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We helpen statushouders ook in 2023
Statushouders doen in onze 
gemeente echt mee in de 
samenleving. Ze werken vier 
dagen in de week aan een 
intensief inburgeringsprogramma. 
Statushouders leren zo snel de 
taal, leren over onze cultuur en zijn 
eerder zelfredzaam. In 2022 kregen 
wij van het Rijk de opdracht om 
voor 52 statushouders passende 
woonruimte en een inburgerings-
traject te verzorgen. Dit is gelukt! 
In 2023 is de taakstelling van 82 
fors meer. “Maar ook volgend jaar 
doen we er samen met alle partners 
alles aan, zodat zij ook dan niet 
tussen wal en schip vallen”, vertelt 
Majella Schreurs, beleidsadviseur 
inburgering van de gemeente 
Lochem.

“Het is goed om te weten dat 
het verblijf van statushouders in 
onze gemeente niet vrijblijvend 
is. Iedereen moet meedoen,” 
benadrukt Majella. “Statushouders 
hebben een verblijfsvergunning 
en zijn daarmee inwoner van de 
gemeente Lochem. Naast dat zij 
rechten en plichten hebben vanuit 
de participatiewet en uitkerings-
gerechtigden zijn, vallen zij onder 
de inburgeringswet. Dit is anders 
dan voor asielzoekers, vluchte-
lingen (zoals de Oekraïners) en 
ontheemden. Zij hebben deze status 
(nog) niet.”

Veel partners werken samen 
De gemeente werkt in dit traject 
samen met een aantal partners. 
Majella: “Dit zijn de woningbouw-
verenigingen voor huisvesting, 
Vluchtelingenwerk voor begeleiding, 
’t Baken als regievoerder, Interbeek 
voor taal- en cultuurlessen, het BEL 
voor financiële hulp. Samen vormen 
we een ketting. Als er een schakel 
tussenuit valt dan merken we 
gelijk dat iets niet goed gaat en is 
er geen ruimte om in te burgeren.” 
Ze geeft een voorbeeld. “Een ouder 
van een kind gaat pas naar taalles 
als het kind op school zit. Alle tijden 
van school, vervoer en taallessen 
zijn op elkaar afgestemd.” Majella 
noemt het een hele puzzel, maar 
heeft gemerkt dat het goed werkt. 
De nieuwe wet is een leertraject 
en dat gaat niet zonder hobbels. 
“Ik ben alle partners en vrijwilligers 
ontzettend dankbaar voor hun inzet 
en input. De samenwerking hierin is 
de sleutel tot succes.”

Hoe kunt u helpen?
U vraagt zich als inwoner af of u 
wellicht een steentje bij kan dragen? 
Majella: “Dit kan zeker. Misschien 
wilt u eens samen met een status-
houder een boodschap doen. Het 
leren fietsen of meegaan bij de 
aanschaf van een fiets. Of help 
een statushouder om kennis te 
maken met een sport. Dit kan via 
Vluchtelingenwerk of het BEL. En 
maak gewoon eens een praatje. 
En dan niet alleen ‘hallo’ zeggen, 
maar ook eens in het Nederlands 
vragen hoe het gaat. U krijgt vast 
een antwoord terug! Want dat leren 
ze allemaal.” Heeft u interesse; meld 
u aan via Vluchtelingenwerk of het 
BEL en vraag naar de mogelijkheden. 

Inburgeringsprogramma
Onze gemeente is verplicht om 
een inburgeringsprogramma aan 
te bieden. Dit doen we met  
3 wettelijke routes:
-  B1 route: route voor deelnemers 

die B1 niveau halen. Het leren 
van de taal gaat in combinatie 
met het meedoen, het liefst via 
(betaald) werk;

-  Z-route: zelfredzaamheidsroute 
voor deelnemers die het 
taalniveau B1/A2 niet halen 
binnen 3 jaar, of analfabeet zijn. 
Zij leren de taal en participeren, 
waarbij het vergroten van de 
zelfredzaamheid het streven is; 

-  Onderwijsroute: voor jongeren 
die binnen anderhalf jaar B1/
B2 niveau behalen, naast het 
volgen van onderwijs. 

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

Bij Interbeek volgen statushouders taallessen. 

Proost met ons op het nieuwe jaar: 
nieuwjaarsreceptie op 9 januari

Na twee jaar is het weer mogelijk 
om een nieuwjaarsreceptie te 
houden. We nodigen u dan ook 
graag uit om samen het glas te 
heffen op het nieuwe jaar. 

U bent van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie op maandag 
9 januari vanaf 19.30 uur in het 
gemeentehuis. Ook jonge inwoners 
zijn van harte welkom!

We kijken uit naar deze ontmoeting 
met raadsleden, inwoners, 
ondernemers en maatschappelijke 
organisaties. Wij zien u graag op 
9 januari. En wensen u prettige 
kerstdagen en een fijne jaarwis-
seling toe!

Burgemeester en wethouders
gemeente Lochem

Vermoedt u illegale activiteiten in uw 
omgeving? Meld Misdaad Anoniem!
Meld Misdaad Anoniem, kortweg 
M. genoemd, is het onafhan-
kelijke meldpunt waar u anoniem 
informatie kunt geven over 
criminaliteit en misdaad. Uw 
anonimiteit staat hierbij altijd 
centraal. U kunt bijvoorbeeld 
meldingen maken over moord, 
mishandeling, overvallen, drugs, 

brandstichting, wapen- of 
mensenhandel. Zo levert u een 
bijdrage aan de veiligheid in uw 
eigen omgeving. 

Bereikbaarheid M.
Melden is mogelijk via 0800-7000 
of de website www.meldmis-
daadanoniem.nl. 

Aangepaste dienstverlening op  
26 december en 9 januari
Op maandag 26 december (tweede 
kerstdag) is het gemeente- 
huis gesloten. Ook is de dienst-
verlening aangepast op maandag 
9 januari. Dan zijn we door een 
interne nieuwsjaarsontmoeting 
pas om 10.00 uur open en weer 
telefonisch te bereiken. Dit geldt 
ook voor ’t Baken.

Wilt u binnenkort langskomen? 
Maak dan 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. 

Foto: Hans van de Merwe.

Herplaatsing Koningslindes Noorderwal

Afgelopen zaterdag bedankte wethouder Eric-Jan de Haan de inzet van de 
Lochemse Evenementen Organisatie (LEO). Dankzij deze organisatie staan 
de Koningslindes weer op hun plek aan de Noorderwal in Lochem. De bomen 
moesten tijdelijk wijken voor de werkzaamheden, maar staan nu weer op de 
plek waar ze horen. Inclusief het hekwerk. De LEO kreeg naast een kerstlek-
kernij, symbolisch een bordje overhandigd dat straks ‘in het echt’ bij de opening 
van de Julianaweg en Molenpoort geplaatst wordt bij de LEO-boom. Eén van de 
bomen die langs de Noorderwal/Julianaweg staan krijgt dan die titel. 

Uitloop werkzaamheden Molenpoort 
door vorst
Vanwege de vorst lagen de 
werkzaamheden aan de 
Molenpoort en Julianaweg in 
Lochem vorige week stil. Dit heeft 
gevolgen voor de planning. Deze 
week werkt de aannemer nog aan 
de rijbaan tot aan het kruispunt 
van de Noorderbleek. Zo kunt 
u vanaf zaterdag 24 december 
wel weer helemaal doorrijden 
over de Julianaweg en de Prins 
Bernardweg. 

Na de kerstvakantie gaat op 
maandag 9 januari het werk aan 
De Molenpoort (het gedeelte 
bij Primera) verder. Het laatste 
weggedeelte vanaf het kruispunt 
Noorderbleek tot de aansluiting 
bij de Jumbo plannen we nog zo 
snel mogelijk in. Hier ligt op dit 
moment nog ‘oud’ asfalt. Daar 
kunnen alle verkeersdeelnemers 
tot die tijd in ieder geval overheen. 



Woningcorporaties gaan tot en met 2030 260 sociale huurwoningen bouwen

Samenwerkingsafspraken voor goede huisvesting en leefomgeving 
Woningcorporaties IJsseldal Wonen 
en Viverion, huurdersvereni-
gingen IJsseldal en De Berkelstreek 
en de gemeente hebben voor de 
komende 4 jaar samenwerkings- 
afspraken gemaakt. Afspraken over 
hoe zij goede huisvesting in een 
fijne leefomgeving voor sociale 
huurders kunnen realiseren. Per 
jaar spreken zij af wat er concreet 
uitgevoerd wordt. 

De afspraken gaan over beschik-
baarheid van woningen, de betaal-
baarheid, duurzaamheid, wonen en 
zorg en ook over de leefomgeving. 

260 sociale huurwoningen 
Een belangrijke afspraak is dat de 
woningcorporaties tot en met 2030 
260 sociale huurwoningen gaan 
bouwen. Onderdeel daarvan is de 
nieuwbouw op de woningbouw-
locatie Detmerskazerne in Eefde en 
de locatie Zuiderbleek in Lochem. 
Het komend jaar gaan gemeente 
en corporaties samen op zoek naar 
nieuwe locaties om de overige 
woningen te realiseren. Nieuwe 
locaties zal de gemeente aan de 
woningcorporaties aanbieden 
tegen sociale grondprijzen. En 
de woningcorporaties kunnen 

investeren omdat de verhuur-
derheffing vanaf 2023 vervalt. 
Daardoor krijgen zij meer financiële 
ruimte voor nieuwbouw, verduur-
zaming en woningverbetering. 

Duurzaamheid blijft belangrijk 
Het verduurzamen van de 
woningen blijft de aandacht 
houden. IJsseldal Wonen en 
Viverion werken onverminderd 
door met het energiezuiniger 
maken van woningen. Zij beginnen 
met de woningen met de slechtste 
energielabels. Daarnaast staat het 
benutten van zonne-energie op de 

agenda. IJsseldal Wonen start in de 
loop van 2023 met het aanbieden 
van zonnepanelen aan huurders. 
Het plan is om jaarlijks zo’n 100 
woningen in Lochem te voorzien 
van zonnepanelen. Daarnaast 
wordt de samen-werking met 
LochemEnergie voortgezet. Viverion 
gaat in 2023 zonnepanelen 
van LochemEnergie inzetten 
bij de stroomvoorziening van 
algemene ruimten in de eigen 
wooncomplexen. 

Woonoplossingen spoedzoekers 
De gemeente gaat op zoek naar 

alternatieve woonoplossingen voor 
spoedzoekers zoals starters en 
nieuwkomers. Voor deze mensen 
die vanwege een spoedeisende 
reden snel een woning nodig 
hebben is snel passend aanbod 
nodig. Samen met de woningcorpo-
raties zoekt de gemeente hiervoor 
naar geschikte oplossingen. 

Meer informatie 
De samenwerkingsafspraken zijn 
te vinden op de websites van de 
gemeente en de woningcorporaties.
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Doe mee met 
Friet voor vuurwerk! 
Friet voor vuurwerk is terug! Dé opruimactie van vuurwerk-
afval in de gemeente Lochem. Meedoen is heel simpel:
verzamel het vuurwerkafval in een vuilniszak. Lever deze zak  
op maandag 2 januari in en ontvang een waardebon voor een frietje!

Liever patat dan friet? Daar doen we niet moeilijk over  �

Inleveren vuurwerk op 2 januari

Plaats Tijd Locatie

Almen 12.30 - 13.30 uur Zijkant brandweerkazerne aan de Berkelweg

Barchem 13.30 - 14.30 uur Parkeerplaats ’t Onderschoer

Eefde 14.45 - 15.45 uur Parkeerplaats Dorpshuis Het Hart

Epse 13.15 - 14.15 uur Dr. J. v.d. Hoevenschool aan de Hassinklaan

Gorssel 14.00 - 15.00 uur Parkeerplaats ’t Trefpunt

Harfsen 12.30 - 13.30 uur Ons Plein

Laren 15.00 - 16.00 uur Parkeerplaats voormalig hotel Stegeman

Lochem 14.15 - 15.15 uur Parkeerplaats Mauritsweg

Ophalen zak friet op 2 januari (Laren op 4 januari)

Plaats Dag Tijd Locatie

Almen 2 januari 12.30 - 13.30 uur Dorpshuis Ons Huis 

Barchem 2 januari 13.30 - 14.30 uur Dorpshuis ’t Onderschoer

Eefde 2 januari 14.45 - 15.45 uur Dorpshuis Het Hart

Epse 2 januari 15.30 - 16.30 uur S.V. Epse 

Gorssel 2 januari 14.00 - 15.00 uur ‘t Trefpunt

Harfsen 2 januari 12.30 - 13.30 uur Dorpshuus Hoeflo

Laren 4 januari 11.30 - 19.00 uur Aris Frieterie

Lochem 2 januari 14.15 - 15.15 uur Eetwinkel Jan Patat

Deze informatie  
vind je ook op 
circulus.nl/lochem
of scan de QR.

Inzameling kerstbomen 
op 11 januari! 
Kom je op woensdag 11 januari weer je kerstboom inleveren?  
Van 13.00 tot 15.30 uur kun je terecht op een inzamelplek bij jou in 
de buurt. Een leuke besteding van je woensdagmiddag! Ook deze 
keer ontvang je 50 cent per boom. Om alles veilig en goed te laten 
verlopen hebben we een paar afspraken gemaakt. 

•  Kom alleen of met je vriendjes. Hulp van een volwassene nodig? 
Geen probleem! Maar deze middag is speciaal voor jou, daarom 
ontvang jij van ons de muntjes. 

•  Onze medewerkers vinden het leuk dat je komt! Luister goed 
naar hun aanwijzingen. 

Inzamelplaatsen woensdag 11 januari
Almen  Brandweerkazerne aan de Berkelweg
Barchem  Achter Dorpshuis ’t Onderschoer
Eefde  Ensinkweg
Epse  Dr. J. v.d. Hoevenschool aan  
  de Hassinklaan/Du Tourweg 
Gorssel  Tramhuisje Van der Capellenlaan
Harfsen  Ter hoogte van Bielderweg 13
Laren  ODB De Branink aan de Verwoldseweg 
Lochem  Wadi aan de Runmolenlaan
Lochem  Stiggoor bij de speelplaats  

•  De actie is bestemd voor inwoners van de gemeente Lochem 
(particulieren). Partijen van (weder)verkopers, instellingen of 
bedrijven nemen we niet aan.

•  Bomen worden door inwoners gebracht; Circulus haalt ze niet op.
•  De kerstbomen worden versnipperd en aangeboden voor 

duurzame verwerking.
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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 8 tot en met 14 december 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Normaal 2023, 18 mei 2023, 

Tractorpullingterrein Lochem 
(2022-259576)

Joppe 
• Toneelvereniging De Veldhoekers , Reuring 

bij de Driekieften, 24 en 25 juni 2023, 
Joppelaan 118 (2022-259968) 

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 8 t/m 14 december 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Scheggertdijk 7 (nabij), het kappen van een 

Amerikaanse eik, nr. Z2022-00000469,  
8 december 2022 

Barchem
• Bremstraat 10, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. Z2022-00000478, 13 december 
2022 

• Schoneveldsdijk 26, het verbouwen van een 
woning, nr. Z2022-00000475, 12 december 
2022 

Openbare bekendmakingen

1 2

!

Het is alweer vroeg donker. Valt u op dat ergens 
straatverlichting niet werkt? Dan ontvangen we 
graag uw melding. Dat kan zo:

Kies voor elkaar. 

GPS Locatie 

Meldenop dekaart!
Melden

4523

Hoe meldt 
u defecte 
straatverlichting?

Noteer of fotografeer het nummer 
van de lichtmast. 
Ga naar www.circulus.nl/lochem/melding
en klik op ‘melding straatverlichting’. 

Op de kaart vult u de straatnaam 
in en klikt u op het lichtmastnummer. 
Rechts maakt u de melding compleet. 
Wilt u dat de aannemer u op de hoogte houdt 

van de afhandeling? Dan kunt u dit aangeven. 

Is de mast na enkele weken niet 
gerepareerd en heeft u niets vernomen? 
Neem dan gerust contact op via 
www.circulus.nl/contact. De gemeente 
benadert de aannemer, wij koppelen het
antwoord aan u terug.

Antwoord

via de mail

Ziet u een lantaarnpaal 
die beschadigd is of het 
niet doet?

Melding 
komt binnen 
bij Circulus

Voor een schone en groene leefomgeving

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 
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.

Kijk online voor tips en filmpjes
Feestdagen met pubers van NIX
De feestdagen komen eraan. Veel 
volwassenen drinken dan alcohol. 
Ook kinderen krijgen tijdens de 
feestdagen soms de kans om een 
glaasje te drinken of te ‘proeven’. 
Vooral voor kinderen die nog in 
de groei zijn is het schadelijk om 
alcohol te drinken. Hoe gaat u daar 
als ouder mee om? Kijk op www.

helderopvoeden.nl of www.nix18.nl 
voor tips en filmpjes.

Online ouderavond
Op YouTube staat ook een filmpje 
over een online ouderavond die 
onlangs is gehouden. Heeft u die 
gemist? Kijk dan op: www.youtube.
com/watch?v=RelJ03-gUwI.

Denkvooruit.nl biedt informatie over 
noodsituaties in Nederland
De Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid 
(NCTV) ontwikkelde de website 
www.denkvooruit.nl. De website 
bundelt informatie over risico’s 
in Nederland, beschrijft wat de 
overheid doet en geeft tips over 
hoe mensen zich weerbaarder 
kunnen maken. Ook het noodpakket 
wordt onder de aandacht gebracht. 
Mensen die zich zorgen maken over 

onverwachte gebeurtenissen of 
risico’s kunnen zich aan de hand van 
de website voorbereiden. Mensen 
kunnen zelf een keuze maken of zij 
hun weerbaarheid willen vergroten. 
Op de website staan bewezen 
manieren om je verstandig voor te 
bereiden op verschillende risico’s. 
Als de risico’s toenemen, kunnen de 
adviezen aangescherpt worden. 



 Gemeente Nieuws
21 december 2022 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

Eefde
• Jodendijk 9a, het kappen van vijf berken, nr. 

Z2022-00000472, 11 december 2022 
Harfsen
• Broekstraat 5, het plaatsen van een 

stikstoftank en een betonplaat, nr. 
Z2022-00000466, 8 december 2022

Kring van Dorth
• Dortherweg 34 (nabij), het plaatsen van vier 

wikkelhouses, nr. Z2022-00000474, 
• 12 december 2022 
Lochem
• Ossenbeltsdijk 1 kavel 8, het oprichten van 

een recreatiewoning, nr. Z2022-00000473, 
12 december 2022 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Eefde 
• Lindeboomweg 7, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000134,  
13 december 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
• Roosdom 7, het wijzigen van een vleesvar-

kensbedrijf (milieu), 2021-204730 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 22 
december 2022 t/m 1 februari 2023 ter inzage 
bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

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:

Epse
• Lochemseweg 51, het kappen van drie 

Robinia’s, nr. Z2022-00000304, 9 december 
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

Omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 8 t/m 14 december 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Lage Lochemseweg 33a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000283,  
14 december 2022

Barchem
• Hardermaat 12, het plaatsen van een 

vleermuizenkelder en een insectenwand, nr. 
Z2022-00000375, 8 december 2022 

Eefde
• Wunderinklaan 5, het verbouwen/vergroten 

van een woning, nr. Z2022-00000303, 12 
december 2022

• Zutphenseweg 101, het verbouwen/
vergroten van een woning, nr. 
Z2022-00000361, 14 december 2022

Epse
• Mariënhorst 3, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. Z2022-00000374, 12 decvember 
2022 

• Van der Feltzweg 1 (nabij). het kappen 
van een beuk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000271, 8 december 2022

Gorssel
• Sparrenlaan 9, het kappen van een 

berk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000292, 9 december 2022 

Harfsen
• Dorshorst 2, het plaatsen van zonnepanelen, 

nr. Z2022-00000314, 8 december 2022
Laren 
• Ooldselaan 4a, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000394, 13 
december 2022 

Lochem
• Aalsvoort 2 en 4, het vergroten van een 

bedrijfspand, nr. Z2022-00000308,  
12 december 2022 

• Bergweg 15, het verbouwen/vergroten van 
een woning, nr. Z2022-00000332,  
8 december 2022 

• Bolksbeekweg 7a, het oprichten van een 
bedrijfswoning, nr. Z2022-00000066,  
14 december 2022

• Nieuweweg 38, het kappen van een berk, nr. 
Z2022-00000281, 8 december 2022 

• Ploegdijk 2, het kappen van zeven 
bomen (herplant opgelegd 7 st.), nr. 
Z2022-00000110, 9 december 2022

 Lochem/Epse 
• Heggerank 89 (nabij) en Olthoflaan 4 

(nabij), het kappen van een haagbeuk 
en een beuk (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
Z2022-00000285, 8 december 2022 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 12 december 2022 is het bestemmingsplan 
Lochemseweg 24 Epse GEWIJZIGD vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
Lochemseweg 24 Epse (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.EpLochemsewe24-BP41), maakt 
de ontwikkeling van zes wooneenheden 
kleiner dan 300m3 mogelijk voor het perceel 
Lochemseweg 24 Epse. Bij het bestem-
mingsplan wordt tevens een besluit hogere 
grenswaarden ter inzage gelegd. 

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 22 december 2022 voor de duur 
van zes weken tot en met 1 februari 2023 ter 
inzage. Het vastgestelde 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). 

Beroep
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan 
kan gedurende de termijn van terinzage-
legging beroep bij de Raad van State worden 
ingesteld. Het beroepschrift moet gestuurd 
worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag. Ingevolge artikel 3.8, lid 5 van 
de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit 
tot vaststelling van het bestemmingsplan 
in werking daags na afloop van de hiervoor 
genoemde beroepstermijn. Binnen deze termijn 
kan een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
waardoor het besluit niet in werking treedt, 
totdat op het verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen. 

Milieu

Maatwerkvoorschrift activiteitenbesluit 
milieubeheer

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek

Burgemeester en wethouders hebben besloten 
een maatwerkvoorschrift voor het aspect 
afvalwater, vetafscheider en slibvangput op te 
leggen voor:

Lochem
• Nieuwstad 3, het oprichten van een 

inrichting (milieu), nr. 2022-258763,  
29 november 2022 *

Zie informatie: bezwaar 

Verkeer 

Verkeersmaatregelen

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

De volgende maatregelen worden genomen:

• Epse 
In verband met een buurtbarbecue zal op 
30 december de Epserenk ter hoogte van de 
huisnummers 23/20 en 10/11 afgesloten 
zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Zie informatie: Bezwaar

Verordeningen

Belastingverordening 2023

Contact: mw K. Smid

Op 12 december 2022 zijn de nieuwe belasting-
verordeningen met bijbehorende tarieventa-
bellen voor 2023 vastgesteld. 

Het betreft de Verordening onroerende-zaak-
belastingen 2023 de Verordening afvalstoffen-
heffing 2023, de Verordening rioolheffing 2023, 
de Verordening lijkbezorgingsrechten 2023, de 
Verordening marktgelden 2023, de Verordening 
precariobelasting 2023, de Verordening 
toeristenbelasting 2023, de Verordening 
parkeerbelasting 2023, de Verordening 
forensenbelasting 2023, de Legesverordening 
2023, de Verordening reclamebelasting 2023, 
de Verordeningen kwijtschelding 2023 en de 
Havengeldenverordening 2023. In de belasting-
verordeningen zijn de heffing, de invordering en 
de tarieven van de gemeentelijke heffingen voor 
2023 vastgelegd.

Formele bekendmaking
De verordeningen zijn bekend gemaakt op 
overheid.nl (Gemeenteblad) op 21 december 
2022.  Vanaf 1 januari 2023 zijn de verorde-
ningen zichtbaar onder lokale regelgeving op 
www.overheid.nl. 

 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 


