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Meld uw carbidbussen aan
Carbidschieten? Dit zijn de regels!
Carbidschieten is een traditie 
in de regio en hoort voor veel 
inwoners bij oudejaarsdag. Voor 
het schieten van carbid geldt 
een meldingsplicht. Dit doen wij 
met het oog op de veiligheid. 
Hieronder leest u de regels.

1. Carbidschieten mag op 31 
december 2022 tussen 10.00 en 
02.00 uur. 

2. Niet meer dan 4 bussen, 
containers of opslagvaten met 
een maximale inhoud van 35 
liter

 Deze niet afsluiten met harde 
voorwerpen van hout, metaal 
of andere materialen die hierop 
lijken. Wat in ieder geval wel 
mag zijn ballen van plastic of 
leer. 

3. Het carbidschieten is buiten de 
bebouwde kom op een afstand 
van tenminste:

• 75 meter van uw woning of de 
woning waar het carbidschieten 
plaats vindt;

• 100 meter van woningen van 
anderen;

• 300 meter van gebouwen of 
andere voorzieningen waar 
bedrijfsmatig dieren zijn.

4. Het schootsveld is tenminste 
100 meter. Zorg ervoor dat 
publiek geen kans krijgt in deze 
zone te komen én dat er geen 
openbare weg of pad door het 
schootsveld loopt. 

5. U neemt alle logische 
maatregelen om elk gevaar voor 
mens en dier te voorkomen.

6. Jongeren onder de 18 jaar 
mogen onder begeleiding van 
een volwassene carbidschieten. 
Deze geeft aanwijzingen en kan 
ingrijpen als dat nodig is.

7. Vergeet niet uw bussen aan te 
aanmelden! Zonder aanmelding 
mag u namelijk niet 
carbidschieten. Aanmelden kan 
tot uiterlijk 28 december 10.00 
uur via m.hazewinkel@lochem.
nl of c.groenendijk@lochem.nl. 

Wij wensen u veel plezier tijdens 
de jaarwisseling!

Wat doen die sensoren op de Lochemse 
parkeerterreinen?
Vorige week plaatsten we parkeer-
sensoren op drie Lochemse parkeer-
terreinen. Op het Graafschapterrein 
en op de parkeerterreinen aan de 
Mauritsweg en bij het gemeen-
tehuis heeft u ze misschien al 
gezien. Maar wat doen die sensoren 
nu precies? We leggen het uit.

De parkeersensoren geven samen 
een realtime (actueel) beeld van 
de bezetting en parkeerdruk in 
de binnenstad van Lochem. In de 
toekomst wordt de informatie 
doorgezet naar zogenoemde PRIS 
borden. PRIS staat voor parkeer 
route informatie systeem. Op deze 
borden komt te staan hoeveel 
parkeerplaatsen nog vrij zijn. 
Net zoals u dat nu al vaak ziet bij 
parkeergarages in grote steden. Ook 
wordt de informatie meegenomen 
in navigatieapparatuur. Zo weten 
automobilisten al voor aankomst 
dat bijvoorbeeld de parkeerplaats 
aan de Mauritsweg vol is. Dit 
voorkomt dat ze doelloos een rondje 
rijden.

Wanneer in gebruik?
De actuele parkeerinformatie gaat 
de gemeente Lochem vanaf begin 
2023 ophalen. Deze informatie 
gebruiken wij om te kijken of er 
voldoende parkeerplaatsen zijn 
binnen de stad Lochem. Ook is de 
informatie dan actief in navigatie- 
apparatuur. De PRIS borden 
plaatsen we pas over enkele jaren 
als alle werkzaamheden in het 
centrumgebied klaar zijn. Dus ook 
de Grote Markt, Larenseweg en 
Tramstraat. Het is de bedoeling 
dat de sensoren permanent blijven 
liggen. Wel is het een onderdeel van 
een proef. Als de proef geslaagd is, 
dan willen we de parkeersensoren 
ook aanleggen op andere grote 
parkeerterreinen in de stad Lochem.

Collegeleden in gesprek  
in Gorssel
Donderdag 1 december kwamen inwoners naar ‘t Trefpunt in Gorssel. 
Het college had inwoners uitgenodigd om mee te denken over het 
collegeprogramma. “Wat houdt mensen bezig?”. Er waren inwoners uit 
verschillende kernen, de meesten uit Gorssel. Thema’s die ze aankaartten 
waren de Gorsselse accommodaties, verkeersveiligheid, de kernvisie 
wonen en voorzieningen, zoals in Epse waar helaas geen supermarkt 
meer is. Dit gesprek was het laatste in een reeks van 4 bijeenkomsten, op 
weg naar het collegeprogramma. De collegetour gaat echter door. Het 
college blijft de komende 4 jaar in gesprek met inwoners. Ideeën voor 
werkbezoeken zijn altijd welkom via bestuurssecretariaat@lochem.nl.

Veel interesse voor hondenpoepbakken
Sinds vorige maand staat in 
Gorssel een opvallende honden-
poepbak aan de Elfuursweg en de 
Kozakkenweg. Met deze bak doen 
we een proef in buurten met veel 
overlast door hondenpoep. De 
proef doen we samen met SWL, 
Circulus en inwoners uit Eefde en 
Gorssel.

Verschillende inwoners namen 
afgelopen maand al contact op 
met Stichting Welzijn Lochem 
(SWL). Zij willen ook meedoen met 
de proef. De belangstelling komt 
uit Epse, Kring van Dorth, Lochem 
en een derde adres in Gorssel. 
Het aanvragen van deze speciale 
hondenpoepbak gaat via SWL. In 
onze gemeente staan op enkele 

plekken al de bekende donkergrijze 
afvalbakken die inwoners voor 
poepzakjes gebruiken. Deze bakken 
tellen niet mee voor deze proef.

Hoe werkt het adopteren?
In alle buurten met veel last van 
hondenpoep kunnen we de bak 
plaatsen. Dit werkt heel simpel:
• SWL maakt op locatie een 

afspraak met de bewoner die 
een bak wil adopteren. Samen 

met de bewoner kijkt SWL of de 
plek geschikt is. Zo moet de bak 
bijvoorbeeld op gemeentegrond 
komen te staan.

• Als dat zo is, tekenen we een 
adoptieovereenkomst. De 
buurtbewoner krijgt de sleutel 
van de hondenpoepbak en 
vuilniszakken. De bewoner kiest 
een extra grijze afvalcontainer of 
een pas voor een ondergrondse 
container van Circulus.

• Circulus plaatst de bak op de 
afgesproken plek.

• De bewoner vervangt de vuilnis-
zakken en Circulus haalt de 
hondenpoep op als restafval.

Ook een bak adopteren?
De gemeente heeft 10 speciale 
hondenpoepbakken laten maken. 
Hiervan staan er nu 2 in Gorssel. 
Voor 4 andere bakken is belang-
stelling en we onderzoeken of we 
die binnenkort kunnen plaatsen. 
Ligt er veel hondenpoep in uw 
buurt en wilt u ook een bak 
adopteren? Neem contact op met 
Geralda van Lenthe van Stichting 
Welzijn Lochem, telefoon (0573) 
29 70 00, e-mail: opbouwwerk@
welzijnlochem.nl.

Online ouderavond over pubergedrag, 
alcohol en drugs

Heeft u pubers thuis? En wilt u 
weten waar u op moet letten als uw 
zoon of dochter te maken krijgt met 
alcohol en drugs? Donderdagavond 
15 december houden Tactus 
Verslavingszorg, Helder Theater, 
Stichting Welzijn Lochem samen 
met ons een online ouderavond 
‘Pubers van NIX’. U bent van harte 
welkom om deze ouderavond van 
19.30 tot 20.45 uur te volgen.  
Wel graag even aanmelden via 
www.tactus.nl/agenda.

Hoe gaat u als ouder om met 
verleidingen waar uw puber 
moeilijk nee tegen kan zeggen? 

Hoe gaat u met uw kind in gesprek 
over alcohol en verdovende 
middelen? En hoe zit het met 
de feestdagen? Kan een glaasje 
champagne met oud en nieuw 
kwaad? 

Pubers van NIX
Deze vragen komen allemaal 
voorbij tijdens de online 
ouderavond. U krijgt praktische 
tips en handvatten waar u direct 
iets mee kunt. Interessante 
informatie over opvoeden 
wisselen we af met theaterscenes. 
Daarnaast kunt u vragen stellen 
via de chat.

Volg ook de online ouderavond ‘Pubers van NIX’

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
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Politieke Avond maandag 12 december 2022
Maandag 12 december 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 

19.30 uur Meningvormen:
Landbouwbrug Almen

Informeren: 
Stand van zaken WVG 
gronden 
(Dit is een besloten tafel)

20.15 uur Meningvormen:
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. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 28 november 

2022
4. Ingekomen stukken 9 november 2022 t/m 22 november 2022
Debatonderwerp
5. Belastingverordeningen 2023
Hamer stemstukken
6. Bevriezen betaalbaarheids-doelstellingen woonbeleid in 2023
7. Wijziging statuten Stichting Poolsterscholen
8. Vaststelling bestemmingsplan Lochemseweg 24 Epse
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

STOOK VEILIG
OF STOOK NIET!
Stook je op hout? Zet de veiligheid en gezondheid van jezelf 
én je medebewoners altijd voorop!
• Laat je schoorsteen minimaal 1x per jaar vegen door 
 een erkende schoorsteenveger. 
 Zorg ook voor voldoende trek in de schoorsteen.

• Hang een CO- en rookmelder op in de ruimte waarin je stookt.

•• Zet een bak met zand of zout naast het vuur om direct 
 te blussen als het fout gaat.

• Ventileer voldoende.

• Stook volgens de Zwitserse methode.

M eer  t ips  over  
vei l ig  stoken!

Energiemaatregelen in het gemeentehuis
Als gemeente geven wij u 
regelmatig tips over wat u kunt 
doen om energie te besparen en 
energiekosten te verlagen. Maar 
wat doen wij zelf eigenlijk? Zijn in 
het gemeentehuis energiemaat-
regelen nodig? 

Het gemeentehuis aan de 
Hanzeweg in Lochem bestaat sinds 
2013 en is dus bijna 10 jaar oud.
Met duurzaamheid en energiebe-
sparing heeft de ontwerper van 
het gebouw al rekening gehouden. 
We geven u in dit artikel een paar 
voorbeelden.

Energiebesparende oplossingen
• Alle ramen aan de noordkant van 

het gebouw kregen driedubbel 
glas. Verder is het gebouw goed 
geïsoleerd. Daardoor gaat bijna 
geen warmte verloren.

• De ledverlichting gaat in alle 
kantoorruimtes vanzelf aan 
zodra er bijvoorbeeld iemand 
een kamer binnenkomt. Na een 
tijdje gaat het licht vanzelf weer 
uit. 

• In de winter verwarmen we en in 
de zomer koelen we het gebouw 

met warmte- en koudeopslag. 
Dit werkt met een warmte-
pompen en warmtewisselaars. 
De warmtepomp haalt warm 
water uit de grond. Dat geeft 
in het gebouw de warmte af. 
Het water koelt hierdoor af. Het 
afgekoelde water gaat terug de 
grond in. In de zomer werkt het 
net andersom. Dan gebruiken 
we het afgekoelde water om 
het gebouw te koelen. Het koele 
water wordt warm en gaat 
daarna weer terug de grond in.

• Een overzicht van alle duurzame 
oplossingen vindt u op 
www.lochem.nl/in-en-over-
lochem/over-de-gemeente/
gemeentehuis. 

Waarom brandt er ’s avonds licht in 
het gemeentehuis?
In de avonden houden we politieke 
avonden en vergaderingen van de 
gemeenteraad. Ook is er weleens 
avondwerk. Daarnaast gebruiken 
ook andere organisaties ’s avonds 
en in de weekenden ons gebouw. 
Zoals bijvoorbeeld de vervoers-
centrale PlusOV en de politie. 
Incidenteel brandt er op momenten 

daarbuiten ook weleens licht. Op 
dit moment vervangen we een 
aantal sensoren van de led-ver-
lichting, zodat licht niet langer 
onnodig blijft branden. We 
verwachten dat dit rond april 2023 
klaar is.

Kan de thermostaat omlaag?
De standaard temperatuur in het 

gebouw staat op ongeveer 20 
graden. Dit is een temperatuur 
om plezierig in te kunnen werken 
en mensen te kunnen ontvangen. 
Buiten kantoortijden gaat de 
thermostaat op 16-17 graden. En 
in het voorjaar en de zomer stellen 
we de temperatuur lager in dan 
in de winter. De thermostaat nog 
lager zetten is niet handig. Want 

dan is ’s morgens vroeg in de winter 
te veel energie nodig om het grote 
gebouw weer warm te krijgen. 

Hoe zit het met het gasverbruik?
Door het duurzame en energie-
zuinige systeem hebben we in 
het gemeentehuis bijna geen 
gas nodig. In 2021 betaalden we 
bijvoorbeeld voor het hele gebouw 
€ 5086. Wel verwachten we met de 
energietarieven van nu hoger uit te 
komen dit jaar.

Gebruikt het gemeentehuis 
zonne-energie?
Nee, we gebruiken in het gemeen-
tehuis zelf geen zonne-energie. 
Wel stellen we de ruimte op ons 
dak beschikbaar aan energiecoö-
peratie LochemEnergie. Een aantal 
leden van LochemEnergie betaalde 
mee aan de 200 zonnepanelen die 
de coöperatie hier plaatste. Deze 
panelen leveren elk jaar ongeveer 
maar liefst 50.000 kWh aan 
stroom op. Via het elektriciteitsnet 
gaat deze groene stroom naar 
huishoudens in Lochem.

De gemeente Lochem stelt het dak van het gemeentehuis beschikbaar aan 
LochemEnergie voor het opwekken van duurzame energie. Foto Punkmedia.
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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 24 tot en met 30 november 2022 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Harfsen
• Jong Harfsen Feestteam, Meifeest, weiland 

nabij Overveldweg 1a, 27 mei 2023 
(2022-258231)

Lochem
• L.P.J. Spoelder, Carbid Schieten, Daniël 

Willemsenpad 3, 31 december 2022 
(2022-258517)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 24 t/m 30 november 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Wagenvoortsdijk 7 (nabij), het kappen 

van een beuk, nr. Z2022-00000428, 29 
november 2022

Barchem
• Ruurloseweg 29 (nabij), het kappen van een 

beuk, nr. Z2022-00000434, 29 november 
2022

Eefde
• Rustoordlaan 45, het veranderen van een 

bedrijfsruimte naar appartementen, nr. 
Z2022-00000431, 29 november 2022

• Scheuterdijk 14, het verplaatsen van een 
inrit, nr. Z2022-00000438, 30 november 
2022

• Schurinklaan 24, het plaatsen van een 
ooievaarsnest, nr. Z2022-00000426,  
28 november 2022 

• Schurinklaan 24, het aanleggen van een 
zwemvijver, nr. Z2022-00000433,  
29 november 2022

Harfsen
• Nuisvelderbos 12, het kappen van een 

grove den, nr. Z2022-00000418,  
23 november 2022 

Lochem
• Bosweg 12, het kappen van een esdoorn, 

nr. Z2022-00000423, 27 november 2022 
• Grote Drijfweg 10a, het kappen van twee 

notenbomen, nr. Z2022-00000419, 24 
november 2022 

• Kijksteeg 2, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. Z2022-00000422,  
27 november 2022 

• Markt 3, het verbouwen van het Stadshuus 
en het veranderen van gevels, nr. 
Z2022-00000429, 29 november 2022 

• Nieuwstad 3, het plaatsen van handels-
reclame en plaatsen van een uitblaas-
kanaal op het dak nr. Z2022-00000432,  
29 november 2022 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

De afgelopen periode maakten we 
onderstaande intrekking aanvraag bekend:

Lochem
• De Heest 4, het handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening ten behoeve 
van het plaatsen van campers, nr. 
Z2022-00000121, 28 november 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Gorssel
• Joppelaan 86, het kappen van een eik, nr. 

Z2022-00000143, 25 november 2022 
Lochem
• Vilderstraat 28 (nabij), het verbouwen 

van een berging tot een woning, nr. 
Z2022-00000186, 22 november 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure(milieu) Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht bestaat het 
voornemen vergunning te verlenen voor:

Laren
• Kattendaal 6, het (gedeeltelijk) intrekken 

van een omgevingsvergunning voor 
het milieutechnisch wijzigen van 
een inrichting, (nr. 2012-011675), nr. 
2022-240957 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 8 
december 2022 t/m 18 januari 2023 ter 
inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 24 t/m 30 november 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Eefde
• Kapperallee 38, het plaatsen van een 

bijgebouw, nr. Z2022-00000329, 30 
november 2022 

Epse
• Dortherweg 31, het kappen van een 

beuk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000209, 24 november 2022 

Lochem
• Oosterbleek 33, het kandelaberen van een 

plataan (instandhoudingsverplichting 
opgelegd), nr. Z2022-00000247, 25 
november 2022 

• Zutphenseweg 2, het verbouwen van een 
winkelpand naar een appartement, nr. 
Z2022-00000294, 28 november 2022 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 28 november 2022 is het bestem-
mingsplan Dortherweg 34 Kring van Dorth 
ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
Dortherweg 34 Kring van Dorth (planid-
nummer NL.IMRO.0262.buDortherweg-
KVD-BP41) maakt permanente plaatsing 
van, in totaal, acht duurzame recreatie-
woningen mogelijk. Vier daarvan staan nu 
met een tijdelijke vergunning. Ook komt 
een bouwaanduiding op de plankaart voor 
twee blokhutten die al jaren binnen de 
bestemming ‘Bos’ staan.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt 
met ingang van 8 december 2022 voor de 
duur van zes weken tot en met 18 januari 
2023 ter inzage. Het vastgestelde bestem-
mingsplan 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
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan 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 beroep-
stermijn. 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. 

Milieu

Melding Wet milieubeheer 

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval

Op 23 november 2022 is een melding 
ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- 
en sloopafval ingediend door de heer A.J.F. 
Wezendonk voor het in werking hebben van 
een mobiele puinbreker.

Lochem
• Velhorst 6, nr. van 14 tot en met 16 

december 2022 (3 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:

Harfsen
• Reeverweg / Het Hazenveld 

In verband met bestratingswerk-
zaamheden is de kruising Reeverweg / Het 
Hazenveld afgesloten voor alle verkeer in 
de periode van 12-12-2022 tot 23-12-2022. 
De kruising zal van maandagochtend week 
50 tot vrijdagmiddag week 51 afgesloten 
zijn.

Epse
• Epserenk 

Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische auto’s ter 
hoogte van Epserenk 36. 

Lochem
• Uitbreiding parkeerschijfzone 

Door het plaatsen van het verkeerstekens, 
de parkeerschijfzone aan te passen op 
de Prins  Bernhardweg, Julianaweg, 
Noorderwal en een gedeelte van de Graaf 
Ottoweg te Lochem.

• Prins Bernhardweg en Julianaweg
Door het verwijderen van de borden:
1. de voorrangsregeling op de kruising van 

de Julianaweg met de Noorderbleek op 
te heffen;

2. de voorrangsregeling op de kruising 
van de Prins Bernhardweg met de 
Noorderbleek op te heffen;

3. de voorrangsregeling op de kruising 
van de Prins Bernhardweg met de 
Molenstraat op te heffen.
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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 


