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Gezellige drukte en recordopbrengst 
bij kerstbomeninzameling 
Woensdag 11 januari leverden 
schoolkinderen in alle kernen in 
onze gemeente weer kerstbomen 
in. Een leuke woensdagmiddag- 
activiteit. Op alle negen inzamel-
punten was het lekker druk. 
Grote en kleinere bomen, met en 
zonder naalden: op de locaties 
stonden groenmedewerkers van 
Circulus klaar om alle bomen aan 
te nemen.  

Het was voor kinderen weer een 
mooie manier om een zakcentje 
te verdienen. Want iedere boom 
leverde 50 cent op. Het weer was 
prima en de aanloop was groot 

dit jaar. Al het inzamel-enthou-
siasme zorgde voor een recordop-
brengst voor de gemeente Lochem. 
Kinderen leverden maar liefst 2500 
kerstbomen in. Bijna 250 meer dan 
vorig jaar. Vooral aan het Stiggoor 
in Lochem was het een drukte van 
belang. Op deze plek ontvingen de 
groenmedewerkers tweemaal zo 
veel bomen dan in 2022. Ook in 
Epse verdubbelde de opbrengst. 

Gezellige sfeer
De sfeer op alle plekken was 
gezellig. Tjarko uit Gorssel sleepte 
acht bomen achter zijn fiets 
naar het inzamelpunt bij het 
Tramhuisje. “Het is leuk om te 
doen. Die bomenberg wordt steeds 
groter. Wat gaan jullie ermee 
doen?” De groenmedewerker 
vertelde over de versnippering 

van de bomen. “Dit kan je 
weer gebruiken als bodembe-
dekker of verwerken tot een 
bodemverbeteraar.”  

Inzameling gemist? 
Heeft u de kerstbomeninzameling 
gemist en wilt u de boom alsnog 
kwijt? Jaarlijks kunt u 500 kilo 
groen- en snoeiafval gratis naar de 
Recyclepleinen in Lochem, Zutphen 
of Deventer brengen. Vergeet 
daarbij uw milieupas niet. Kijk voor 
de adressen en openingstijden 
op www.circulus.nl/lochem Ook 
deze bomen 
versnipperen 
we en 
verwerken we 
duurzaam.

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

Aan het Stiggoor in Lochem ontvingen groenmedewerkers tweemaal zo veel 
bomen dan in 2022.

Denk op 1 februari mee over vitaliteit 
van verblijfsrecreatie 
Op woensdagavond 1 februari 
is er een kennissessie/netwerk-
bijeenkomst voor iedereen die 
zich bezighoudt met recreatie en 
toerisme in de gemeente Lochem. 
Het inhoudelijke deel van de avond 
staat in het teken van vitaliteit van 
verblijfsrecreatie, het gebruik van 
de Leefstijlvinder voor doelgroep-
gericht ondernemen en de toeris-
tische profilering van onze 
gemeente. Het programma begint 
om 20.00 uur bij De Haarbroekse 
Vijvertuin, Harfsensesteeg 40, 
Harfsen. 

Door een onderzoek naar de 
vitaliteit van verblijfsrecreatie in 
de Achterhoek start in januari een 
nieuw initiatief. Ondernemers in 
deze tak van ondernemen, kunnen 
hulp krijgen bij het toekomstbe-
stendig doorontwikkelen van hun 
bedrijf. Anneloes Blaauw, gemeente 
Lochem, geeft een korte introductie 
op het programma.

Landelyk Lochem
Sinds de zomer profileert 
toeristisch Lochem zich in uitingen 
als Landelyk Lochem. Laura van 

der Linde, Achterhoek Toerisme, 
en Roy Amerongen, buro Feel, 
geven een korte update. U krijgt 
inzicht in de gedachtegang achter 
Landelyk Lochem en hoort hoe ook 
u Landelyk Lochem kunt gebruiken 
in uw uitingen.

Leefstijlvinder
Heleen Faber van Achterhoek 
Toerisme geeft inzicht in het doel 
en de toepasbaarheid van deze 
tool voor doelgroepbepaling en 
productontwikkeling. 

Vragen en aanmelden
De gemeente Lochem, VVV 
Lochem en Achterhoek Toerisme 
organiseren deze avond. 
Aanmelden is noodzakelijk. Voor 
vragen en aanmelden kunt u een 
mail sturen aan Laura van der Linde, 
regiocoördinator R&T gemeente 
Lochem bij Achterhoek Toerisme, 
via l.vanderlinde@achterhoek.nl

Kunt u moeilijk rondkomen? 
Regelingen bieden steun!
Kunt u hulp gebruiken om rond te 
komen? 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 elektri-
citeit 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 regelingen waarmee 
we u kunnen helpen! 

De regelingen staan overzichtelijk 
op een rij op onze site. Ga naar 
www.bakenlochem.nl/rondkomen. 
Of kijk op www.checkwaarjerecht-
ophebt.nl

Informeer gerust bij ons!
Komt u er niet uit? Trek dan gerust 
bij ons aan de bel! 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 op: 
(0573) 28 92 90. 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 8.30 tot 12.30 uur bij ’t Baken 
in het gemeentehuis in Lochem.

Gratis trainingen voor erfgoedvrijwilligers 
Zet u zich als vrijwilliger in bij een 
museum, historische vereniging 
of andere erfgoedorganisatie? 
Neem dan eens een kijkje op www.
erfgoedvrijwilliger.nl/verdieping. 
Hier kunt u gratis online trainingen 
volgen. 

Vrijwilligers leren via dit platform 
op een leuke en makkelijke manier 
over werken in de erfgoedsector. 
Want hoe vertelt u een inspirerend 
verhaal? Waar moet u rekening mee 
houden als u gaat schoonmaken? 
Of hoe stuurt u een groep vrijwil-
ligers aan? De trainingen geven 
extra informatie die van pas komt 
bij uw vrijwilligerswerk.

Over Erfgoedvrijwilliger.nl
Erfgoedvrijwilliger.nl is een initiatief 
van de provinciale erfgoedhuizen 
(OPEN) om vrijwilligers en organi-
saties in de erfgoedsector te helpen. 
Leer je Erfgoed biedt samen met 
het platform de trainingen aan. Kijk 

voor meer informatie op erfgoed-
vrijwilliger.nl. Hier vindt u ook 
vacatures voor vrijwilligers in de 
erfgoedsector.

Bent u als vrijwilliger werkzaam in 
de erfgoedsector? U kunt nu een 
gratis online verdiepingscursus 
volgen.

Graffitikunst Meeting4Life te zien in 
gemeentehuis

In de hal van het gemeentehuis in Lochem staat dit graffitikunstwerk. Emiel 
de Weerd maakte dit kunstwerk tijdens het benefietfestival Meeting4Life 
op 27 augustus 2022. Dit deed hij samen met bezoekers. Tijdens het festival 
zamelde de organisatie geld in voor een beter leven met kanker. Beautyday 
Lochem en KWF ontvingen al een donatie. Ook tijdens de vier weken dat 
het kunstwerk in het gemeentehuis van Lochem te zien is, kunt u doneren. 
Momenteel loopt er een onderzoek naar de mogelijkheden van een IPSO 
inloophuis in Lochem. De Stichting Meeting4Life ondersteunt dit initiatief 
van harte. En wil de mogelijke opstart hiervan financieel ondersteunen.
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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.

Verkeer 

Verkeersbesluiten       

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

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Lochem, Julianaweg
• Het aanwijzen van één parkeerplaats 

ten behoeve van deelauto’s, door middel 
van het plaatsen van verkeersbord E04 
en een onderbord met de tekst ‘deelauto 
LochemEnergie’ van bijlage 1 van het 
RVV 1990 en deze aan te wijzen, op het 
openbaar parkeerterrein aan de Julianaweg 
te Lochem (naast Lidl).

Lochem, Julianaweg
• In verband met de overlast van 

geparkeerde voertuigen voor andere 
weggebruikers en de schade die ontstaat 

aan de nieuw aangelegde weg / trottoir 
is er een tijdelijk parkeerverbod ingesteld 
aan beide zijden van de Julianaweg te 
Lochem, voor het gedeelte gelegen tussen 
de Molenstraat en de aansluiting met de 
Noorderwal. Dit tot de werkzaamheden 
zijn afgerond. Hierna zal de permanente 
bebording worden geplaatst en mag 
alleen nog in de parkeervakken worden 
geparkeerd langs de Julianaweg.

De volgende maatregelen worden genomen:

Laren
• Op de Ooldselaan wordt tussen het 

kruispunt Ooldselaan – Dennenweg en 
het kruispunt Ooldselaan – Stoomdijk een 
proef gehouden met een wegversmalling 
op de weg in de vorm van rood-witte 
barriers. 

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Wet op de lijkbezorging (Wlb) 

Burgemeester en wethouders van Lochem 
maken bekend toestemming te hebben 
verleend voor het in gebruik nemen van de 
bijzondere begraafplaats Kalenberg Barchem 
op grond van artikel 41 van de Wet op de 
lijkbezorging.

Het college van burgemeester wethouders 
ontving op 12 december 2022 van Stichting 
Beheer Landgoed de Kalenberg het verzoek tot 
het in gebruik mogen nemen van de natuur- 
begraafplaats Kalenberg in Barchem. 

De beschikking is op 10 januari 2023 bekend 
gemaakt aan verzoeker.

De beschikking ligt vanaf 19 januari 2023 
gedurende zes weken ter inzage bij de 
publieksbalie van de gemeente Lochem, 
Hanzeweg 8 in Lochem. 

Binnen zes weken na de dag waarop de 
beschikking bekend is gemaakt kunnen belang-
hebbenden tegen deze beschikking adminis-
tratief beroep indienen bij de provincie 
Gelderland, college van Gedeputeerde Staten, 
Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. U kunt 
uw beroepschrift ook indienen van post@
gelderland.nl. 

Openbare bekendmakingen

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 16 januari 2023
Op 16 januari vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Landbouwbrug Almen (gewijzigd)
• Benoeming leden Raad van Toezicht Poolster
• Aanvullend krediet Markt Lochem
• Aanwijzen leden vertrouwenscommissie

De motie vreemd aan de orde: ‘Ja-Ja sticker’ werd niet aangenomen
Het voorstel ‘Extra bouwkrediet Scholenbouw Laren’ werd teruggegeven 
aan het college.

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

 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 


