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Dit jaar knallen alleen de kurken!
Door corona gold de afgelopen  
2 jaar een vuurwerkverbod. Tijdens 
deze oud en nieuw gaan we weer 
vuurwerk zien en horen. De regels 
voor vuurwerk zijn veranderd. De 
belangrijkste veranderingen:

1. Knallen met kurken
Dit jaar knallen vooral de kurken. 
We willen een feestelijke en 
veilige jaarwisseling. Daarom zijn 
knallers niet meer te koop. Dat 
gaat bijvoorbeeld om ratelbanden, 
Chinese rollen en singleshots. Ook 
cobra’s, vlinders en nitraten zijn 
verboden.

2. Geen fles of vuurpijl
Alles wat de lucht in gaat, komt 
deze jaarwisseling uit een cakebox 

of compound. De fles kan in de 
glasbak. Want van de vuurpijl en 
de babypijl hebben we afscheid 
genomen.

3. Erkend verkooppunt
Koopt u vuurwerk in Nederland bij 
een erkend verkooppunt? Dan zit 
u altijd goed. Dit vuurwerk voldoet 
namelijk aan alle nieuwe regels. Dat 
is helemaal makkelijk.

4. Maximaal 25 kilo
Koopt u vuurwerk in het 
buitenland? Dat mag op 29, 30 
en 31 december. Neem alleen 
vuurwerk mee dat aan de 

Nederlandse regels voldoet. U 
mag maximaal 25 kilo per auto 
vervoeren. Die 25 kilo geldt ook 
per persoon als u in Nederland 
vuurwerk koopt.

5. Wanneer afsteken?
Afsteken mag alleen tussen 
31 december 18.00 uur en 1 
januari 02.00 uur. Er zijn geen 
vuurwerkvrije zones. Houd wel 
rekening met anderen, zoals 
ouderen en dieren.

Meer weten over de regels? Kijk op 
www.nieuwevuurwerkregels.nl.

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

Dit jaar knallen vooral de kurken. We willen een feestelijke en veilige jaarwis-
seling. Daarom zijn knallers niet meer te koop.

Warm samenzijn tijdens kerstlunch 
Stichting Welzijn Lochem

Stichting Welzijn Lochem houdt elk jaar een kerstlunch in het gemeente- 
huis. Dit doen ze voor inwoners uit onze gemeente die behoefte hebben 
aan samenzijn tijdens kerst. Maar die dit in hun thuisomgeving niet 
zo makkelijk vinden. Na twee coronajaren mochten we eindelijk weer 
inwoners ontvangen voor de lunch. Wethouder Marja Eggink heette 
zo’n 80 personen welkom die aanschoven. “Het is mooi, waardevol en 
gezellig”, blikt ze terug op de middag. Veel vrijwilligers maakten deze 
lunch mogelijk. We bedanken iedereen voor hun inzet!

Bedankt. U maakt het verschil. 
Een bewogen jaar loopt op zijn eind. Velen in onze 
gemeente hebben op hun manier bijgedragen aan 
de opvang van mensen die de oorlog in Oekraïne 
ontvluchtten. Ik wil u daar heel graag voor 
bedanken. Dat is naoberschap over landsgrenzen 
heen. 

Hart en huis
Een speciaal woord van dank wil ik richten tot 
de gastgezinnen in onze gemeente. Ruim 100 
mensen die Oekraïne ontvluchtten, vonden in onze gemeente een plek 
dankzij gastgezinnen zoals u. Gevluchte Oekraïners konden dankzij uw hulp 
tot rust komen. Vonden een veilige plek om contact te houden met hun 
thuisfront. Een plek van waaruit zij voorzichtig hun weg konden vinden in 
onze gemeenschap. Bij tijd en wijle zal dit heel wat van uw inspanningen 
gevraagd hebben en nog vragen. Ik hoop dat uw inzet u en de vluchtelingen 
ook mooie gebeurtenissen brengt. Als gemeente vangen wij ook mensen uit 
Oekraïne op. Daardoor heb ik van dichtbij gezien hoeveel inzet dit vraagt van 
de betrokkenen en hun omgeving. Hoeveel tijd en aandacht er gaat zitten 
in het bieden van ondersteuning. Bij allerlei praktische vragen, maar ook bij 
allerlei zaken die u op voorhand niet had kunnen bedenken. Het opvangen 
van ontheemden is meer dan het bieden van een bed en een kamer.

Vrijwilligers
In de gemeente Lochem beschikken we gelukkig over een groot vrijwilligers-
netwerk. Dit zijn mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de Oekraïense 
vluchtelingen. Komend jaar willen we Oekraïners in gastgezinnen meer 
verbinden aan vrijwilligers en de Oekraïners in de gemeentelijke opvang. 
Bijvoorbeeld door aansluiting te bieden bij een activiteit, taallessen of een 
praatgroep. Vrijwilligers en gastgezinnen hebben voor de Oekraïners in onze 
gemeente het verschil gemaakt. Bedankt, voor alles wat u heeft u gedaan en 
nog doet.

Ik wens u prettige kerstdagen toe en hopelijk tot ziens in het nieuwe jaar. 

Met warme groet namens het college van Burgemeester en Wethouders
Sebastiaan van ‘t Erve

Gemeentenieuws komt  
4 januari niet uit
Het gemeentenieuws gaat een 
weekje met winterreces. Op 
woensdag 4 januari komen 
we niet uit. Wilt u toch op de 
hoogte blijven van het actuele 
nieuws? Kijk dan op www.
lochem.nl/nieuws of op www.
overheid.nl voor de openbare 

bekendmakingen bij u in de 
buurt. Ook blijven natuurlijk onze 
socialmediakanalen in de lucht! 
Tot 11 januari! De redactie van 
het gemeentenieuws wenst u een 
fijne jaarwisseling en een mooi 
2023 toe!

Aangepaste dienstverlening 
op 9 januari
Op maandag 9 januari is onze 
dienstverlening aangepast. Dan zijn 
we door een interne nieuwjaars-
ontmoeting 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. 

Online informatieavond over het maken 
van een verduurzamingsplan
Wilt u meer weten over het maken 
van een verduurzamingsplan? 
Meld u dan aan voor de online 
informatieavond van het Regionaal 
Energieloket. Deze avond vindt 
plaats op dinsdag 10 januari 2023 
van 19.30 tot 20.30 uur.

Op deze verdiepende online 
informatieavond gaat u samen 
met het Regionaal Energieloket 
aan de slag met het maken van een 
verduurzamingsplan. 

Ze kijken hoe u nog déze winter 
energie kunt besparen. Maar ze 
kijken ook hoe u zich slim kunt 
voorbereiden op vólgende winters.

Praktische tips
Het beste verduurzamingsplan 
maakt u zelf. En Regionaal 
Energieloket helpt u graag op weg 
met praktische tips. Met 3 voorbeeld-
gezinnen en een paar simpele vragen 
laten zij zien hoe u uw eigen plan 
maakt. Aan het einde van de avond 
deelt het loket een voorbeeldplan 
met u. Hiermee kunt u makkelijk en 
direct met uw eigen plan aan de slag.

Meer informatie
De gemeente werkt samen met 
het Regionaal Energieloket. Meer 
informatie leest u op www.regionaal-
energieloket.nl/lochem > Landelijke 
verdiepende informatieavonden.



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

ENERGIEREKENING 
                        ONBETAALBAAR?

  Gratis hulp, advies en bespaarproducten  

Kom niet in de kou te zitten:  energierekeningonbetaalbaar.nl

Bel  06 11 22 06 92 
of mail hulp@energierekeningonbetaalbaar.nl  

Kom ook naar onze 
nieuwjaarsreceptie op 9 januari

We nodigen u 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 jaarwisseling
toe!

Burgemeester en wethouders
gemeente Lochem

Aantal fietsendiefstallen in onze gemeente 
neemt toe

Fietsendiefstal behoort tot de 
meest voorkomende vorm van 
diefstal. Afgelopen weken steeg 
het aantal fietsendiefstallen in 
de gemeente Lochem behoorlijk, 
vooral elektrische fietsen. Het gaat 
soms om diefstal van een fiets of 
diefstal van een accu van een fiets. 

Voorkom diefstal van uw fiets door 
onderstaande tips te volgen.
• Gebruik een goedgekeurd slot en 

gebruik altijd een tweede slot.
• Zet uw fiets altijd aan het 

frame en het voorwiel vast. 
Bijvoorbeeld aan een brug of 
fietsenrek. Zo is de fiets niet mee 
te nemen naar een rustigere plek 
om het slot te forceren.

• Stal uw fiets in een bewaakte 
fietsenstalling of goed in het 
zicht.

• Maak het slot hoog en flexibel 
vast. Als het slot hoog hangt 
kan deze minder makkelijk met 
stenen worden opgebroken. Doe 
een extra slot om uw accu zodat 
uithalen van de accu niet of 

nauwelijks mogelijk is. 
• Zet uw fiets in een afgesloten 

ruimte of zet uw fiets op slot op 
een beheerd terrein.

• Heeft u een display die u kunt 
verwijderen op uw elektrische 
fiets? Verwijder deze als u uw 
fiets stalt. Zonder het display is 
de fiets niet als elektrische fiets 
te gebruiken.

• Track en trace uw fiets. Bij 
diefstal van uw fiets is deze terug 
te vinden via het GPS-signaal. 
Daardoor wordt uw fiets minder 
aantrekkelijk om te stelen.

• Registreer uw fiets en schrijf 
het nummer van uw accu op na 
aankoop van een fiets. U kunt dit 
nummer ook registreren via de 
Stop Heling app.

• Bel altijd 112 bij een verdachte 
situatie!

• Is uw fiets toch gestolen? Doe 
dan altijd aangifte bij de politie. 
Zonder aangifte kan de politie 
namelijk geen opsporings-

 onderzoek starten.

Meer informatie en tips
Meer informatie en tips zijn te 
vinden op de websites van de politie 
en en Stopfietsdiefstal.

Hoe voorkomt u diefstal van uw fiets? Gebruik altijd twee sloten, is één van 
de tips!

Collegeprogramma Samen in Lochem
‘Samen in Lochem’ is de titel van 
het nieuwe collegeprogramma. 
Een uitnodiging om samen 
met inwoners, organisaties en 
ondernemers bij te dragen aan de 
doelen uit het collegeprogramma. 
Vier thema’s staan centraal: 
Wonen, Werken, Samenleven en 
Verbinden.
 
Het collegeprogramma beschrijft 
niet alles wat het college doet. Veel 
ligt vast in beleid en dat voert het 
college uit. Het programma gaat 
over waar het college accenten 
wil leggen. En over hoe het college 
in verbinding wil zijn met de 
Lochemse samenleving. Enkele 
belangrijke punten per thema: 

Wonen
De vraag naar woningen is groot. 
Voor starters, ouderen, status-
houders. Het college wil dan ook 
nog deze periode 4 kernvisies 
Wonen opleveren. En starten 
met de bouw van huizen in de 
verschillende kernen. 
“Ambitieus, maar we hopen dat 
inwoners overtuigd zijn van de 
noodzaak. We nemen iedereen zo 
goed mogelijk mee in de plannen”, 
zegt wethouder Marja Eggink 
(Wonen) hierover. Ook gaat de 
nodige aandacht uit naar het 
buitengebied. “We stimuleren 
vernieuwing in de agrarische sector. 
We starten keukentafelgesprekken 
om te ontdekken hoe we de sector 
kunnen ondersteunen.” 

Werken
Actief en meedenkend zijn, is voor 
wethouder Eric-Jan De Haan (o.a. 
Economie, Recreatie en Toerisme) 
belangrijk. “We willen naast de 
ondernemer staan. Het aantal 

inwoners groeit en statushouders 
willen we aan het werk helpen. 
Zo helpen we de tekorten op de 
arbeidsmarkt aan te pakken.”
In de Verkeersportefeuille is De 
poort van Noord een belangrijke 
ambitie. De rondweg wordt 
aangelegd en het stationsgebied 
krijgt een nieuwe inrichting. Stad 
Lochem krijgt daarmee een aantrek-
kelijke entree. 

Samenleven
Wethouder Lex de Goede (o.a. 
Maatschappelijk vastgoed, Energie) 
wil samen met de kernen de weg 
vinden in de omslag naar duurzame 
energie. “De Bessen (buurt 
energiestrategieën) zijn hierin 
enorm belangrijk. Verduurzamen 
kun je het beste lokaal, van onderop 
aanpakken.” Ambitie is ook dat de 
realisatie van de Multifunctionele 
Accommodatie in Gorssel start. 
En de toekomst duidelijk is van 
zwembaden in Gorssel en Almen en 
sportpark de Elze.
Armoedebestrijding is een 

belangrijk thema van wethouder 
Wendy Goodin (o.a. Sociaal 
Domein). Een gezamenlijke aanpak 
moet armoede tegengaan en de 
gevolgen die inwoners en kleine 
ondernemers daarvan hebben. 
Daarnaast wil zij zorgen voor 
passende ondersteuning, waarbij 
de vraag van inwoners voorop staat. 

Verbinden
Wat mogen inwoners verwachten? 
De gemeente staat de komende 
jaren voor grote uitdagingen. Zoals 
de invoering van de Omgevingswet, 
het oplossen van woningnood, 
klimaatadaptatie en de energie-
transitie. Dit raakt het leven van 
inwoners direct en daar willen zij 
zelf invloed op hebben. Het college 
wil samen met inwoners beslissen 
wat het beste werkt.

Verder lezen? 
Het collegeprogramma staat op 
www.lochem.nl > bestuur. Het is 
ook te vinden in het gemeentehuis, 
loket Gorssel en de bibliotheken.

In het collegeprogramma staan vier thema’s centraal: Wonen, Werken, 
Samenleven en Verbinden.

Wintertijd is inbraaktijd
Van november tot en met februari 
vinden jaarlijks de meeste 
woninginbraken plaats. Ook in 
onze gemeente zien we het aantal 
inbraken stijgen in deze donkere 
maanden. Kunt u zelf als bewoner 
iets doen om de inbraakkans te 
verkleinen? Zeker! 

Wanneer een woning onverlicht is, 
zien inbrekers dat de bewoner niet 
thuis is. Daarom is het verstandig 
gebruik te maken van tijdscha-
kelaars en buitenlampen die werken 
met een sensor. Geef de woning 
dus een bewoonde indruk. En speel 
de inbreker in de kijker door goede 
verlichting te plaatsen. Beveilig 
uw woning met goed hang-en-
sluitwerk met het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). Sluit ramen 
en deuren en draai deze ook op slot.

Schuren en garages zijn in trek
Inbrekers hebben het niet alleen 
op uw woning voorzien. Ook 
schuren en garages zijn in trek. Dit 
komt omdat hier vaak waardevolle 
spullen in staan zoals elektrische 

fietsen of duur gereedschap. Zorg 
er voor dat uw schuur op slot is en 
er zo min mogelijk dure spullen in 
staan. Zet ook uw fiets op slot. 
Zie ook het artikel over diefstal van 
fietsen op deze pagina.

Registreer uw bezittingen
Tot slot: registreer uw bezittingen! 
Daarmee wordt het illegaal 
doorverkopen van uw spullen 
(heling) een stuk minder aantrek-
kelijk. Kijk op www.stopheling.nl of 
download de Stop Heling-app.

Wees alert tijdens oud & nieuw
Oud & nieuw komt er aan. 
Wellicht viert u een van deze 
dagen buitenshuis met vrienden 
of familie. Voor dieven een 
uitstekende gelegenheid om in te 
breken. U doet er goed aan in deze 
tijd extra oplettend te zijn. Neem 
bovenstaande tips serieus. Bel 
direct 112 bij verdachte situaties. 
De politie komt liever te vaak dan 
te laat. Snel alarm slaan, betekent 
een grotere kans om de inbrekers te 
pakken.
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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.

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

Omgevingsvergunningen     

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 15 t/m 21 december 2022 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Binnenweg (nabij), het veranderen van een 

waterkering en aanleggen van een natuur-
vriendelijke oever, nr. Z2022-00000494,  
20 december 2022 

Barchem 
• Maandagsdijk 3, het gedeeltelijk intrekken 

van een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets en tevens het verlengen van de 

beslistermijn, nr. 2021-205115,  
21 december 2022

Eefde
• Schurinklaan 16, het vervangen van 

reclame en het veranderen van de entree 
van een supermarkt, nr. Z2022-00000490, 
19 december 2022 

Epse
• Lochemseweg 63, het plaatsen van een 

carport, nr. Z2022-00000492, 20 december 
2022 

Harfsen
• Oude Larenseweg 111, het verbouwen/

vergroten van een woning en het plaatsen 
van een bijgebouw, nr. Z2022-00000487, 
16 december 2022 

Kring van Dorth
• Kooidijk 4a, het plaatsen van een werktui-

genberging, nr. Z2022-00000484,  
15 december 2022 

Openbare bekendmakingen
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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 

Laren
• Brenschutte 7, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000488,  
18 december 2022

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen 
• Binnenweg ong., het veranderen van een 

waterkering en het aanleggen van een 
natuurvriendelijke oever, nr. 2022-241067, 
20 december 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

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:

Lochem
• Schakel Achterhoek-A1 (nabij N346), het 

kappen van 47 eiken, twee platanen, 
een veldesdoorn en een wilg, nr. 
Z2022-00000333, 20 december 2022 

• Walsteeg (nabij), het oprichten van drie 
appartementen, nr. Z2022-00000082,  
19 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)

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
aanvraag bekendgemaakt:

Laren
• Bouwhuisweg 6, het plaatsen van een 

werktuigen-/machineberging met opslag 
fourage, nr. 2022-238447, 16 december 
2022 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 15 t/m 22 december 2022 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Vunderingweg 5, het vervangen van een 

woning en het verbouwen van een schuur, 
nr. Z2022-00000367, 22 december 2022 

Eefde
• Boedelhofweg 23 (nabij), het kappen van 

twee bomen (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
Z2022-00000321, 19 december 2022

• Schoolstraat 41, het plaatsen van 
een dakkapel met verhoogde nok, nr. 
Z2022-00000377, 16 december 2022 

Epse
• Het Wansink 35, het vergroten van 

een woning (nokverhoging), nr. 
Z2022-00000395, 16 december 2022 

Gorssel
• Houtvest 7, het kappen van een 

zilverspar (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000325, 16 december 2022 

Laren
• Broekdijk 8 WU, het tijdelijk plaatsen van 

een noodwoning voor een periode van drie 
jaar, nr. Z2022-00000405, 16 december 
2022 

Lochem
• Burgemeester Thomassonlaan 1, 

het aanleggen van een uitrit, nr. 
Z2022-00000354, 16 december 2022 

• Hanzeweg 4 (nabij), het aanleggen van 
parkeerplaatsen ten behoeve van woonwijk 
Kop van Oost, nr. Z2022-00000276,  
15 december 2022 

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

• Hessenweg 1, het kappen van drie 
Amerikaanse eiken (herpant opgelegd 3 
st.), nr. 2022-0000188, 19 december 2022 

• Marinus Naefflaan 3, het verbouwen van 
een woning (gemeentelijk monument), nr. 
Z2022-00000454, 20 december 2022 

• Nijkampsweg 5, het plaatsen van een 
woonunit voor een periode van twee jaar 
(verlenging), nr. Z2022-00000442,  
21 december 2022 

• Zwiepseweg 29, het kappen van een  
acer (esdoorn), nr. Z2022-00000309,  
15 december 2022 

Definitief besluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 
onder sub a, sub 3° van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 
2.1 en 2.12, afwijken bestemmingsplan) is 
een vergunning verleend voor:

Bouwhuisweg 11 Laren (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buBouwhuisweg11La-OV41), 
waarbij medewerking wordt verleend aan het 
bouwen van een woning (deels) buiten het 

hiervoor bestemde bouwvlak. Hiermee wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan. Dit 
besluit is bekend gemaakt op 20 december 
2022.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien met ingang 
van 29 december 2022 voor de duur van zes 
weken tot en met 8 februari 2023. De aanvraag, 
het besluit en de bijbehorende stukken 
kunnen 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 de 
omgevingsvergunning 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). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het 
beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 

Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroepsschrift 
schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 
een beslissing is genomen. 

Het beroepsschrift moet zijn ondertekend 
en moet ten minste bevatten de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden (motivering) 
van het beroep. 

Verkeer

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol / dhr. R. Lieftink

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Epse
• Lochemseweg (2022-260083):

1. Door het plaatsen van de verkeersborden A1 
(30)-zone en einde A1 (30)-zone van bijlage 
1 van het RVV 1990 ten westen van het 
kruispunt Lochemseweg – Het Wilgert en 

ten oosten van het kruispunt Lochemseweg 
– Hassinklaan een maximum snelheid 
van 30 kilometer per uur in te stellen op 
de Lochemseweg en door het verwijderen 
van borden A1 (30)-zone en einde A1 
(30)-zone van bijlage 1 van het RVV 1990 
op Het Wansink, Het Wilgert, de Epserenk, 
het Klumperkamp en de Hassinklaan de 
30-kilometerzone sluitend te houden; 

2. Door het verwijderen van de verkeers-
borden B1 van bijlage 1 van het RVV 1990 
op de Lochemseweg ter hoogte van de 
aansluiting met Het Wansink, de Epserenk, de 
Hassinklaan, de Olthoflaan en Dortherweg de 
Lochemseweg binnen de bebouwde kom niet 
langer als voorrangsweg aan te wijzen;

3. Door het plaatsen van het verkeersbord 
B2 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Lochemseweg ter hoogte van de Olthoflaan 
in noordwestelijke richting het einde van de 
voorrangsweg aan te duiden.

4. Door het plaatsen van de verkeersborden 
B3 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Lochemseweg ter hoogte van het kruispunt 
met de Olthoflaan de voorrang te regelen, 
waarbij verkeer rijdend op de Olthoflaan 
voorrang dient te verlenen aan het verkeer 
dat over de Lochemseweg rijdt.

5. Door het plaatsen van het verkeersbord 
B5 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de 
Lochemseweg ter hoogte van het kruispunt 
met de Dortherweg de voorrang te regelen, 
waarbij verkeer rijdend op de Dortherweg 
voorrang dient te verlenen aan het verkeer 
dat over de Lochemseweg rijdt. 

6. Door het verwijderen van de verkeersborden 
B6 van bijlage 1 van het RVV 1990 en de 
daarbij behorende haaientanden en door 
realisatie van inritconstructies de voorrang 
te regelen, waarbij verkeer komende uit Het 
Wansink en Klumperkamp voorrang dient te 
verlenen aan verkeer op de Lochemseweg. 

7. Door middel van het aanbrengen van (zebra)
markering conform hoofdstuk IV, paragraaf 
2 onder 9 van de uitvoeringsvoorschriften 
van het BABW, een voetgangersoversteek-
plaats als bedoeld in artikel 49 van het RVV 
1990 aan te wijzen over de Lochemseweg 
ter hoogte van Het Wilgert en dit te verdui-
delijken door het plaatsen van de verkeers-
borden L2 van bijlage 1 van het RVV 1990. 

Lochem
• Haalmansweg 

Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische auto’s ter 
hoogte van Haalmansweg 16. 

• Heggerank 
Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor 
het opladen van elektrische auto’s ter 
hoogte van Heggerank 149. 

Almen
• Whemerweg 
Het aanwijzen van parkeerplaatsen voor het 
opladen van elektrische auto’s ter hoogte van 
Whemerweg 11. 

Zie informatie: Bezwaar


