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Bezoek collegeleden aan SafanDarly

Dinsdag 6 december 2022 bracht 
het college van burgemeester 
en wethouders een bezoek aan 
het bedrij f SafanDarley aan de 
Kwinkweerd in Lochem.

SafanDarley produceert kantpersen 
waarmee industriële bedrij ven 
metalen plaatmaterialen kunnen 

buigen. Het bedrij f is wereldwij d 
actief en telt ruim 200 werknemers. 
Op de hoofdvestiging in Lochem 
werken 130 mensen.
Het college is deze gehele periode 
op tour. Heeft u een tip voor een 
interessante ontmoeting of een leuke 
vorm hiervoor? Mail uw idee naar 
bestuurssecretriaat@lochem.nl.

Fonteinbeeld van Berkhemer 
in schĳ nwerpers gezet
Het was een initiatief van de 
lange adem. De herplaatsing van 
het Fonteinbeeld van Berkhemer. 
Maar wat is het resultaat mooi 
geworden. Dankzij  de enorme steun 
van vele vrij willigers en sponsoren 
staat het beeld te pronken aan 
de Zutphenseweg in Lochem bij  
Monuta. Met een druk op de knop 
zette wethouder Wendy Goodin het 
beeld in de schij nwerpers.

Voorafgaand aan de offi  ciële 
onthulling kwamen alle betrokkenen 
bij een in de ontmoetingsruimte van 
Monuta Uitvaartorganisatie. De roze 
gloed op de achtergrond door de 
ondergaande zon gaf de verschillende 
toespraken nog meer glans. 

Zo sprak de zoon van beeldhouwer 
Willem Berkhemer (1917-1998) 
mooie woorden. Hij  zorgde ervoor 
dat we de beeldhouwer iets beter 
leerden kennen. Peter Schuff elen, de 
oud-conrector van de Rij ks Scholen 
Gemeenschap (RSG) rakelde nog 
mooie herinneringen op. Want daar 
op de rand van het bassin zij n vroeger 
vele vriendschappen en liefdes 
ontstaan onder de schoolgaande 
jeugd.

Droom van de initiatiefgroep
Ook sprak Wout Klein namens de 
initiatiefgroep. “Het is een mooi 
project en een mooie droom. Er stond 
het nodige in de weg om zover te 
komen. Maar het is gelukt. En ook al 
duurden sommige processen lang, 
er was altij d goed contact met alle 
betrokkenen”, geeft hij  aan. Naast 
Wout Klein zij n Ab Braakman, Sjef 
van Hoorn, Wim Marsman en Wilma 
Nij enhuis-ten Arve onderdeel van de 
groep (zie de inzetfoto bovenaan). 

Zij  schakelden de laatste drie jaar 
veel met mensen van de gemeente 
Lochem. Waaronder ideeënmakelaar 
Appie Baas en beleidsadviseur kunst 
en cultuur Evelien Legtenberg. “Het 

is een prachtig initiatief geweest 
vanuit inwoners. Daar hebben wij  
als gemeente graag ons steentje aan 
bij gedragen”, aldus Appie.

Beeld zorgt voor verbinding
Wethouder Wendy Goodin sprak 
buiten over de kracht van het beeld. 
“Het zorgde vroeger bij  de oude RSG 
al voor verbinding. En ook nu na al 
die jaren nog. Het brengt mensen bij  
elkaar. Ik vind het heel mooi om te 
zien dat we samen de kans hebben 
gepakt om dit beeld een nieuwe 
plek te geven. En dat we ook zij n 
doorgegaan toen het niet allemaal 
makkelij k was.” Hierbij  spreekt ze 
haar dank uit aan de initiatiefgroep, 
de vele andere vrij willigers, de 
sponsoren, Monuta en de collega’s 
binnen de gemeente.

Rust en bezinning
Monuta is heel tevreden met het 
beeld op hun voorterrein. Het 
uitvaartcentrum stelt dat het 
fonteinbeeld een mooie uitstraling 
geeft aan deze plek. Nabestaanden 
van overledenen en bezoekers 
kunnen hier tot rust en bezinning 
komen onder de loop van het water 
bij  dit kunstwerk.

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

Met een druk op de knop zette wethouder Wendy Goodin het Fonteinbeeld 
van Berkhemer in de schĳ nwerpers. Rechtsboven de initiatiefgroep.

College presenteert collegeprogramma

Dinsdag 13 december presenteerde het college haar programma voor deze 
periode. Het zet de koers uit voor de komende 4 jaar. Het is een vertaling 
van het coalitieakkoord in concreet haalbare doelen. 

Het college gaat aan de slag 
met de thema’s Wonen, Werken, 
Samenleven en Bestuurlij ke 
vernieuwing. Dit laatste onderwerp 
heet in het collegeprogramma 
‘verbinden’. Om duidelij k te 
maken wat inwoners van het 
college mogen verwachten, werkt 
het college volgens een aantal 
kernwaarden. Op www.lochem.
nl kunt u het volledige collegepro-
gramma lezen. 

Het collegeprogramma is een 
beknopt programma met concrete 
doelen op hoofdlij nen. Want het 

college wil wendbaar blij ven 
en ruimte houden om actie te 
ondernemen als ontwikkelingen 
daarom vragen. En veel van wat het 
college doet, ligt vast in beleid en 
dat blij ft uitgevoerd worden. Denk 
aan het uitvoeren van het mobili-
teitsplan (verkeer) of preventie 
(mensen helpen om gezonde keuzes 
te maken).

Het collegeprogramma wordt 
toegestuurd aan bibliotheken. Daar 
kunt u het inzien. In de komende 
edities van Gemeentenieuws volgt 
meer informatie.  

Verbeterslag onderhoud 
gemeentelĳ ke begraafplaatsen nodig
De begraafplaatsen in de 
gemeente Lochem kennen vaak 
een rij ke historie en ze stralen 
rust uit. Wel is begraven steeds 
minder in trek. Om de begraaf-
plaatsen aantrekkelij ker te 
maken en het onderhoud van 
begraafplaatsen effi  ciënter, is 
een verbeterslag nodig. Dat 
blij kt uit recent onderzoek. Het 
college stelt daarom aan de raad 
voor om eenmalig € 125.000 
extra beschikbaar te stellen voor 
verbeteringen in 2023 en 2024. De 
verwachting is dat daarmee het 
onderhoud beter betaalbaar blij ft.

Het onderzoeksrapport 
‘Toekomstvisie gemeentelij ke 
begraafplaatsen’ gaat alleen over 
de vij f gemeentelij ke begraaf-
plaatsen in Almen, Barchem, 
Gorssel, Laren en (de Nieuwe 
begraafplaats) Lochem. Bij  verbete-
ringen denkt het college aan 
het verbeteren van het groen en 
de paden, het moderniseren of 
vervangen van de gedateerde 
urnenmuren en urnenpoefj es en 

het inrichten van natuurvakken. 
Dat laatste gebeurt dan op de 
delen van de begraafplaatsen die 
niet in gebruik zij n. Een natuurvak 
is een apart grafveld met een meer 
natuurlij ke uitstraling en met 
eenvoudige grafb edekkingen. 

Uitvoeringsplan
Voordat het zover is, maakt 
de gemeente in 2023 eerst 
per begraafplaats een uitvoe-
ringsplan. Het college stelt voor 
om dat samen met Circulus en de 
dorpsraden te doen. Onderzocht 
zal worden of het mogelij k is om 
delen van de onderhoudswerk-
zaamheden samen met vrij wil-
ligers uit te voeren.

Besluitvorming
Het college biedt de Toekomstvisie 
op 8 december 2022 aan de 
raad aan. De raad beslist naar 
verwachting begin volgend jaar. 
Informatie over gemeentelij ke 
begraafplaatsen en het volledige 
bericht over dit onderwerp staat 
op www.lochem.nl.

Dienstverlening receptie 
gemeentehuis op 20 december
Op dinsdagmiddag 20 december vanaf 12.30 uur is de receptie van het 
gemeentehuis gesloten. U kunt dan dus geen documenten afh alen. Dit 
komt door een interne bij eenkomst. Wel zij n we die middag tot 16.00 
uur telefonisch bereikbaar.

U kunt uw afspraak (digitaal) 
plannen. Dit kan via 
www.lochem.nl of bel met (0573) 
28 92 22. Wist u overigens dat 

het verlengen van uw rij bewij s 
tegenwoordig ook digitaal 
mogelij k is? Kij k hiervoor op onze 
website.



Snoeien en planten van laanbomen 
In het najaar is Circulus weer 
gestart met het onderhoud van 
gemeentelij ke bomen in het 
buitengebied. Het werk bestaat 
op dit moment uit snoeien en uit 
planten van jonge bomen. Met het 
onderhoud van deze laanbomen 
werken we aan een gezond én 
evenwichtig bomenbestand. 
Dat betekent gezonde bomen in 
verschillende leeftij den en soorten. 
De aanpak is vorig jaar door de 
gemeente vastgelegd in nieuw 
laanbomenbeleid. 

Planten van jonge bomen 
Circulus plant deze winter - 
verspreid over het buitengebied 
ongeveer 1400 jonge bomen. Met 
de nieuwe aanplant zorgen we voor 
verjonging. Ook voorkomen we dat 
veel oude laanbomen straks tegelij k 
verzwakt zij n. Het planten gebeurt 
op plekken waar al eerder bomen 
hebben gestaan. Deze bomen zij n 
verwij derd of gekapt omdat ze 
bij voorbeeld ziek of dood waren en 
niet veilig voor de omgeving. Soms 
is dat al een aantal jaren geleden 
gebeurd. Verder vervangen we 
jonge aanplant die het niet heeft 
gered. 

Variatie aan boomsoorten
Circulus plant een variatie aan 
boomsoorten die passen bij  de 
verschillende landschapstypes, denk 
aan lindes, elzen, berken, beuken, 
essen, eiken en iepen. Ze houden 

bij  de voorbereiding niet alleen 
rekening met biodiversiteit, maar 
ook met een veranderend klimaat, 
de groeilocatie en de bodem. 

Snoeien van laanbomen 
In oktober is Circulus al gestart met 
het snoeiwerk. Ieder jaar worden 
zo’n 10.000 laanbomen gesnoeid, 
ongeveer 20 procent. Dat gebeurt 
verspreid over de gemeente. Oudere 
en minder gezonde bomen snoeien 
ze vaker dan jonge gezonde bomen. 
Meestal bestaat het snoeien uit 
‘opkronen’ en weghalen van dood 
hout. Opkronen is het verwij deren 
van de onderste takken tot de 
afgesproken hoogte van de 
boomkroon. Voor dit werk gebruikt 
Circulus een hoogwerker. 

Voorbereidingen risicokap 
De laanbomen in onze gemeente 
zij n gemiddeld meer dan 60 jaar 
oud. Meer dan een derde is zelfs 
ouder dan 70 jaar. Soms zij n bomen 
niet veilig meer voor de omgeving. 
Bomen kunnen bij voorbeeld zware 
takken verliezen of omwaaien bij  
harde wind of storm. Als snoeien 
geen oplossing meer biedt is het 
nodig om te kappen. Vóór snoei 
of kap onderzoekt Circulus of de 
bomen een verblij fplaats zij n voor 
beschermde dieren. Het kappen 
van risicobomen voert Circulus 
uit tussen januari en maart en 
verspreid over de gemeente. Is er 
genoeg ruimte? Dan planten we 

volgend jaar nieuwe bomen op deze 
plekken. Als alle voorbereidingen 
en de kaplij st in januari klaar zij n 
informeert Circulus aanwonenden. 
Daarna is de informatie te vinden 
op www.circulus.nl/lochem/
gezondebomen. Ook staat op de 
onderste helft van deze pagina alles 
nog eens overzichtelij k op een rij .
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Carbidschieten? Meld uw bussen aan!
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 
lij ken. Wat in ieder geval wel 
mag zij n 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 
bedrij fsmatig dieren zij n.

4. Het schootsveld is tenminste 
100 meter. Zorg ervoor dat 
publiek geen kans krij gt 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 aanwij zingen en kan 
ingrij pen als dat nodig is.

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

Regelingen voor mensen 
met een laag inkomen
Kunt u moeilij k rondkomen? Met de hoge prij zen voor gas en 
elektriciteit en de dure boodschappen is dat soms best lastig. Er zij n 
verschillende regelingen waarmee we u kunnen helpen. Ook geven 
we graag advies. U leest er meer over op de speciale pagina’s in het 
hart van deze Berkelbode.
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Nieuws
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 12 december 2022
Op 12 december vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis 
in Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Belastingverordeningen 2023 (gewij zigd)
•  Bevriezen betaalbaarheids-doelstellingen woonbeleid in 2023
•  Wij ziging statuten Stichting Poolsterscholen
•  Vaststelling bestemmingsplan Lochemseweg 24 Epse

De volgende motie vreemd aan de orde werd niet aangenomen: 
• Snelweg naar energiebesparing voor iedereen

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

Online ouderavond over pubergedrag, alcohol en drugs
Donderdagavond 15 december 
houden Tactus Verslavingszorg, 
Helder Theater, Stichting Welzij n 
Lochem samen met ons een online 
ouderavond ‘Pubers van NIX’. U 
bent van harte welkom om deze 
ouderavond van 19.30-20.45 uur te 

volgen. Wel graag even aanmelden 
via www.tactus.nl/agenda.

Hoe gaat u als ouder om met verlei-
dingen waar uw puber moeilij k 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? Deze vragen komen 
allemaal voorbij  tij dens de online 
ouderavond. 

Inbrekers grĳ pen in donkere maanden 
hun kans

Inbrekers grij pen de donkere herfst- en wintermaanden aan om vaker hun 
slag te slaan. In het donker zij n zij  minder zichtbaar en gaan zij  gemakke-
lij ker hun gang dan bij voorbeeld in de zomer. Gaat u een avondje weg? Laat 
buiten en binnen een lamp branden. En doe uw deur op slot! Meer tips 
leest u op www.maakhetzeniettemakkelij k.nl.

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrek
niet te makk

• doe net alsof u thuis bent
• laat binnen en buiten een 

lamp aan
• zorg voor goede sloten

Avondje weg? 
Licht aan en deur op slot!

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zij n. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zij n de 
offi  ciële bekendmakingen en zij n leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zij n 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de offi  ciële 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, schriftelij k, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen   

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 1 t/m 7 december 2022 zij n de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Schoneveldsdij k 34, het vervangen van een 

woning, nr. Z2022-00000452, 2 december 
2022 

Epse
• Oude Larenseweg 87, het oprichten 

van een werktuigenberging, nr. 
Z2022-00000447, 1 december 2022 

Gorssel
• Wildwal 1t (nabij ), het kappen van een 

boom, nr. Z2022-00000450, 2 december 
2022 

Harfsen
• Juff erdij k 1, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000458, 
4 december 2022 

Laren
• Grauwertdij k 2, het verbouwen van een 

boerderij , nr. Z2022-00000465, 6 december 
2022 

Lochem
• Boekhorstlaan 1, het vervangen van 

een paardenstal door een gastenverblij f 
bij  een gemeentelij k monument, nr. 
Z2022-00000445, 1 december 2022 

• Endepol 23, het plaatsen van een dakkapel, 
nr. Z2022-00000453, 2 december 2022

• Goorseweg 37, het plaatsen van 
zonnepanelen, nr. Z2022-00000449, 

• 1 december 2022 
• Hanzeweg 27, het kappen van een esdoorn, 

nr. Z2022-00000461, 5 december 2022 

• Heggerank 25, het plaatsen van een 
dakkapel, nr. Z2022-00000448, 1 december 
2022 

• Henry Dunantweg 76, het plaatsen 
van een warmtepomp (buitenunit), nr. 
Z2022-00000459, 5 december 2022

• Louise de Colignylaan 26, het vergroten 
van een woning (nokverhoging), nr. 
Z2022-00000439, 30 november 2022 

• Marinus Naeffl  aan 3, het verbouwen van 
een woning (gemeentelij k monument), 
nr. Z2022-00000454, 2 december 2022 

• Nieuweweg 1c, het plaatsen van 
een schuur en overkapping, nr. 
Z2022-00000455, 3 december 2022 

• Nij kampsweg 5, het plaatsen van een 
woonunit voor een periode van twee jaar 
(verlenging), nr. Z2022-00000442, 
30 november 2022 

• Ploegdij k 2 H302, het kappen van een 
ceder, nr. Z2022-00000457, 4 december 
2022 *

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Laren 
• Verwoldseweg 26 (nabij ), het plaatsen 

van een billboard, nr. Z2022-00000461, 6 
december 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 1 t/m 7 december 2022 zij n de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Lenderiet 4a, het vervangen van een 

bij gebouw, nr. Z2022-00000279, 
6 december 2022 

• Schuppert 7, het verbouwen van een 
woning, nr. Z2022-00000072, 5 december 
2022 

Epse
• Het Wansink 19, het plaatsen van een 

dakopbouw, nr. Z2022-00000324, 
1 december 2022 

Harfsen
• Deventerdij k 7, het oprichten van een 

loods, nr. Z2022-00000382, 1 december 
2022 

Lochem
• Dr. Cartier van Disselweg 10, het 

oprichten/vervangen van een woning, nr. 
Z2022-00000336, 6 december 2022

• Nieuweweg 16, het plaatsen van 
zonnepanelen (gemeentelij k monument), 
nr. Z2022-00000406, 6 december 2022 

Openbare bekendmakingen

van de gemeenteraad

Leerlingen Villa 60 kunnen in Eefde blĳ ven gymmen
Het probleem van openbare 
basisschool Villa60 in Eefde is 
opgelost. De leerlingen van groep 
1 en 2 kunnen in Eefde blij ven 
gymmen in sportzaal De Stuw. Dat 
hebben de gemeente en het school-
bestuur samen afgesproken.

Sinds de herfstvakantie sporten 
de kinderen al in sportzaal De 
Stuw. Het lukte gymvereniging 
Valto ook om in sportzaal De Stuw 
onderkomen te vinden. De gymzaal 
naast de school werd gesloten 
omdat het gebouw en de toestellen 

sterk verouderd waren. De eigenaar 
kon de hoge kosten voor onderhoud 
en energie niet langer opbrengen. 
Het is nog niet duidelij k wat er met 
het gebouw gaat gebeuren.
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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 

Milieu

m.e.r.-beoordeling

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Burgemeester en wethouders van Lochem 
hebben een aanmeldnotitie voor een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling milieueffec-
trapportage ontvangen en hebben besloten 
dat er voor de aangevraagde activiteit geen 
Milieueffectrapport opgesteld te worden: 

Barchem
• Hietland 4, het veranderen van een 

pluimveebedrijf, nr. 2022-246037,  
6 december 2022 

De vormvrije m.e.r.-beoordeling is een voorbe-
reidingsbesluit. Dit moet worden uitgevoerd 

als bij uitbreiding van een agrarisch bedrijf 
de drempelwaarden van categorie 14, 
onderdeel D van het Besluit milieueffec-
trapportage niet worden overschreden. 
Het besluit moet toegevoegd worden aan 
de aanvraag omgevingsvergunning en zal 
vervolgens onderdeel uit gaan maken van die 
omgevingsvergunning.
Het betreft een voorbereidingsbesluit en er is 
geen bezwaar/beroep mogelijk. 
Voor eventuele vragen kunt u contact 
opnemen met gemeente Lochem. 

Verkeer

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

Gorssel
• In verband met het evenement 

‘Herdertjestocht’ zijn de onderstaande 
wegen afgesloten voor het verkeer op 
zondag 18 december tussen 18.15 uur en 
19.30 uur.

- Kerkstraat
- Westronde
- Hoofdstraat 
- Beukenlaan 
- Poststraat
- Nijverheidsplein en Nijverheidstraat 
- Van der Capellenlaan
- Veldhofstraat 

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
 BRP

De bijhouding van de persoonslijst van 
onderstaande personen is ambtshalve 
opgeschort met de aanduiding “vertrokken 
onbekend waarheen” en zij zijn ingeschreven 
in het Registratie Niet Ingezetenen (RNI). 

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

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

Zie informatie: Bezwaar
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Aarzel niet, 
neem contact op!

Kunt u hulp 
gebruiken om 
rond te komen?

Hoge kosten, laag inkomen? Vraag hulp!

B€L Helpt    

Pak die helpende hand!
We leven in een tijd waarin steeds meer mensen zich 

zorgen maken om geld. Kan ik mijn huur deze maand 

wel betalen? Zal ik mijn kind nog wel naar voet-

bal doen? Hoe hoog valt de energierekening deze 

maand uit? Allemaal vragen waar een deel van ons 

pakweg een jaar geleden niet zo snel aan dacht. Maar 

door de stijgende levenskosten helaas werkelijkheid 

is geworden voor een grotere groep inwoners. Ook 

voor bijvoorbeeld mensen met een middeninkomen 

en de kleine ondernemer. Voor mensen die al moeite 

hadden om rond te komen is het extra zwaar. 

U bent niet de enige
Daarom is het tijd om het taboe rond schulden en geldzorgen 

echt te doorbreken. U bent niet de enige met dit probleem. Het 

is belangrijk dat u aan de bel trekt als u moeite heeft met rond-

komen. Maar ook wanneer u een advies wilt om juist te voor-

komen dat u schulden krijgt. Er zijn veel manieren waarmee wij 

u kunnen helpen. Zo blijft u meedoen in onze samenleving en 

blijft u niet alleen zitten met uw geldzorgen. Niets doen maakt 

dat problemen vaak alleen maar erger worden. Kent u iemand 

in uw omgeving die fi nanciële zorgen heeft,  vertel hem of haar 

dan over deze regelingen. Neem ook dan gerust contact op 

met ’t Baken. Samen zoeken we naar een oplossing. 

Wij kijken graag samen met u mee
Op deze pagina’s zetten we verschillende regelingen voor 

u op een rijtje. Lees het maar eens rustig door. Het zijn er 

best veel. Misschien weet u niet waar u moet beginnen, bel 

dan gerust met ’t Baken of met het Budget Advies Centrum 

(B€L). Samen met u kijken de medewerkers welke regelingen 

voor u van toepassing zijn. Ook geven zij advies en kennen zij 

de weg naar verschillende andere organisaties die u verder 

kunnen helpen. Zoals de voedsel- of kledingbank, stichting 

Leergeld of één van de andere instanties. 

De regelingen zijn er voor u!
Dat de regelingen helpen, weten we maar al te goed. Een 

voorbeeld: iemand die moeite had met rondkomen belde 

met ’t Baken. Het maakte deze mevrouw verdrietig dat ze 

geen laptop voor haar zoon kon betalen die hij nodig had 

voor school. Door de computerregeling konden we deze 

mevrouw helpen. Een kleine moeite met een mooi resultaat. 

Pak dus die helpende hand! Wij bieden u graag de steun die 

u in deze tijd zo hard nodig heeft! 

Hartelijke groet,

Wendy Goodin

Wethouder Sociaal domein

Budget Advies centrum Lochem 

Medewerkers van het Budget Advies centrum 
Lochem (B€L) zijn er voor u als u
• financiële problemen of schulden heeft
• moeite heeft met uw � nanciële administratie
• hulp nodig heeft bij het invullen van formulieren

Zij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het aan-
vragen van kwijtschelding van belastingen. 
Of misschien zijn er extra bijdragen van de 
belastingdienst mogelijk, zoals huurtoeslag of 
zorgtoeslag.

Bel:
Maaike de Weerd (0573) 29 70 00 of 06 57 04 81 03
Aylin Gumus 06 19 73 85 30

Mail:
budgetadviescentrum@welzijnlochem.

Of kent u iemand  die dat nodig 

heeft?  Het is belangrijk dat u 

en uw gezin kunnen meedoen. 

Thuis, op school, tijdens het werk 

en in de samenleving. Met de hoge 

prijzen voor gas en elektriciteit en 

de dure boodschappen is dat soms 

best lastig. Als uw inkomen laag 

is of u heeft schulden dan is het 

helemaal moeilijk om rond te 

komen. Er zijn verschillende rege-

lingen waarmee we u kunnen 

helpen! 

Zelf zien waar u recht op heeft? Kijk dan op www.checkwaarjerechtophebt.nl.

REGELINGEN VANUIT DE GEMEENTE

Bijzondere bijstand

Soms heeft u bijzondere kosten die in uw persoonlijke 

situatie noodzakelijk zijn. Bijvoorbeeld voor rechtsbijstand,

maaltijdkosten of extra kosten door ziekte die niet onder de 

zorgverzekering vallen. Hiervoor is er Bijzondere bijstand. 

 Indirecte schoolkosten

Als een kind naar school gaat, komen daar vaak extra 

kosten bij kijken. Daarvoor kunt u een bijdrage krijgen, 

bijvoorbeeld voor schoolspullen, een boekentas, gym-

kleding of een regenpak. Maar ook voor de ouder-

bijdrage of een schoolreisje. 

 Individuele     
inkomenstoeslag

Als u lange tijd rond moeten komen van een laag inkomen, 

dan is een fi nancieel extraatje zeer welkom. Daarvoor kan 

de Individuele inkomenstoeslag goed van pas komen. Een 

extra bijdrage die u vrij kunt besteden. Bijvoorbeeld voor 

een uitje of de aanschaf van noodzakelijke spullen. 

 Computerregeling

Schoolgaande kinderen kunnen een fl inke kostenpost 

zijn. Ze hebben bijvoorbeeld een computer en internet 

nodig. Om te voorkomen dat kinderen een achterstand 

oplopen, kunt u een bijdrage krijgen voor de aanschaf 

van een computer, laptop of tablet met randapparatuur 

zoals bijvoorbeeld een printer.

 Studietoeslag 

Als het moeilijk voor u is om naast een studie te werken, 

bijvoorbeeld omdat u een beperking heeft, dan kan de 

studietoeslag u helpen. Dit geeft een steuntje in de rug 

om een opleiding te betalen. 

 Kwijtschelding gemeente-
 lijke belastingen

Als u de gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, 

is het in sommige gevallen mogelijk om kwijtschelding 

te krijgen. Een aantal belastingen hoeft u dan niet te 

betalen. 

  Collectieve
 ziektekostenverzekering

Iedereen is verplicht om een zorgverzekering te hebben. 

Inwoners met een laag inkomen, kunnen gebruik maken 

van collectieve zorgverzekering. Daarvoor heeft de 

gemeente afspraken gemaakt met zorgverzekeraar 

Aevitae. De gemeente betaalt een deel van de maande-

lijkse premie aan Aevitae, waardoor de premie voor u 

lager is. 

 Tegemoetkoming    
 zorgkosten

Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Als u 

uw verplicht eigen risico voor de zorgverzekering heeft 

gebruikt, dan kan de Tegemoetkoming in de zorgkosten 

u helpen om de eigen bijdrage te betalen.  

 Energietoeslag en hulp 
 bij energie besparen

De energieprijzen zijn op dit moment hoog. Vooral als 

u een laag inkomen heeft, kan het heel moeilijk zijn 

om de energierekening te betalen. Er zijn verschillende 

mogelijkheden voor hulp en ondersteuning: 

• gratis energiebesparende producten, een gratis 

 huishoudelijk apparaat en gratis hulp van een 

 energieconciërge

• een eenmalige energietoeslag

 Meedoenregeling

Als u moeite heeft om rond te komen, dan is het vaak 

niet mogelijk om bijvoorbeeld naar de fi lm te gaan, een 

sportles te volgen of om mee te doen aan een cursus. 

Dee meedoenregeling kan het voor u mogelijk maken 

om toch dit soort dingen te kunnen blijven doen. 

OVERIGE ORGANISATIES/REGELINGEN 

Jeugdfonds Sport & Cultuur 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt gezinnen met een 

laag inkomen zodat kinderen toch kunnen sporten of 

bijvoorbeeld muziekles volgen. Meer info:

jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/gelderland

Volwassenenfonds 
 Sport & Cultuur
    

Het volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt mensen vanaf 

18 jaar met een laag inkomen zodat ze toch lid kunnen 

worden van een sportclub of bijvoorbeeld theaterlessen 

kunnen volgen. Meer info: www.volwassenenfonds.nl

 Ondersteuning door
 Stichting Leergeld

Stichting Leergeld helpt kinderen zodat ze onbezorgd 

mee kunnen doen met (buiten)schoolse activiteiten, 

zwemlessen, sporten of culturele activiteiten.

Meer info: www.leergeld.nl/lochem

 Voedselbank Lochem 

Is het voor u fi nancieel niet mogelijk om iedere dag een 

maaltijd voor uw gezin op tafel te zetten? De voedsel-

bank Lochem Zutphen zamelt goede boodschappen

in en deelt deze iedere vrijdag uit.

Meer info: www.voedselbankzutphen.nl

Kledingbank Goed!

Iedereen gaat graag goed gekleed. Kledingbank Goed! 

helpt u door gratis dames-, heren- en kinderkleding te 

verstrekken. 

Meer info: www.kledinggoedlochem.wordpress.com   

Of u gebruik kunt maken van een regeling, hangt af van uw 
persoonlijke situatie. Neem contact met ons op, dan kijken we 

samen waar u recht op heeft.  U kunt ons bellen: (0573) 289290. 
Mailen mag ook naar info@bakenlochem.nl

Maar u mag ook gerust bij ons binnen lopen als u vragen heeft. 
Dat kan van maandag tot en met vrijdag van half 9 tot half 1 

bij ’t Baken in het gemeentehuis in Lochem.


