
 Gemeente Nieuws
30 november 2022 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

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

Primeur voor Lochem met woningen 
op waterstofgas 
Na jaren van voorbereiding is het 
op 1 december 2022 eindelijk 
zover. Dan gaan 12 woningen in 
de Lochemse wijk Berkeloord van 
aardgas over op waterstofgas. 
Deze proef duurt 3 tot 5 jaar. 
Lochem loopt ver voorop in de 
Europese energietransitie en trekt 
daarmee internationale aandacht. 
Extra bijzonder is dat het om 
monumentale huizen gaat.

Leden van de Lochemse 
Belangenvereniging Beschermd 
Stadsgezicht Berkeloord (BBSB) 
klopten in 2018 aan bij energie- 
coöperatie LochemEnergie.  

Vanaf 1 december gebruiken 12 huizen in de wijk Berkeloord in Lochem op 
proef waterstofgas in plaats van aardgas. 

Samen onderzochten ze 
mogelijkheden om hun huizen te 
verduurzamen. Geen makkelijke 
speurtocht, want de huizen zijn 
ook een monument. Voor het 
aanpassen van monumenten 
gelden speciale regels.

Samenwerking in proefproject
Er ontstond een samenwerking 
tussen de bewoners, 
LochemEnergie, netbeheerder 
Alliander, producent van waterstof-
ketels Remeha en installatie-
bedrijf Kimenai. Met steun van 
de gemeente Lochem, provincie 
Gelderland en subsidies uit 
verschillende fondsen van de 
Europese Unie kon de proef met 
waterstofgas starten.

Waarom waterstofgas?
Waterstofgas kan worden gemaakt 
uit duurzaam opgewekte energie. 
Het heeft geen uitstoot van CO2. 
Dit in tegenstelling tot aardgas. 
Maar het lijkt erg op aardgas en kan 
daarom in de toekomst een goede 
vervanger zijn voor aardgas.

Goede voorbereiding
De samenwerkende partijen 
hebben gekeken wat er allemaal 
nodig is om de proef te kunnen 
starten. Bijvoorbeeld:
• Er moest een waterstofgas- 

afleverpunt komen waar 
tankauto’s het gas kwijt kunnen 
en waar het de leidingen ingaat. 
Langs de oever van de Berkel, 
tegenover Berkeloord, kwamen 
installaties en een pijpleiding. 
Het afleverpunt heeft geen 

invloed op het wonen en werken 
op en bij kantorenpark Stijgoord.

• Vanaf het waterstofgas- 
afleverpunt tot aan de straat 
van de huizen kwam een nieuwe 
waterstofgasleiding. Bewoners 
die niet meedoen aan het project 
krijgen aardgas via een nieuwe 
aardgasleiding. Het waterstofgas 
voor de 12 huizen gaat door 
de ‘oude’ aardgasleiding. Voor 
Liander is dit een mooie kans 
om te onderzoeken of aardgas-
leidingen ook geschikt zijn voor 
waterstofgas. 

• De huizen kregen speciale 
cv-ketels die aangepast zijn op 
waterstofgas. Ook werden in alle 
huizen op maat maatregelen 
genomen voor verdere energie-
besparing, zoals bijvoorbeeld 
dubbel glas. De gemeente gaat 
na welke lessen hieruit te trekken 
zijn voor monumentenbeleid.

• Het waterstofgas krijgt een goed 
te herkennen geurtje, net als bij 
aardgas.

Veiligheid belangrijk
Veiligheid is in dit project erg 
belangrijk. Voor aardgasinstal-
laties in woningen gelden de regels 
van het Bouwbesluit. Maar voor 
het gebruiken van waterstofgas 
bestaan nog geen wettelijke 
regels. Voor de 12 huizen geldt 
daarom een gelijkwaardigheids-
verklaring. Daarin staat de eis dat 
de waterstofinstallaties van de 12 
huizen minstens zo veilig moeten 
zijn als aardgasinstallaties.

Bibliotheek en loket Gorssel  
gaan weer open
Het gemeenteloket in Gorssel  
gaat weer open op woensdag  
7 december. Vanaf maandag  
5 december kunt u ook weer 
terecht in de bibliotheek. Deze is 
na de herinrichting weer open.

Dit houdt in dat op woensdag 
30 november het gemeenteloket 

nog gesloten is. 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.

Inloopbijeenkomst Scheggertdijk 
Almen
Wanneer? 14 december tussen 
19.00 -21.00 uur
Wat? Vrije inloop met doorlopende 
presentatie. 
Waarover? Dit is een tussentijdse 
bijeenkomst, op weg naar de 
toekomstvisie Scheggertdijk.
U ziet 3 mogelijkheden die straks 
met uw reactie worden voorgelegd 
aan de raad. U kunt reageren op de 
3 mogelijkheden die richting geven 
aan de toekomstige ruimtelijke 
ontwikkeling

Waar? Ons Huis, Dorpsstraat 37, 
Almen
Voor wie? Inwoners en 
ondernemers Almen. Overige 
belangstellenden.
Informatie: i.vlaar@lochem.nl en 
www.lochem.nl 

Tegelwippers in het zonnetje!

Het NK Tegelwippen eindigde op 31 oktober. Door het voorjaar, zomer 
en herfst heen lichtten we in overleg met een aantal deelnemers hun 
acties uit via het gemeentenieuws en op social media. Zo stimuleerden 
zij anderen om ook tegels te wippen. Ze brachten ons zelfs op het idee 
om het plein voor het gemeentehuis groener te gaan maken. Dat vonden 
we wel een beloning waard! Op 24 november reikten we een regenton, 
plant en gieter uit aan Saskia Pietersen-Leerkes uit Eefde. En planten en 
gieters aan 3 andere deelnemers. Bovendien kregen zij een ludieke tegel 
met tegeltjeswijsheid mee. Deelnemers die er niet bij konden zijn, krijgen 
hun prijs thuis. Dit jaar namen we voor de tweede keer deel aan het 
NK Tegelwippen. Onze gemeente eindigde op een mooie plek 28 (6.368 
gewipte tegels) van de 80 in de categorie ‘kleinere gemeenten’. Op de foto 
de aanwezige prijswinnaars, wethouder Lex de Goede en de collega’s van 
klimaatadaptatie.

Predicaat Hofleverancier voor Nijha 
Lochem

Ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan ontving Nijha Lochem 
op donderdag 24 november het 
Predicaat Hofleverancier. 

Burgemeester Sebastiaan van 
’t Erve reikte het predicaat uit 
tijdens een feestelijke personeels-
bijeenkomst. U vindt Nijha aan 
de Hanzeweg in Lochem. Het 
bedrijf produceert al 100 jaar 
haar eigen sport- en speeltoe-
stellen van klimboog tot basket-
baltoren. Meesterschap en ervaring 
van het bedrijf ontstonden in 
Harfsen door de familie Nijenhuis. 
Medio 1950 gaat Nijha zich ook 
voorzichtig richten op de productie 

van sportattributen. Dat resulteert 
in inrichtingen van complete 
gymzalen. De locatie in Harfsen 
wordt dan te klein en de broers 
Nijenhuis kiezen voor Lochem. 

Achtergrond predicaat 
Nijha heeft nu zo’n 90 medewerkers 
in dienst. Kleine en middelgrote 
ondernemingen kunnen het 
Predicaat Hofleverancier krijgen als 
ze een belangrijke plek innemen in 
hun regio en minstens honderd jaar 
bestaan. Tijdens de uitreiking stelde 
Nijha een cheque beschikbaar aan 
de burgemeester voor een speel- 
of beweegtoestel op een nader te 
bepalen speellocatie in Lochem. 

Foto: Eline Nijhuis, Elmo Media.
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Vlag in top tegen vrouwengeweld
Iedereen kan iets doen om geweld 
tegen vrouwen te stoppen. Want 
dit is nodig. 1 op de 3 vrouwen in 
de wereld maakt geweld mee in 
haar leven. In Nederland zijn dit 
ook nog 1 op de 4 vrouwen. “Dat 
zijn echt schokkende aantallen”, 
vertelt wethouder Eric-Jan de Haan. 
De wethouder steunt namens het 
college dan ook graag Orange the 
World. De wereldwijde campagne 
tegen geweld tegen vrouwen en 
meisjes.

Op vrijdag 25 november, inter- 
nationale dag tegen geweld tegen 
vrouwen, hees de wethouder de 
vlag in top bij het gemeentehuis. 
Dit deed hij namens het college. 
De vlag blijft hangen tot en met 
10 december. Op die dag is het 
Internationale Mensenrechtendag. 
“Het is een klein gebaar. Maar het is 
belangrijk om dit onder de aandacht 
te blijven brengen,” vindt De Haan. 

Op de agenda
Tijdens het hijsen van de vlag 
kwamen veel mensen bij elkaar. 
Bijvoorbeeld medewerkers van 
de afdeling Maatschappelijke 

Ontwikkeling van de gemeente 
Lochem, ’t Baken en SWL (Stichting 
Welzijn Lochem). Hier staan  
signalering en preventie op het 
gebied van huiselijk geweld op de 
agenda. 

Initiatief
Ellie Jetten van Soroptimistclub 
Zutphen nam het initiatief voor 
het steunen van Orange the World 

in onze gemeente. Soroptimisten 
zetten zich in om de rechten, de 
positie én het leven van meisjes en 
vrouwen wereldwijd te verbeteren.

Wat kunt u doen?
Kijk op www.orangetheworld.nl 
om te zien wat u kan doen om het 
geweld tegen vrouwen te stoppen. 

De vlag van Orange the World wappert de komende weken bij het 
gemeentehuis. 

Sirenetest en NL-Alert op 5 december
Maandag 5 december 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. Ook is er 5 december een 
test via het NL-Alert systeem. Deze 
NL-Alerttest is 2 keer per jaar in juni 
en december.

Weet wat u moet doen
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 
zender houdt u op de hoogte en zo 
ontvangt u eventuele instructies. 

Test NL-Alert op uw telefoon
De overheid waarschuwt en 
informeert u over noodsituaties 
ook via uw mobiele telefoon. Dit 
gebeurt via #NLAlert. Ook ruim 
driekwart van de 75-plussers 
ontvangt het NL-Alert testbericht 
op hun mobiele telefoon. Daarmee 
is het bereik van NL-Alert onder 

deze groep hoog. Maar het kan 
nog beter. Op 5 december is het 
volgende NL-Alert testbericht. 
Wilt u deze ontvangen? Laad uw 

telefoon dan op en laat ‘m aan 
staan. Meer informatie leest u op 
www.nlalert.nl.

Werkzaamheden centrum Lochem 

Als u in Lochem woont of 
regelmatig in deze stad bent 
dan heeft u hier vast iets van 
gemerkt. We zijn volop bezig met 
de herinrichting van wegen in het 
centrum van Lochem. In dit artikel 
geven we u de laatste stand van 
zaken.

Julianaweg en Molenpoort
De Julianaweg sluiten we steeds 
af in fases voor verkeer. Aannemer 
Reko Wegenbouw werkt volop aan 
de herinrichting van de Julianaweg 
en de Molenpoort. Nu werken we 
op het gedeelte bij de Molenpoort. 
Hier hebben we mee gewacht tot 
na het terrasseizoen. Door het 
opbreken van de rijbaan en de 
parkeerplaatsen kunt u hier tijdelijk 
niet parkeren. Voetgangers en 
wandelaars kunnen hier wel veilig 
langs om naar het centrum te gaan.

Verdere planning
Na deze werkzaamheden gaat de 
aannemer verder met de inrichting 
van het laatste gedeelte van de 

Prins Bernhardweg tot aan de 
Jumbo. We verwachten dat we eind 
van dit jaar klaar zijn met de grote 
civieltechnische werkzaamheden. 
De rijbaan stellen we dan weer 
volledig open. In 2023 pakken we 
nog wel wat kleine zaken op. Zoals 
het aanbrengen van beplanting en 
andere kleine inrichtingselementen.

Aanbrengen parkeersensoren
Op 30 november en 1 december 
brengen we parkeersensoren 
aan op de parkeerterreinen 
Mauritsweg, Graafschapterrein 
en gemeentehuis. De achterzijde 
van het Graafschapterrein sluiten 
we op donderdag 1 december 
hiervoor af. Parkeren kan dan 
wel aan de voorzijde (blauwe 
zone). Parkeersensoren geven 
ons informatie over de bezetting 
en parkeerdruk in de binnenstad 
van Lochem. Deze dynamische 
informatie gaan we ophalen als 
straks alle werkzaamheden in het 
centrumgebied klaar zijn.

Momenteel werkt de aannemer aan het gedeelte bij de Molenpoort. 

Militaire oefeningen rond Lochem
Van 5 tot en met 9 december 2022 
loopt u de kans om militairen van 
de Koninklijke Landmacht tegen 
te komen. Zij beoefenen hun 
vaardigheden in onze gemeente. 

Het gaat om twee verschillende 
eenheden van 45 en 24 personen. 
Ze verplaatsen zich te voet en 
met voertuigen. Ook maakt een 
eenheid weer een wateroversteek 

bij Almen. Als ze van privéterrein 
gebruikmaken, wordt dit vooraf 
met de eigenaar overlegd. Dit 
gebeurt ook als de route op 
privéterrein over onverharde 
wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen 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.

In 2022 nog subsidie aanvragen voor uw 
initiatief voor meer biodiversiteit? Het kan nog!
De gemeente Lochem geeft 
subsidie voor initiatieven die de 
biodiversiteit versterken. Wilt u 
samen met andere inwoners aan 
de slag om de biodiversiteit in 
uw omgeving te vergroten? Of 
wilt u als vereniging of stichting 
inwoners hierbij ondersteunen? 
Dan kunt u tot uiterlijk 31 
december 2022 nog subsidie 
aanvragen. 

Wethouder Marja Eggink: “Meer 
diversiteit in onze natuur is 
heel belangrijk. Het maakt dat 
natuur minder kwetsbaar is voor 
bijvoorbeeld droogte, ziekte 
of klimaatverandering. Een 
gezonde natuur is ook belangrijk 
voor schoon (drink)water, het 
tegengaan van de gevolgen van 
klimaatverandering en onze 
voedselproductie. De gemeente zet 
zich daar graag voor in. Maar het is 
nog beter als iedereen meehelpt. 
Heeft u samen met anderen een 
goed idee voor meer biodiversiteit? 
Dien dat dan nog snel voor  
31 december in.”

Wat kan helpen om de biodiver-
siteit te vergroten?
Maak bijvoorbeeld samen met uw 
buren of vereniging vogelkasten 

en hang ze in de buurt op of haal 
stenen uit tuinen en vervang 
ze door groen. Maar ook voor 
projecten die kinderen meer 
leren over natuur, kunt u subsidie 
krijgen. Samenwerking staat 
daarbij voorop! Wij vragen dan 15% 
eigen bijdrage van de gemaakte 
kosten en vullen dat verder aan. 

Een initiatief aanmelden? 
Ga daarvoor naar www.lochem.nl/
afval-energie-natuur-en-milieu/
natuur/biodiversiteit/subsidie-bio-
diversiteit. Hier staat ook meer 
informatie over de voorwaarden 
die gelden voor initiatieven. Via 
het aanvraagformulier kunt u uw 
aanvraag indienen.
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Iedere 
bladkorf 
heeft een 
uniek 
nummer. 

Is een bladkorf vol?
Klik de korf aan op 

bladkorvenkaart. Die vindt u 
op www.circulus.nl/lochem. 

Circulus komt 
de korf legen.

51

300

De herfst komt 
er weer aan.

Dit betekent:
herfstblad!

Daarom 
plaatsen 
wij ruim 

215 
bladkorven in  
de gemeente

Lochem.

Hierin is  
al het 

herfstblad 
welkom. 

Lochem

Zo voorkomen we 
samen overlast 

en gladheid.Blad wordt omgezet 
tot duurzame 

bodemverbeteraar. 
Ook beschermt het 

in borders 
plantenwortels, 

kleine zoogdieren 
en insecten.   

Samen 
zorgen 

we voor 
veilige 

begaanbare 
wegen

&
sluiten we 
lokaal de 

kringloop!

Alleen 
herfstblad 

in de bladkorf!

Takken 
en ander

(groen)afval 
maken een 
duurzaam 

gebruik
onmogelijk

170
80

34

214

Kies voor elkaar. 
Voor een schone en 
groene leefomgeving.

Herfstblad?
Zo doen we dat!

Inloopbijeenkomst over 
woningbouw in Almen-Zuid
 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 gemeente- 
raad 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 inloop- 
bijeenkomst 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 woning-
bouwlocatie 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!

Zilveren Knoop voor Dinant Beunk

Dinant Beunk ontving zaterdag uit handen van burgemeester Sebastiaan 
van ’t Erve een Zilveren Knoop. Dat gebeurde tijdens de opening van het 
midwinterhoornseizoen bij De Witte Wieven in Zwiep. Het college van 
B&W kent de Zilveren Knoop aan Lochemer Dinant Beunk toe als blijk 
van waardering voor zijn bevlogen inzet voor de culturele traditie van 
het midwinterhoornblazen. De Midwinterhoornblazers uit Lochem en 
Omstreken bestonden 35 jaar in 2021. Helaas gingen de festiviteiten 
rondom het jubileum en de uitreiking van de Zilveren Knoop toen door 
corona niet door. Dinant Beunk is niet alleen oprichter van de groep in 
Lochem, maar hij heeft ook veel blazers geholpen met het bouwen van 
hun hoorn en hen geleerd die te bespelen. Mede dankzij Dinant Beunk is 
het midwinterhoornblazen als traditie gebleven en is de belangstelling 
daarvoor toegenomen. Zo heeft hij veel mensen met elkaar verbonden en 
het midwinterhoornblazen een belangrijke impuls gegeven. 

Hoe voorkomen we gladheid? 
Het wordt weer kouder en dus 
neemt ook de kans op gladde 
wegen toe. Verwachten we 
gladheid? Dan gaan de strooi-
wagens eropuit. Zo voorkomen 
we gladde wegen en fietspaden 
zo goed mogelijk. Het strooien 
gebeurt meestal ’s nachts, voordat 
de ochtendspits begint. 

Wanneer gestrooid? 
De afdeling buitenruimte van 
Circulus coördineert de uitvoering 
van het strooibeleid. De gemeente 
stelt het plan hiervoor ieder jaar 
vast. De provincie Gelderland 
geeft aan wanneer er gestrooid 
moet worden. Daarbij gebruiken 
ze een gladheidsmeldsysteem 

met informatie van meetstations 
in de hele provincie. Als eerste 
strooien we verbindingswegen 
en fietspaden tussen kernen 
en de omliggende plaatsen. De 
kernen blijven zo bereikbaar voor 
hulpdiensten, het openbaar vervoer 
en natuurlijk andere weggebruikers. 
Ook ontsluitingswegen naar wijken 
en gevaarlijke locaties krijgen 
voorrang. De strooiwagens in 
onze gemeente halen het zout uit 
grote steunpunten in Ruurlo en 
Warnsveld. Het zout is in een grote 
hoeveelheid ingekocht door de 
provincie Gelderland. 

Wat doet u zelf bij gladheid? 
Wordt u op de weg overvallen door 

gladheid, mist of sneeuw? Houd 
vooral afstand, pas het rijtempo 
aan en neem geen risico’s. Geef 
strooiwagens de ruimte om het 
werk te doen. Zo komt iedereen 
veilig thuis. Verder vragen we 
inwoners en bedrijven om zelf 
de stoep sneeuw- en ijsvrij te 
houden. Bijvoorbeeld door zand of 
zout te strooien en sneeuw op te 
ruimen. Geschikt strooizout vindt u 
bijvoorbeeld bij bouwmarkten. 

Dichtstbijzijnde strooiroute 
Wilt u weten waar de dichtstbij-
zijnde strooiroute is? U ziet het op 
de digitale kaart op www.circulus/
lochem/gladheid.

Als we glad weer verwachten dan gaan de strooiwagens eropuit.
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Wat doet Circulus 
met uw kleding 
en ander textiel?
Geef uw kleding een tweede 
leven! Dat kan eenvoudig 
door ze naar de textielcon-
tainer te brengen. Op de 
speciale pagina verderop in 
deze Berkelbode leest u wat 
Circulus met uw kleding en 
ander textiel doet.

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 28 november 2022
Op 28 november vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Aanpassingen inrichting gemeentehuis
• Bestemmingsplan Dortherweg 34 Kring van Dorth
• Verordening rechtspositie raads- en commissieleden

De volgende moties vreemd aan de orde werden aangenomen: 
• Energie stoppen in duurzaam wonen 
• Windstilte in Eefde 
• Zonnepanelen op stationsfietsenstalling en parkeerplaats 
• Energie opwek bij wegen 

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

Online informatieavond over goed 
werkende verwarming
Wilt u meer weten over een goed 
werkende verwarming? Meld u dan 
aan voor de online informatieavond 
van het Regionaal Energieloket. Het 
vindt plaats op dinsdag 6 december 
2022 van 19.30 tot 20.30 uur.

De winter komt eraan. En daarmee 
de belangrijke vraag: ‘Hoe houd ik 
het warm en comfortabel in huis 
zonder te veel gas te verbruiken?’ 
Op deze verdiepende informatie- 
avond bespreekt het energieloket 
de details van het verwarmen van 
de woning. Zoals de cv-ketel en het 
verwarmingssysteem.

Zij vertellen hoe u de verwarming 
optimaal kunt afstellen. Maar 

ook waar en hoe u het beste kunt 
verwarmen. En of het investeren 
in vloerverwarming een goed idee 
is. Ze geven hierbij antwoord op 
vragen zoals: ‘Hoe kan ik mijn 
verwarming waterzijdig inregelen?‘, 
 ‘Is het slim om de temperatuur van 
mijn cv-ketel te verlagen?‘ en ‘Wat 
is het nut van lage temperatuur 
verwarming? ‘. Het regionaal 
Energieloket sluit af met inzichten 
over vernieuwende verwarmings-
oplossingen zoals infrarood-
verwarming. De gemeente 
werkt samen met het Regionaal 
Energieloket. Meer informatie leest 
u op www.regionaalenergieloket.
nl/lochem > Landelijke verdiepende 
informatieavonden.

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 17 tot en met 23 november 2022 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Menvereniging Achter ’t Peerd, 

Samengestelde menwedstrijd, Elzerdijk 44, 
1 april 2023 (2022-258011

Laren
• Heerlijckheid Events, Country & Garden 

Fair, Jonker Emilelaan 4, 18 tot en met  
21 mei 2023 (2022-257956)

• R. Beunk, Carbidschieten, Dochterenseweg 
19, 31 december 2022 (2022-258070)

Lochem
• Stichting Keidagen Events, Keidagen, 

centrum, 17 tot en met 21 mei 2023 
(2022-257669)

• Lochemse Ondernemers Vereniging (LOV), 
Bierstraat Buiten Bios, Kleine Markt, 15 juli 
en 19 augustus 2023 (2022-258006)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 17 t/m 23 november 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Boedelhofweg 80, het isoleren van de 

zijgevel en deel voorgevel van een woning, 
nr. Z2022-00000415, 21 november 2022 

Laren
• Verwoldseweg 14 (nabij), het kappen van 

een linde, een kastanje en twee esdoorns, 
nr. Z2022-00000414, 21 november 2022

Lochem
• Aalsvoort 59, het plaatsen van een 

overkapping, nr. Z2022-00000411, 18 
november 2022 

• Broekstraat 8, het veranderen van een 
milieu-inrichting, nr. Z2022-00000413,  
21 november 2022 

• Henry Dunantweg 94, het plaatsen 
van een schuur en een overkapping, nr. 
Z2022-00000412, 19 november 2022

• Nieuwstad 11, het verbouwen van het 
pand en het vervangen van kozijnen, nr. 
Z2022-00000410, 17 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:

Barchem
• Schuppert 7, het verbouwen van een 

woning, nr. Z2022-0000072, 21 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 17 t/m 23 november 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 3, het plaatsen van een 

stacaravan voor een periode van zes 
maanden, Z2022-00000335, 18 november 
2022

Barchem
• Hietland/Wiechersweg (nabij), het kappen 

van een eik (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000240, 17 november 2022

Epse
• Hassinklaan 6, het kappen van een 

beuk (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
Z2022-00000221, 17 november 2022

• Klumperkamp 4, het kappen van twee 
platanen en drie eiken (herplant opgelegd 
8 st.), nr. Z2022-00000176, 17 november 
2022 

Gorssel
• Dekkershof 14, het kappen van een 

beuk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000244, 18 november 2022 

Harfsen
• Sporkehout 26, het plaatsen van een 

overkapping en het vervangen van een 
schutting, nr. Z2022-00000301,  
21 november 2022

Laren
• Broersdijk 4a, het verbouwen van een 

blokhut tot een Bed and Breakfast, nr. 
Z2022-00000047, 22 november 2022

• Kielersdijk 2, het vervangen van twee 
bijgebouwen, nr. Z2022-00000028,  
18 november 2022 

Lochem
• Barchemseweg 50, het plaatsen van een 

veranda, nr. Z2022-00000245,  
21 november 2022

• Bergweg 5, het verbouwen van een woning 
en het plaatsen van een dakkapel, nr. 
Z2022-00000264, 21 november 2022 

Lochem/Laren
• Standaardmolenerf, Albert Hahnweg, 

Koedijk, Prins Willem-Alexanderlaan, 
Kopermolenring, Zernikeplein, Heggerank 
(nabij), Lochem, Westermark/De Kotten, 
Laren, het kappen van elf bomen (herplant 
opgelegd 11 st), nr. Z2022-00000268,  
17 november 2022 

Intrekking omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
bekend gemaakt:

Eefde 
• Almenseweg 21, het intrekken van een 

omgevingsvergunning voor het vergroten 
van een woning (nr. 2013-020541), nr. 
2022-256715, 21 november 2022

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage:

Het ontwerpbestemmingsplan Graanweg 
62 Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loGraanweg62-BP31), zaaknummer 
2022-256888. Het gaat om herstel van een 
fout in het bestemmingsplan. Achteraf 
toekennen van een bouwvlak aan de locatie 
Graanweg 62 in Lochem.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 1 december 2022 voor de duur 
van zes weken tot en met 11 januari 2023 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.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). 

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 
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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 

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

Verkeer

Verkeersbesluiten

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Lochem
• Onderlangs 

In verband met het evenement 
“Winterwonderland” is het Onder Langs, 
het gedeelte gelegen tussen Tusseler en de 
Hessenweg afgesloten voor het verkeer op 
zaterdag 10 december van 15.00 tot 22.00 
uur. Gedurende het evenement is op de 
Hessenweg en Tusseler een parkeerverbod 
van kracht.

Bekendmakingen

Intrekken exploitatievergunning en 
uitschrijving Buitenschoolse Opvang (BSO) 
“De Zeekraai” in Eefde

Contact: dhr. L. Beernink

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat de toestemming tot exploitatie van de 
opvangvoorziening BSO “De Zeekraai”, op 
het adres Nachtegaalstraat 37 te Eefde is 
ingetrokken.

Zij hebben dit besloten op 21 november 2022. 
Het besluit heeft het kenmerk 2022-257984
De BSO “De Zeekraai “, met uniek registra-
tienummer 125560862, is uitgeschreven en 

verwijderd als opvangvoorziening uit het 
Landelijk Register Kinderopvang (LRK), met 
als reden op eigen verzoek van de rechtsop-
volgers van de houder van de BSO.

Daarmee trekt het college, op grond van 
artikel 1.47 Wko en art. 8 Besluit Registers, 
met ingang van 17 november 2022, de 
toestemming tot exploitatie in, inclusief 
alle wijzigingen of aanvullingen die op de 
oorspronkelijke toestemming zijn gevolgd.

Bezwaar
Als u het niet eens bent met het besluit 
kunt bezwaar maken binnen zes weken na 
datum van bekendmaking van het besluit (22 
november 2022) 


