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Boomfeestdag: bomen planten voor
de toekomst
Op woensdag 16 november vierde
Nederland weer Boomfeestdag!
Kinderen in het hele land planten
op deze jaarlijkse dag bomen en
struiken. Zo helpen ze hun eigen
toekomst een beetje groener te
maken. In Laren ging groep 6 van
OBD De Branink met laarzen aan
en een schep in de hand aan slag.
Op de zonnige herfstochtend
zorgden de harde werkers aan de
Dochterenseweg in korte tijd voor
een rij jonge boompjes.
Samen opgroeien
De klas kreeg hulp van de
groencollega’s van Circulus en
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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

Loket Gorssel gesloten
op 23 en 30 november
Op woensdag 23 en 30 november 2022 is het loket Gorssel tijdelijk
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 dat het verlengen
van uw rijbewijs nu ook digitaal
kan? Kijk hiervoor op onze website.

Inloopbijeenkomst
woningbouwplannen Almen-Zuid

Wethouder Lex de Goede ging samen met kinderen uit groep 6 van OBD De
Branink aan de slag om jonge boompjes te planten.
van wethouder Lex de Goede. De
wethouder gaf het startsein. Maar
eerst wilde hij van de kinderen
weten hoe lang het duurt voordat
een eikenboompje groot genoeg
is om schaduw te geven. Vijf jaar
leek de kinderen wel lang genoeg.
De wethouder vertelde verder hoe
bijzonder het is dat de boompjes
die ze nu planten samen met hen
opgroeien. “Als jij later misschien
90 of 100 jaar bent dan is zo’n
eikenboompje heel oud geworden,
samen met jou.” Daar was iedereen
het mee eens: ”We worden samen
groot, en vast stokoud!”

"Een beuk? Nee joh een es,
dat zie je zo!"
Planten voor nu en voor later
De kinderen werkten in kleine
groepjes onder begeleiding van
de vakcollega’s. Met veel enthousiasme staken ze de schop in
de grond voor het graven van
plantgaten. Zwaar werk, sommige
kinderen trokken hun jas er bij
uit. Ook de directie van Circulus
en beleidsmedewerkers van de
gemeente hielpen een handje
mee. Na het graven plantten ze
lindes, essen en beuken. Een aantal
kinderen had er duidelijk verstand

van: “Een beuk? Nee joh een es, dat
zie je zo!”
De boompjes groeien komende
jaren uit tot een biodiverse en
toekomstbestendig bomenrij.
Juist in het buitengebied krijgen
boompjes de ruimte om beeldbepalende bomen te worden.
IJkpunten waar ook volgende
generaties mensen en dieren onder
leven, spelen of schuilen. Met het
project aan de Dochterenseweg
trapten de kinderen gelijk het
bomenplantseizoen af.
Bomen werken!
Het landelijk thema van de
boomfeestdag was dit jaar
‘(met) Bomen werken!’. Stichting
Nationale Boomfeestdag: “Bomen
houden water vast, brengen
verkoeling, filteren schadelijke
stoffen, leveren voedsel, leefruimte
en bescherming aan planten en
dieren. Kortom: bomen zijn aan het
werk! Maar ook vakmensen zijn
aan het werk. Ze plannen, planten
en verzorgen. Goed om kinderen
in contact te
brengen met
een prachtig en
belangrijk vak. Een
vak met en voor
de toekomst.”

Vraag op tijd het
mantelzorgcompliment aan
Bent u mantelzorger en zet u zich
in voor uw partner, ouder, kind
of buur? Waarschijnlijk doet u
dit met veel liefde. Maar het kan
ook zwaar zijn. Daar hebben wij
als gemeente veel bewondering
voor. Daarom bieden wij een
mantelzorgcompliment aan. U
kunt het aanvragen tot en met 29
november 2022.
Het mantelzorgcompliment is een
bedrag van € 100 voor mantelzorgers van 24 jaar en ouder.
Ook voor kinderen en jongeren
Kinderen die opgroeien in een
gezin met veel zorg kunnen ook
een mantelzorgcompliment
krijgen. Voor kinderen en jongeren
tussen de 4 en 24 jaar is er een
cadeaubon van € 25. Daarnaast
krijgen zij een uitnodiging voor een
leuke FUN-dag.

Hoe vraagt u het mantelzorgcompliment aan?
Het mantelzorgcompliment
vraagt u aan bij het Knooppunt
Mantelzorg van Stichting Welzijn
Lochem. Hiervoor moet u een
formulier invullen. Dit formulier
vindt u:
• bij de receptie in de hal van
het gemeentehuis aan de
Hanzeweg in Lochem
• het kantoor van Stichting
Welzijn Lochem aan de Dr
Rivestraat 1 in Lochem
• op www.welzijnlochem.nl/
mantelzorgcompliment
Heeft u vragen over het
mantelzorgcompliment?
Kijk op www.welzijnlochem.nl
of mail naar het Knooppunt
Mantelzorg:
mantelzorg@welzijnlochem.nl.
Of bel met (0573) 29 70 00.

Zoals u waarschijnlijk wel weet
is er grote behoefte aan nieuwe
woningen. Daarom gaan we onder
andere in Almen aan de slag met
woningbouw. De gemeenteraad heeft daarvoor een locatie
aangewezen aan de zuidkant van
het dorp: Almen-Zuid 2b.
Wij betrekken u als omwonende
of als geïnteresseerde, graag bij
de bouwplannen. Daarom bent u
van harte welkom bij de inloopbijeenkomst op woensdag 7 december
2022 tussen 18.00 uur en 21.00 uur
in Ons Huis, Dorpsstraat 37 in
Almen.
Tijdens deze inloopbijeenkomst ziet
u een aantal mogelijke indelingen
voor de woningbouwlocatie
Almen-Zuid 2b. We horen graag wat
u daarvan vindt. Daarnaast krijgt u
informatie over hoe het proces gaat
verlopen, hoe u mee kunt denken
en wat u van ons mag verwachten.

Er is voldoende gelegenheid om
uw wensen en eventuele zorgen
te bespreken. Er is geen centrale
presentatie tijdens de inloopbijeenkomst. Medewerkers van de
gemeente en van het stedenbouwkundig bureau mRO zijn aanwezig
om tekst en uitleg te geven en
antwoord te geven op uw vragen.
Aanmelden graag, maar is niet
verplicht
Het is voor ons handig te weten of
u van plan bent te komen. Daarom
is het fijn als u zich van tevoren
aanmeldt. Aanmelden kan via
rovsecretariaat@lochem.nl of via
telefoon (0573) 28 92 22. U kunt
dan vragen naar Wilma Krikken
of Gerlinde Bulten. Ook zonder
aanmelding bent u van harte
welkom. U kunt op elk gewenst
moment binnenlopen.
Graag tot ziens op woensdag 7
december!

Speciale hondenpoepbak onthuld

Deze opvallende hondenpoepbak is een idee van 3 inwoners. Van links
naar rechts: Ap Peppelenbos, Ymte Groeneveld, wethouder Lex de Goede en
Szandra Stijnman.
Donderdagmiddag 17 november
onthulde wethouder Lex de Goede
(Openbare Ruimte) een van de 2
speciale hondenpoepbakken in
onze gemeente. De opvallende bak
is een idee van 3 inwoners. Hiermee
vragen zij op een positieve manier
aandacht voor hondenpoep.
De bak staat een jaar lang op proef
op 2 plekken in onze gemeente.
Inwoonster Szandra Stijnman
kreeg de sleutel van de bak aan de

Elfuursweg in Gorssel. Zij zorgt voor
het legen van de bak.
Adopteer ook een bak!
Heeft u veel last van hondenpoep
in uw buurt? Dan kunt u ook een
opvallende bak adopteren. Zo wordt
u hondenpoep de baas in uw eigen
buurt. We hebben nog 8 bakken die
wachten op een mooi plekje.
Kijk voor meer informatie op
www.lochem.nl/hondenpoepbak.

Nieuwe website voor VNOG
Wat moet u doen bij incidenten of grote calamiteiten en wat doet de VNOG? Kijk op de nieuwe
website van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland: www.vnog.nl.

Tip
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Collegeleden zetten ondernemers in het zonnetje!
Bedankt ondernemers in de
gemeente Lochem! Voor jullie
inzet en jullie bijdrage aan de
levendigheid en de werkgelegenheid in onze gemeente.

Wilt u weten waar in de
gemeente het geld naartoe
gaat? Bekijk de begroting in 1
oogopslag. U vindt de begroting
verderop in deze Berkelbode.

Bijna het voltallige college ging
vrijdag 18 november op pad in
onze kernen om ondernemers
te verrassen op de Dag van de
Ondernemer. Een initiatief van
MKB Nederland. Niet iedereen
kon bezocht, maar wel een aantal!
Elke bezochte ondernemer kreeg
een attentie, natuurlijk lokaal
gekocht bij de bakkers in onze
kernen. Wethouder Eric-Jan
de Haan: “Ondernemers zijn
van vitaal belang voor onze
samenleving. Zij brengen werkgelegenheid, levendigheid en dragen
vaak bij aan het lokale dorps- en
verenigingsleven.
Ondernemers
verdienen onze
waardering en een
hart onder de riem.
In deze lastige tijd
al helemaal.” De
decembermaand staat
voor de deur. Onze tip
is: koop lokaal!

		

Begroting in 1
oogopslag

Onderzoek naar
reizen in de regio
De Cleantech regio gaat voor
slimme en schone mobiliteit. Om
deze doelen te behalen, is het
natuurlijk belangrijk om te weten
waar we nu staan. Hoe reist u op
dit moment? Hiervoor hebben we
uw hulp nodig.
Ga naar https://nl.surveymonkey.
com/r/cleantech_regio. Of scan
de QR-code en vul de enquête in.
Meedoen duurt slechts enkele
minuten. U
maakt ook
nog eens
kans op een
cadeaubon
van bol.com
van €25!

Nieuws van de gemeenteraad

Politieke Avond maandag 28 november 2022
Maandag 28 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
raadsvergadering live volgen. .

Agenda Politieke Avond
Vragenhalfuur
19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (hal).
Tafels
Zaal

Ampsen/ Verwolde

De Voorst

Restaurant

19.30 uur

Beeldvormen:
Landbouwbrug Almen

Informeren:
Provinciale infrastructuur
projecten
provincie Gelderland

Beeldvormen:
Belastingverordeningen
2023 *

Beeldvormen:
Bevriezen
betaalbaarheids-doelstellingen
woonbeleid in 2023 *

Beeldvormen:
Actuele status opvang
Oekraïners en
bestuurlijke uitgangspunten middellange
termijn *

20.15 uur

Beeldvormen:
Extra bouwkrediet
Scholenbouw Laren *

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 14 november 2022
4. Ingekomen stukken 3 november 2022 t/m 8 november 2022
Debatonderwerp
5. Aanpassingen inrichting gemeentehuis
6. Motie vreemd aan de orde: Voorkeur op grond van achtergrond? Nee!
Hamer stemstukken
7. Bestemmingsplan Dortherweg 34 Kring van Dorth
8. Verordening rechtspositie raads- en commissieleden
9. Sluiting

60- en 65-jarige inwoners kregen te
vroeg verjaardagskaart
Stichting Welzijn Lochem (SWL) zet
zich in voor het welzijn van onze
inwoners. Wie in onze gemeente
70 of 75 jaar wordt, krijgt van SWL
een felicitatiekaart. Door een fout
van de gemeente in het adressenbestand, kregen ook 60- en
65-jarige inwoners deze kaart.
SWL verstuurt de kaart aan
adressen die zij van de gemeente
krijgt om één keer te gebruiken
en daarna direct te vernietigen.
Helaas leverde de gemeente ook de
adressen van mensen die 60 of 65
worden. Zij kregen daardoor ook de
felicitatiekaart voor 70 of 75 jaar.
De gemeente Lochem vindt de

fout erg vervelend en zegt hiervoor
sorry. Een brief met excuses voor de
gemaakte fout, gaat deze week op
de post naar 60 en 65-jarigen.
Mag dit wel?
Mag de gemeente Lochem
adres-gegevens geven aan SWL? Ja
dit mag op basis van de Verordening
Basisregistratie Personen. Daarin
staan de regels over hoe om te gaan
met privacygevoelige gegevens.
SWL stuurt de felicitatiekaart met
een uitnodiging voor een informatie
en -inspiratiegesprek. SWL kan
mensen zo informeren over het
aanbod voor ouderen die fit en
actief willen blijven.
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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 10 tot en met 16 november 2022 zijn
de volgende aanvragen ontvangen:
Harfsen
• G.C. de Waal, Slipjacht Joppe, Gerrit
Slagmanstraat 5, 10 december 2022
(2022-257090)
Omgevingsvergunningen
Contact: afdeling Publiekscontacten
Vanaf 10 t/m 16 november 2022 zijn de
volgende aanvragen ontvangen:
Barchem
• Zwiepseweg 21 (nabij), het tijdelijk
plaatsen van een zorgunit voor een periode
van 10 jaar, nr. Z2022-00000396
Eefde
• Oranjelaan 34 (nabij), het kappen van een
kastanje, nr. Z2022-00000390
Epse
• Het Wansink 35, het vergroten van een
woning (nokverhoging),
nr. Z2022-00000395
Gorssel
• Grooterkamp 79, het verbouwen/vergroten
van een woning en het plaatsen van een
dakkapel, nr. Z2022-00000397

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.

Laren
• Broekdijk 8, het tijdelijk plaatsen van een
noodwoning voor een periode van 3 jaar,
nr. Z2022-00000405
• Kattendaal 6, het oprichten van een
agrarisch bedrijfsgebouw,
nr. Z2022-00000400
• Ooldselaan 4a, het plaatsen van
zonnepanelen, nr. Z2022-00000394
Lochem
• Koopsdijk 1b, het kappen van 3 eiken,
nr. Z2022-00000399
• Kop van Oost, het oprichten van 22
woningen, nr. Z2022-00000404
• Nieuweweg 16, het plaatsen van
zonnepanelen (gemeentelijk monument),
nr. Z2022-00000406
• Nieuweweg 50, het plaatsen van een
garage bij een gemeentelijk monument,
nr. Z2022-00000389
• Wilhelminalaan 28, het plaatsen van een
tuinhuis, nr. Z2022-00000392
Intrekking omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
In de afgelopen periode is de volgende
intrekking bekendgemaakt:
Lochem
• Nieuwstad 5a, 5b, 5c, 5d, 7a, 7b, 7c,
7d, 7e, 9a, 9b en 9c, het intrekken van
een omgevingsvergunning voor het
veranderen van een pand ten behoeve van
kamergewijze verhuur (nr. 2012-022748),
nr. 2016-014138, 14 november 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 10 t/m 16 november 2022 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Scheuterdijk 16, het vergroten van een
schuur, nr. Z2022-00000185, 11 november
2022
Epse
• Bosweg 1c, het kappen van drie
berken (herplant opgelegd 3 st.), nr.
Z2022-00000204, 10 november 2022
• Oude Larenseweg 33, het vervangen van
een toegangspoort, nr. Z2022-00000223,
11 november 2022
Harfsen
• Belterweg 4 en 4a, het vervangen van 2
schuren, nr. Z2022-00000239, 16 november
2022
• Koelerweg 3, het verbouwen van een
woning en veranderen van een voorgevel,
nr. Z2022-00000306, 15 november 2022
Lochem
• Graaf Ottoweg 19, het kappen van een
esdoorn, nr. Z2022-00000235,
10 november 2022
• Landsteinerweg 11 (nabij), het kappen van
een beuk (herplant opgelegd 1 st),
nr. Z2022-00000228, 10 november 2022
• Velhorst 6, het restaureren van een
boerderij, schuur en werkplaats/berging
(rijksmonument), nr. Z2022-00000217,
10 november 2022
• Zutphenseweg 19, 19a t/m f, 21, 21a t/m f,
g en h, k t/m n, p, het verbouwen van een
kantoorgebouw naar 21 appartementen,
nr. 2022-235460, 10 november 2022
• Zutphenseweg 21, het vervangen
van lichtreclame en een zuil,
nr. Z2022-00000243, 11 november 2022

Milieu

Op 10 november 2022 is een melding als
gevolg van het Besluit mobiel breken bouwen sloopafval ingediend door Atop Recycling
bv Laren voor het in werking hebben van een
mobiele puinbreker.
Harfsen
• Belterweg 4 Harfsen, nr. 2022-257300, van
28 november 2022 tot en met 27 februari
2023 (93 dagen)
Voor deze melding zijn landelijk geldende
regels gesteld. Het is niet mogelijk om
hiertegen zienswijzen in te dienen of beroep
in te stellen, de melding dient slechts ter
kennisgeving.

Verkeer
Verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:
Barchem
• Dorpsplein: in verband met de intocht
van St. Nicolaas is het Dorpsplein op
5 december afgesloten voor het verkeer

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:
• J. Bosveld, geb. 17-06-2002
Zie informatie: Bezwaar

Melding Wet milieubeheer
Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

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

www.lochem.nl

Begroting 2023

Lochem in getallen

BEVOLKING 2022
34.069

20%
51%

0-19 : 6.664
20-64 : 17.525
65+
: 9.880

29%

ONDERWIJS 2021/2022
33.574
Basisonderwijs
Voortgezet Onderwijs
Speciaal Onderwijs

:
:
:

2.384 leerlingen
1.971 leerlingen
203 leerlingen

Samen vinden we de weg

“De begroting kwam tot stand tegen een achtergrond van grote opgaven. We hebben te maken met onder andere
woningnood, vluchtelingenopvang, stikstof, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en sterk stijgende energielasten die
kunnen leiden tot armoede. Er komt een crisisfonds van 1 miljoen om inwoners, organisaties en ondernemers te helpen.
’Financieel staan we er als gemeente goed voor. Daardoor is er ruimte voor bestaande en nieuwe plannen. Daar zetten
we graag samen met u de schouders onder. Belangrijk is dat de basis op orde is. Met een goede dienstverlening, een
meer verzorgde aanblik van de openbare ruimte en het terugdringen van wachtlijsten. We willen ook langer lopende
plannen waarmaken. Denk aan het plaatsen van een nieuwe landbouwbrug in Almen, vernieuwing van zwembaden
en de samenvoeging van de Gorsselse accommodaties. Én we maken en ontwikkelen dus nieuwe plannen. De eerste
weerslag van onze gezonde financiële situatie staat in de begroting voor 2023. Die sluit aan bij de koers van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Het college presenteert dat programma later dit jaar. We verrijken dat met ideeën
vanuit ontmoetingen met inwoners, ondernemers en organisaties.”
Hieronder leest u bij elk programma uit de begroting de belangrijkste nieuwe activiteiten voor 2023.

BEDRIJVEN 2021
3.710
(aantal vestigingen)

UITKERINGEN 2021
Bijstand (aantal huishoudens) : 396

BANEN 2021
14.600

0. Bestuur en
ondersteuning

Top 3 sectoren
Openbaar bestuur, onderwijs
en gezondheidszorg
:
Zakelijke dienstverlening
:
Industrie
:

uitgaven

€ 2.716.000

• Verder ontwikkelen van digitale dienstverlening - We
starten met de chatbot (virtuele assistent) als extra service
voor onze inwoners, € 3.000 per jaar.
• Invoeren Wet Open Overheid - Meer toegankelijke
bestuurlijke informatie, eenmalig € 9.000 in 2023 en
daarnaast € 39.000 per jaar.

32,6%
21,8%
18,3%

19%

WONINGEN 2022
15.305
Koopwoningen
Huur (corporaties)
Huur overig

Op de foto van links naar rechts: burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, directeur Dorique Kerkdijk en wethouders Eric-Jan de Haan, Marja Eggink,
Wendy Goodin en Lex de Goede. (Foto: 2022)

70%

:
:
:

11%

10.836
2.847
1.622

Gemiddelde WOZ-waarde 2021: € 342.000

1. Veiligheid

uitgaven

€ 3.148.000

• Vernieuwen evenementenbeleid - heldere spelregels
voor organiseren van evenementen, eenmalig € 50.000 in
2023.

uitgaven

€ 5.246.000

• We richten de Albert Hahnweg en de Gloep in als fietsstraat en creëren hiermee een veilige en comfortabele
fietsroute, uitvoering 2023-2024, krediet € 2.442.000.
• Netwerkscan fietsvoorzieningen – Om inzicht te krijgen in
de knelpunten op fietsroutes, onderzoeken we de inrichting
van fietspaden en hoe fietsers zich veilig voelen op fietspaden of -stroken, eenmalig € 60.000 in 2023.
• Voor het fietsvoetveer bij Gorssel krijgen we elk jaar een
bijdrage van het Verenfonds. Dit fonds stopt. We onderzoeken hoe we het wegvallen van die inkomsten kunnen
opvangen. Voor de zekerheid nemen we al extra budget
op, € 20.000 per jaar.

WOONLASTEN 2022
Eenpersoonshuishouden
Meerpersoonshuishouden
1.626

2. Verkeer, vervoer en
waterstaat

: € 865
: € 932

Bronnen: waarstaatjegemeente.nl, CBS Statline

www.lochem.nl

in 1 oogopslag
3. Economie

Inkomsten

uitgaven

€ 1.620.000

• De MKB-manager krijgt een vaste plek bij de gemeente.
Voor de dienstverlening aan ondernemers komt een
extra accountmanager, totaal € 163.000 per jaar.
• We gaan deelnemen aan LEADER Achterhoek. We
zetten in op projecten die bij de lokale behoefte passen.
Ondernemers ontwikkelen ze en voeren ze zelf uit. Voor
hulp en aanpak maken we gebruik van co-financiering,
€ 121.000 per jaar (vier jaar)
• Stikstof – We kijken naar de aanpak per gebied. We
begroten eenmalig € 104.000 voor inhuur en/of
onderzoek in 2023.
• Voorbereiden landelijke regelgeving - Via onderzoek
willen we goed inzicht krijgen in onze Lochemse
agrarische sector. Daarmee kunnen we keuzes maken
voor het landelijk gebied, eenmalig € 28.000 in 2023.

€ 89.574.000
1%3%

6. Sociaal domein

uitgaven

€ 2.829.000

• We trekken geld uit voor nieuwbouw Rank/Vennegötte
en Vullerschool, uitvoering in 2025, krediet van € 4.733.000
en € 4.062.000.

5. Sport, cultuur en
recreatie

uitgaven

€ 7.207.000

• Vergroten van het sportaanbod voor mensen met een
beperking en beter zichtbaar maken van dit aanbod,
€ 18.000 per jaar.
• We werken aan de ontwikkeling van het accommodatiebeleid. In het bijzonder aan het toekomstbestendig
gebruik van De Beemd, de buitenbaden in Almen en
Gorssel en de Gorsselse accommodaties.
• We plaatsen kunst bij één of meerdere aanrijroutes tot
de gemeente, € 30.000 per jaar.
• Herziening van het bosbeheerplan - De laatste jaren zijn
biodiversiteit, klimaatadaptatie, recreatie en toerisme
daar steeds belangrijker bij, eenmalig € 20.000 in 2023.

4%

4%

uitgaven

€ 34.741.000
• We verbreden de inzet van coördinatie van zorg in de
kernen. Met de komst van zorgcoördinatoren komt er
hulp en ondersteuning dichtbij, € 105.000 in 2023 en
€ 120.000 per jaar vanaf 2024.
• In 2023 werken we voortvarend verder aan een samenleving, waarin iedereen mee kan doen.
• We versterken de brede aanpak van armoede. Er komt een
uitvoeringsprogramma met concrete doelen, activiteiten
en financiering.
• We begeleiden ontheemden in de Lochemse samenleving
en zetten extra in op de begeleiding en huisvesting van
statushouders, € 95.000 per jaar.
• Om de crisis in de jeugdbescherming te verminderen,
ontwikkelen we een nieuwe aanpak om kinderen (met
een maatregel voor ondertoezichtstelling) sneller en
beter te helpen, € 150.000 per jaar (vier jaar).

7. Volksgezondheid en
milieu

4. Onderwijs

november 2022 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

uitgaven

€ 12.296.000

• Energie besparen en de warmtetransitie – We helpen
inwoners op de juiste manier energie te besparen en
de woning klaar te maken voor de toekomst, eenmalig
€ 41.000 in 2023 en daarnaast € 55.000 per jaar.
• Zon op dak stimuleren we door versterking van daken te
subsidiëren. Eigenaren van daken ondersteunen we in
slimme netwerk-projecten, eenmalig € 25.000 in 2023 en
daarnaast € 100.000 per jaar.
• In beeld brengen welke acties nodig zijn voor het bereiken
van de ambities voor klimaat en energie, eenmalig
€ 35.000 in 2023.
• Ondersteunen van de energiestrategie voor de eigen buurt,
€ 30.000 per jaar (vier jaar).
• We maken 5 openbare begraafplaatsen onderhoudsvriendelijker en efficiënter, uitvoering in 2023 en 2024,
krediet € 125.000.

8. Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en
stedelijke vernieuwing

uitgaven

€ 4.085.000

• De invoering van de omgevingswet brengt extra taken
voor de gemeente met zich mee. Met gevolgen voor de
formatie. In de begroting vragen we uitbreiding van de
formatie aan, eenmalig € 441.000 in 2023 en € 208.000
per jaar.
• Doorontwikkeling van gegevensbeheer van ruimtelijke
basisregistraties en geo-informatie. Data en het beheren
van gegevens worden steeds belangrijker, in 2023 en
2024 pakken we dit op, € 218.000 per jaar.
• Uitvoering herinrichting Walderpoort, Tramstraat en
Larenseweg in Lochem, uitvoering in 2023-2024, krediet
€ 3.225.000 en daarnaast € 10.000 per jaar vanaf 2024.
• Krediet voor aankoop van gronden waarop de Wet
voorkeursrecht gemeenten (WVG) is gevestigd voor
toekomstige woningbouwlocaties, uitvoering 2023,
krediet € 5.000.000.
• De woningbouwopgave is groot. We richten ons op
woningbouw in alle kernen.

www.lochem.nl

20%

68%

Goederen en diensten

€

744.000

Grond, pachten en huren €

3.004.000

Reserves en voorzieningen €

3.311.000

Overige inkomsten

€

3.349.000

Belastingen en leges

€ 18.532.000

Uitkeringen Rijk

€ 60.635.000

Uitgaven

€ 89.574.000
2% 5%

5%
6%

26 %

16%

24%

16%

Rente en grondexploitaties

€

1.733.000

Afschrijvingen en Treasury

€

3.967.000

Subsidies

€

4.597.000

Reserves en voorzieningen

€

5.744.000

Bijdragen derden

€ 14.052.000

Uitkeringen Sociaal Domein

€ 14.615.000

Salariskosten

€ 21.849.000

Goederen en diensten

€ 23.018.000

Begrotingsapp
Aantrekkelijk en overzichtelijk

De begroting is tegenwoordig geen stoffig boekwerk
meer. De begrotingsapp heeft een interactieve vorm,
afbeeldingen en grafieken. Financiële informatie is snel
te doorzoeken en te lezen. U vindt de begrotingsapp op

www.lochem.nl/bestuur-en-organisatie/financiën

