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Hoe kunt u uw fruitbomen het beste 
snoeien? 
Bertus Boers is hovenier en snoeit 
geregeld (fruit)bomen. Snoeien 
is belangrijk om de boom mooi 
in vorm te houden. Door uw 
fruitbomen te snoeien krijgen 
vruchten meer (zon)licht, daardoor 
rijpen ze beter. 

Heeft of wilt u 
ook fruitbomen 
in uw tuin? En 
wilt u weten 
hoe u hem 
het beste kunt 
snoeien? Dan 
heeft Bertus vijf 
tips voor u. 

1.  Snoei in de juiste tijd van het 
jaar. Bomen snoei je in rust. Dat 
is voordat ze uitlopen. Appel- en 
perenbomen snoei je het beste 
in januari en februari, als het niet 
vriest. Snoei steenfruit in maart 
of april. Steenfruit zijn soorten 
zoals kers en pruim. Snoei deze 
soorten niet meer dan nodig. Dat 
doe je om ziektes te voorkomen 
en omdat deze soorten gevoelig 
zijn voor snoeien.

2.  Kies een boom die bij uw 
tuin past. Wilt u de hoogte 
behouden? Snoei bij aankoop 
van uw boom dan de zijtakken. 
Wilt u dat de boom niet hoog 
wordt? Dan knipt u de bovenste 
1/3 uit uw boom. Dan groeit de 
boom niet veel verder. U kunt ook 
kiezen voor een leifruitboom. Die 
past ook in een kleine tuin. Een 
tuinder kan u hierbij helpen. 

3.  Verwijder het kruishout uit de 
boom. Dat zijn takken die elkaar 
al kruisend raken. Daardoor 
schuren ze. Dat maakt dat de 
takken dunner worden met de 
jaren en je kunt ziekte of rot 
krijgen. 

4.  Laat de bloemknoppen zitten als 
u snoeit. Bloemknoppen zitten 
er ook in januari al in. Zeker als 
uw boom al wat ouder is. Zonder 
bloemknoppen geen fruit. 

5.  Krijgt u geen vruchten? Wees 
niet teleurgesteld. Er kunnen 
verschillende oorzaken zijn. 
Sommige rassen bestuiven 
zichzelf en andere rassen hebben 
hulp nodig van een ander ras. 
Welke bomen hulp nodig hebben 
en van welk ras, leest u in bestui-
vingstabellen. Op www.lochem.
nl/bestuivingstabellen vindt 
u de tabellen die Bertus Boers 
gebruikt. Dat de boom geen 
vruchten krijgt kan ook komen 
doordat vruchtbeginsels kapot 
vriezen door late nachtvorst. Of 
doordat er te weinig bijen in de 
buurt zijn voor de bestuiving. 
Die kunt u verwelkomen met 
bloemen in uw tuin.

Tipclip
De tipclip van Bertus met tips voor 
het snoeien van uw fruitboom vindt 
u op ons YouTubekanaal. Daar vindt 
u ook andere tipclips van inwoners 
die helpen om de biodiversiteit in 
uw omgeving te versterken.

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

Bertus Boers is hovenier en hij geeft u graag tips over het snoeien van uw 
fruitbomen.

Inloopbijeenkomst Walderpoort, 
Tramstraat en Larenseweg Lochem
De Walderpoort (begin 
Walderstraat), Tramstraat en 
Larenseweg in Lochem krijgen een 
nieuwe inrichting. Deze wegen 
passen we aan om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. Daarnaast 
maken we van de Walderpoort een 
betere entree naar de binnenstad. 
De Walderpoort krijgt net zoals 
de Molenpoort de uitstraling 
van de vroegere historische 
stadspoorten in de stad Lochem. 
Op donderdag 9 februari 2023 
is er een inloopbijeenkomst van 
16.00 tot 20.00 uur. Hier ziet u het 
voorontwerp en hoort u meer over 
de werkzaamheden.

Afgelopen zomer was er op het 
gemeentehuis een inloopbij-
eenkomst voor alle inwoners. Hier 
presenteerden we het schets-
ontwerp van de nieuwe inrichting 
van de Walderpoort, Tramstraat 
en Larenseweg. De afgelopen tijd 

gebruikten we om het schets-
ontwerp verder uit te werken tot 
een voorontwerp. Ingebrachte 
reacties zorgden tot een aantal 
aanpassingen in het ontwerp.

Bekijk plannen op site
Kunt u niet komen op 9 februari?  
De plannen zijn vanaf 10 februari 
ook te vinden op www.lochem.nl/
binnenstadlochem. Via een reactie-
formulier kunt u digitaal een reactie 
achterlaten op het voorontwerp. Dit 
kan tot en met 17 februari 2023. De 
gemeenteraad spreekt zich ook nog 
uit over de plannen.

Planning
De werkzaamheden aan de 
Walderpoort, Tramstraat en 
Larenseweg starten in het najaar 
van 2023. Het werk verdelen we in 
verschillende fases. Dus de wegen 
liggen niet tegelijk in één keer open.

Wethouder plant ‘eerste boom’ Een 
boom mot kunn’n

Woensdag 18 januari plantte wethouder Lex de Goede de ‘eerste boom’ van 
de actie 'Een boom mot kunn'n'. Hij deed dat bij de heer Ribbink in Laren. 
Komende weken volgen nog 226 bomen! Leuk detail: De heer Ribbink legde 
bij de wortels van de boom een fles met een brief. Daarop staat dat hij deze 
boom van 't Onderholt en de gemeente heeft gekregen. Komt de boom ooit 
aan het einde van zijn leven, dan duikt het mooie verhaal over het planten 
van deze boom weer op. Hoe gaaf is dat!  
Veel vrijstaande bomen in het landschap zijn door schaalvergroting verloren 
gegaan. Bomen zijn waardevol voor vogels en insecten, bieden schaduw en 
koelte en maken het landschap bijzonder. Met het project “één boom mot 
kunn’n” willen we beeldbepalende bomen, zoals eiken, lindes en beuken 
terugbrengen in het landschap. Grondeigenaren in het buitengebied van de 
gemeente Lochem konden eind 2022 weer gratis een boom aanvragen via de 
actie Een boom mot kunn’n. Intussen kunt u zich voor deze actie niet meer 
aanmelden. 

Vragen over openbaar vervoer?
Meld u aan voor online bijeenkomst Ervaar het OV
Heeft u vragen over het reizen 
met het openbaar vervoer? 
OV-ambassadeurs helpen u graag 
op weg. Zij zijn het reizen met 
het openbaar vervoer gewend. 
Er zijn verschillende activi-
teiten waar u met vragen bij een 
OV-ambassadeur terecht kunt. 
Zo zijn er op 8 februari en 4 april 
online informatiebijeenkomsten. 

In een klein groepje legt een 
OV-ambassadeur u stapsgewijs 
uit welk abonnement het beste 

bij u past. Of hoe u bijvoorbeeld 
een OV-chipkaart gebruikt of 
aanvraagt. Op woensdag 8 februari 
en dinsdag 4 april 2023 starten 
de bijeenkomsten om 13.30 uur. 
Het duurt maximaal een uur. 
Deelname hieraan is gratis.

Aanmelden
U kunt zich hiervoor aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl. 
Of te bellen naar 038 – 45 40 130. 

Na aanmelding ontvangt u een 
inlogcode. Hiermee logt u op een 
telefoon, tablet of computer (met 

camera en 
microfoon) in. Ook hiermee kunnen 
OV-ambassadeurs u helpen.

U kunt met vragen over het OV terecht bij de 
OV-ambassadeurs.
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Politieke Avond maandag 30 januari
Maandag 30 januari is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8.  
Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook het  
vragenhalfuur, de tafel in Ampsen/Verwolde en raadsvergadering live volgen.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).

Tafels 

Zaal Ampsen/Verwolde De Voorst Restaurant

19.30 uur Beeldvormen:
Beschikbaar stellen 
krediet verbetermaat-
regelen gemeentelijke 
begraafplaatsen*

Beeldvormen:
Samenwerkingsafspraken 
woningcorporaties en 
huurdersorganisaties 2023 
t/m 2026*

Beeldvormen:
Verzoeken radio ideaal*

20.15 uur Beeldvormen:
Collegeprogramma 'Samen 
in Lochem 2022-2026'*

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een 
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u 
zich wel aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering

Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van <datum>
4. Ingekomen stukken 7 december t/m 10 januari
Debatonderwerpen
5. 
Hamer- en stemstukken
6. Meerjarenbegroting 2022-2024 stichting Poolster
7. Vaststelling jaarverslag 2021 Stichting Poolsterscholen
8. Budget Audio Video installaties raadsbijeenkomsten
9. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad Recreatie-ondernemer?  
Doe mee aan ondersteuningstraject dat 
u voorbereidt op toekomst!

Op 18 januari was de aftrap 
van het Vitaliteitsprogramma 
Verblijfsrecreatie Achterhoek. 
Acht Achterhoekse gemeentes, 
waaronder Lochem, bieden 
ondernemers in de verblijfs-
recreatie een programma dat 
hun onderneming voorbereidt 
op de kansen en uitdagingen 
van de toekomst. Zo versterken 
en verbeteren we samen de 
verblijfsrecreatie.

Sommige ondernemers zullen 
de uitdagingen en kansen al 
scherp hebben, anderen hebben 
eerst behoefte aan een spiegel. 
Het programma is er voor beide 
groepen. Er zijn verschillende 
trajecten voor ondernemers, 
variërend van sparringgesprekken 
met experts, meerdaagse trainingen 
en individuele scenario-ontwik-
keling. Ze zijn praktisch en gericht 
op direct resultaat. Tijdens een 
eerste (intake)gesprek wordt 
geïnventariseerd welke thema’s 
er toe doen en welk traject past. 
Daarna gaat u met experts aan 
de slag en gaat u zelfstandig óf 
met gerichte begeleiding verder. 

Naast drie trajecten zijn er ook 
inspiratiesessies. 

Investeringen 
De vrijetijdseconomie is belangrijk 
in de Achterhoek omdat ze kansen 
biedt voor de hele regio. Zo zorgt 
ze ervoor dat lokale voorzieningen 
blijven, dat er een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat is en genoeg 
verschillende banen. Dit blijkt 
onder andere uit de eerder vastge-
stelde Vrijetijdsagenda 2020-2030. 
Door te blijven investeren in 
toerisme en recreatie, willen de 
Achterhoekse gemeentes bereiken 
dat de kwaliteit verbetert en dat 
het bestaande aanbod verder 
professionaliseert. 

Meer info en contact
Kijk voor meer informatie op www.
verblijfsrecreatie-achterhoek.nl. 
Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met projectleider Margaret van 
Diermen, margaret.vandiermen@
verblijfsrecreatie-achterhoek.nl, of 
met onze eigen beleidsmedewerker 
Recreatie & Toerisme, Anneloes 
Blaauw (a.blaauw@lochem.nl).

Projectleider Margaret van Diermen overhandigt Eric-Jan de Haan, voorzitter 
vrijetijdseconomie Achterhoek, het uitgewerkte Vitaliteitsprogramma 
Verblijfsrecreatie.

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 5 t/m 18 januari 2023 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Almen
• Dorpsstraat 61, het plaatsen van 

zonnepanelen op eigen terrein (gemeen-
telijk monument), nr. Z2023-00000040,  
17 januari 2023 

Eefde
• Dortherdijk 49, het plaatsen van een 

schuur, nr. Z2023-00000011, 5 januari 2023 
• Schurinklaan 7, het kappen van een berk, 

nr. Z2023-00000035, 14 januari 2023 

• Valkeweg 2, het kappen van een witte berk, 
nr. Z2023-00000036, 15 januari 2023 

• Zutphenseweg 37, het kappen van een 
walnotenboom, nr. Z2023-00000034,  
14 januari 2023 

Epse
• Oude Larenseweg 26, het kappen van een 

berk, nr. Z2023-00000033, 13 januari 2023 
Joppe
• Elfuursweg 33, het plaatsen van een loods, 

nr. Z2023-00000032, 13 januari 2023
• Lochemseweg 72, het vervangen van een 

schuur, nr. Z2023-00000023, 10 januari 
2023

Laren
• Kattendaal 3, het plaatsen van een 

machineberging, nr. Z2023-00000013,  
9 januari 2023 

• Nieuweweg 2t, het kappen van 16 bomen, 
nr. Z2023-00000029, 12 januari 2023

Lochem
• Hammarskjöldweg 14, het kappen van 

een prunus, nr. Z2023-00000015, 9 januari 
2023 

• Havenstraat (nabij) ong., het plaatsen van 
een damwand zuidzijde Twentekanaal,  
nr. Z2023-00000042, 18 januari 2023 

• Hooislagen, Vordenseweg en Broekstraat 
(nabij), het kappen van vijf bomen, nr. 
Z2023-00000016, 9 januari 2023 

• Stationsweg (nabij) ong., het plaatsen van 
een damwand noordzijde Twentekanaal,  
nr. Z2023-00000041, 18 januari 2023 

• Torenmolenlaan 120, het kappen van een 
es, nr. Z2023-00000037, 15 januari 2023 

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:

Barchem
• Enteldijk 3 (nabij), het oprichten van vier 

woningen, nr. Z2022-00000383, 16 januari 
2023 

Laren
• Knibbeldijk 6, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000317,  
12 januari 2023

Openbare bekendmakingen
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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)

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:

Almen
• Dorpsstraat 12, het wijzigen van een 

veehouderij door het realiseren van een 
werktuigenberging en het verschuiven 
en veranderen van dieren (milieu), nr. 
2022-241482

Laren
• Blauwhand 11, het gedeeltelijk intrekken 

van een omgevingsvergunning voor de 
milieu-inrichting (OBM), nr. 2022-240960

• Kattendaal 6, het gedeeltelijk intrekken 
van een omgevingsvergunning voor de 
milieu-inrichting (OBM), nr. 2022-240957

Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 26 
januari t/m 8 maart 2023 ter inzage bij de 
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 5 t/m 18 januari 2023 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:
Almen
• Binnenweg (nabij), het veranderen van 

een waterkering en aanleggen van een 
natuurvriendelijke oever (deels), nr. 
Z2022-00000494, 17 januari 2023 

Barchem
• Ruurloseweg 30c, het oprichten van een 

woning en het aanleggen van een inrit,  
nr. Z2022-00000348, 13 januari 2023 

Eefde
• Oranjelaan 34 (nabij), het kappen van een 

kastanje (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. Z2022-00000390, 5 januari 2023 

• Rustoordlaan 45, 45e en 45h, het 
veranderen van een bedrijfsruimte naar 
appartementen, nr. Z2022-00000431,  
17 januari 2023 

• Schurinklaan 16, het vervangen van 
reclame en het veranderen van de entree 

van een supermarkt, nr. Z2022-00000490, 
18 januari 2023 

• Schurinklaan 24, het plaatsen van een 
ooievaarsnest, nr. Z2022-00000426,  
5 januari 2023 

• Schurinklaan 24, het aanleggen van een 
zwemvijver, nr. Z2022-00000433,  
18 januari 2023 

Gorssel
• Grooterkamp 79, het verbouwen/vergroten 

van een woning en het plaatsen van een 
dakkapel, nr. Z2022-00000397,  
9 januari 2023 

Harfsen
• Nuisvelderbos 12, het kappen van een 

grove den (herplant opgelegd 1 st.),  
nr. Z2022-00000418, 13 januari 2023 

Lochem
• Aalsvoort 59, het plaatsen van een 

overkapping, nr. Z2022-00000411,  
17 januari 2023 

• Boekhorstlaan 1, het vervangen van 
paardenstal door gastenverblijf bij 
een gemeentelijk monument, nr. 
Z2022-00000445, 10 januari 2023 

• Boekhorstlaan/Lageweg (nabij), het 
aanleggen van een amfibieënpoel,  
nr. Z2022-00000331, 9 januari 2023 

• Endepol 23, het plaatsen van een dakkapel, 
nr. Z2022-00000453, 9 januari 2023 

• Henry Dunantweg 76, het plaatsen van een 
warmtepomp (buitenunit),  
nr. Z2022-00000459, 16 januari 2023 

• Koopsdijk 1b, het kappen van drie 
eiken (herplant opgelegd 6 st.), nr. 
Z2022-00000399, 6 januari 2023 

• Louise de Colignylaan 26, het vergroten 
van een woning (nokverhoging), nr. 
Z2022-00000439, 6 januari 2023 

• Onder Langs 2, het verbouwen/vergroten 
van een woning, nr. Z2022-00000366,  
9 januari 2023 

• Projectgebied Schakel Achterhoek-A1 (nabij 
N346), het kappen van 77 bomen en 6 
houtopstanden (bosschages),  
nr. Z2022-00000333, 6 januari 2023 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lochem maken bekend dat zij 
met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder 
a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), een omgevings- 
vergunning willen verlenen voor:

• Dorpsstraat 8a, Almen, die het plaatsen van 
zonnepanelen op het perceel Dorpsstraat 
8a in Almen mogelijk maakt (zaaknummer 
Z2022-00000212, 2022-252765).

Ter inzage 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning en 
de bijbehorende stukken zijn voor een ieder in 
te zien met ingang van 19 januari 2023 tot en 
met 1 maart 2023. Het ontwerpbesluit 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 het 
ontwerpbesluit op te roepen via het invullen 
van de locatie of het planid-nummer (NL.
IMRO.0262.buDorpsstraat8aAl-OV31). Op 
www.lochem.nl, tabblad ‘Woning, bouw en 
verbouw’ onder ‘Stukken inzien’ kunt u een 
directe link vinden naar de plaats waar het 
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
digitaal kunnen worden ingezien. U kunt 
tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in 
Gorssel de aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken inzien (digitaal of op 
verzoek op papier).

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn kan 
iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit 
mondeling, schriftelijk of digitaal zienswijzen 
naar voren brengen. Een schriftelijke 
zienswijze richt u aan gemeente Lochem, 
Postbus 17, 7240 AA Lochem. Een digitale 
zienswijze kunt u uitsluitend indienen via 
www.lochem.nl/zienswijze, onder vermelding 
van: zienswijze ontwerpbesluit Dorpsstraat 
8a Almen. U heeft hiervoor uw DigiD 
inlogcode nodig. Zienswijzen kunnen niet per 
email worden ingediend.
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt.
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
• het zaaknummer 2022-252765
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
afdeling publiekscontacten, Hanzeweg 8 in 
Lochem, telefoon (0573) 28 92 22. 

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:

Lochemseweg 3 Epse (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buLochemseweg3Ep-OV41), 
het kappen van een esdoorn en een kastanje, 
het aanleggen van parkeerplaatsen en 
verbreden van de uitrit. Dit besluit is bekend 
gemaakt op 26 januari 2023.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien 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 beroeps-
schrift 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. 

Bekendmakingen

Voornemen tot uitschrijving uit 
Basisregistratie Personen (BRP)

Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de Basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Het college heeft 
daarom het voornemen deze personen uit te 
schrijven. Onderstaande personen worden 
verzocht binnen twee weken na publica-
tiedatum van dit bericht contact op te nemen 
met de afdeling Publiekscontacten via  
(0573) 28 92 22. Indien deze personen zich 
niet binnen deze periode melden, worden 
zij uitgeschreven uit de Basisregistratie 
Personen.

F. Bousaid, geb. 13-01-2001
A. Naddari, geb. 03-05-1994
A. Tarchim, geb. 19-06-1995

De gevolgen hiervan zijn dat men geen 
gebruik meer kan maken van overheids-
voorzieningen (zoals bijvoorbeeld paspoort, 
rijbewijs, toeslagen, AOW, zorgverzekering). 
Het is daarom van groot belang zo spoedig 
mogelijk aangifte van verhuizing te doen.

 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 


