact: afdeling Publiekscontacten
Op 18 oktober 2022 is het bestemmingsplan
ONGEWIJZIGD vastgesteld.
Het vastgestelde bestemmingsplan
Oude Holterweg-Stoevenbeltdijk, Laren
(planid-nummer NL.IMRO.0262.buPerceelQ899La-BP41) beoogt aanpassing agrarische
bestemming naar natuur.
Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt
met ingang van 17 november 2022 voor de
duur van zes weken tot en met 28 december
2022 ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan kan 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
(digitaal of op verzoek op papier).
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
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van
terinzagelegging beroep bij de Raad van
State worden ingesteld. Het beroepschrift
moet gestuurd worden naar de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge
artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening treedt het besluit tot vaststelling
van het bestemmingsplan in werking daags
na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor
het besluit niet in werking treedt, totdat op
het verzoek is beslist.
Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep in stellen. U moet dan wel
beschikken over DigiD, anders kunt u niet
inloggen.

Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Lochem 2022-241079
• Het voor motorvoertuigen m.u.v.
bestemmingsverkeer afsluiten van
de naamloze weg gelegen tussen de
Provincialeweg N346 (hmp.10.9) en de
Wientjesvoortseweg in de gemeente
Bronckhorst.
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:
B. Lupaşcu, geb. 19-11-1977
Zie informatie: Bezwaar

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

