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Woningbouwplannen Barchem, Eefde, 
Epse/Joppe klaar voor besluit
De kernvisies Wonen voor Barchem, 
Eefde en Epse/Joppe zijn klaar. 
In deze kernvisies staat per kern 
beschreven wat er nodig is op het 
gebied van woningbouw. Het gaat 
om het aantal nieuwbouwwoningen, 
type woningen en locaties voor de 
periode tot 2030. Naar verwachting 
neemt de gemeenteraad in mei een 
besluit over de kernvisies Wonen. De 
raad stelde al eerder de kernvisies 
Wonen voor Almen, Laren, Lochem 
en Harfsen vast. 

De woningnood is hoog. Ook in onze 
gemeente is een grote behoefte aan 
woningen voor starters, ouderen en 
gezinnen. Daarom is nieuwbouw 

noodzakelijk. In de periode tot 2030 
bouwen we ruim 1300 nieuwe 
woningen verdeeld over de kernen. 
Voor ongeveer 800 woningen zijn 
nieuwe woonlocaties nodig. In de 
kernvisies Wonen staan plannen 
voor nieuwbouw in álle kernen. 
Wethouder Marja Eggink is blij dat 
nu ook deze plannen klaar zijn en 
concreet gemaakt kunnen worden: 
“Hiermee bieden we een oplossing 
voor de woningnood in onze 
gemeente. Er zijn veel mensen op 
zoek naar een (andere) woning. Dit 
is een mooie stap. Ik hoop nu dat we 
snel de plannen kunnen uitvoeren. 
Zo behouden en, waar mogelijk, 
versterken we de leefbaarheid in 
onze kernen.“ 

Maatwerk per kern 
In de kernvisies Wonen staat per 
kern aangegeven wat nodig is op 
het gebied van wonen. Hoe bereiken 
we een aanbod dat aansluit bij 
de behoefte. Het gaat daarbij om 
nieuwbouwwoningen, zowel in 
aantallen, type woningen en locaties 
voor de periode tot 2030. Bij het 
maken van keuzes voor de locaties 
kijken we ook naar de relatie tussen 
groen, bodem en water en wat de 
gevolgen zijn voor onze duurzame 
inrichting, klimaat en biodiversiteit. 
Die keuzes zijn lokaal maatwerk en 
sluiten aan bij de ruimtelijke situatie 
in de betreffende kern. 

Locaties en aantal woningen 
• In totaal staan voor Barchem 74 

woningen voor de periode tot 
2030 gepland, waarvan circa 35 
op nieuwe locaties. De voorkeurs-
locatie voor nieuwbouw in 
Barchem is Barchem-Zuidoost. 
Deze locatie ligt tussen de 
Ruurloseweg en de Molenweg. 

• Voor Eefde staan voor de periode 
tot 2030 196 woningen gepland, 
waarvan circa 70 op nieuwe 
locaties. De voorkeurslocaties voor 
nieuwbouw zijn 2 locaties in Eefde: 

de inbreidingslocatie Sportveld 
Detmerskazerne en de uitbreidings- 
locatie Rustoordlaan. 

• In Epse en Joppe is de planning 
om 53 woningen te bouwen, 
waarvan 40 woningen op 
nieuwe locaties. De keuze voor de 
nieuwbouwlocatie is gevallen op 
Waterdijk-West (ten zuiden van de 
Dortherweg) in Epse. Deze locatie 
biedt voldoende ruimte voor de 
circa 40 woningen. 

• Voor Gorssel komen er naast de 
nieuw te bouwen woningen op 
de locatie Bloemenkamp, 165 
woningen bij in de periode tot 
2030. Daarvan komen er 100 
op nieuwe locaties. Daarmee 
komt het totaal aantal nieuw te 
bouwen woningen op ongeveer 
208. Het precieze aantal woningen 
dat op de locatie Bloemenkamp 
terugkomt is nog niet bekend. De 
voorkeurslocaties voor nieuwbouw 
in Gorssel zijn de inbreidingslocatie 
Mogezomp en de uitbreidingslo-
caties Smitskamp en Gorssel 
Noord-Oost. 

Partijen gaven hun mening
Vorig jaar zijn de voorontwerp 
kernvisies Wonen voorgelegd aan de 
dorpsraden en woningcorporaties. 
Ook inwoners en belanghebbenden 
konden via een enquête, brieven, 
e-mail, inloopavonden en dorpsraden 
hun mening kenbaar maken. Tijdens 
deze inspraak zijn er 850 reacties 
binnengekomen op alle kernvisies. In 
een aantal gevallen hebben deze tot 
aanpassing van de kernvisies geleid. 

Kernvisies Wonen inzien
De kernvisies Wonen vindt u 
op www.lochem.nl en bij de 
publieksbalie in het gemeentehuis 
en in Den Oldenhof in Gorssel.  
Meer informatie over besluitvorming 
en uitvoering vindt u de komende 
weken op www.lochem.nl en in het 
gemeentenieuws. 

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

Julianaweg/Molenpoort bijna klaar
Laatste gedeelte Prins Bernardweg 
afgesloten van 6 t/m 17 maart
De Julianaweg en Molenpoort 
in Lochem zijn bijna klaar. Het 
laatste stukje ‘oude’ asfalt 
dichtbij de Jumbo (op de kruising 
Noorderbleek/Prins Bernardweg) 
gaat er dan uit. Het weggedeelte 
krijgt nieuwe bestrating en er komt 
een zebrapad. De werkzaamheden 
beginnen 6 maart en eindigen naar 
verwachting 17 maart. Tijdens deze 
twee weken leiden we het verkeer 
om.

Omleiding voor automobilisten
De omleiding gaat via de 
Hanzeweg. Vanaf de Julianaweg 
kan het verkeer nog doorrijden 
tot en met het kruispunt van de 
Molenpoort. Vanaf de rotonde bij 
de Albert Heijn komt het gemoto-
riseerd verkeer nog tot en met het 
Graafschapterrein.

Omleiding voor zwaar verkeer
Zwaar verkeer mag door een 
gewichtsbeperking momenteel 
niet over de Reudinkbrug. Bevoorra-
dingsverkeer met bestemming 

binnenstad Lochem vanuit Goor 
leiden we daarom ook nu al 
om via de Kwinkweerd naar de 
Larenseweg. De bevoorrading van 
de Jumbo en Albert Heijn gaat van 
6 t/m 17 maart via de Nieuwstad. 
Hierover is contact geweest met 
de supermarkten en de Lochemse 
Onder-nemers Vereniging (LOV).

Fietsers, voetgangers en OV
Fietsers en voetgangers kunnen 
tijdelijk over het trottoir langs de 
Jumbo. Daarnaast mogen ze ook 
altijd vanaf het Graafschapterrein 
naar de Oosterbleek richting 
Molenstraat/Julianaweg. Door de 
beperkingen van de Reudinkbrug 
heeft Arriva de bushalte bij de Lidl 
al tijdelijk opgeheven.

Bereikbaarheid Lochem
Tijdens het werk in uitvoering om 
en rond Lochem blijven we alert 
op de bereikbaarheid. Deze zal 
niet altijd optimaal zijn, maar wel 
gegarandeerd.

Verkiezingskrant in deze 
Berkelbode
In deze Berkelbode vindt u een 
speciale verkiezingskrant in 
duidelijke taal. Hierin leest u waar 
de verkiezingen op woensdag 
15 maart over gaan. En er staat 
veel praktische informatie in over 
hoe stemmen werkt. Met dank 
aan Prodemos die deze krant 
maakte. Op de volgende pagina 
in dit gemeentenieuws leggen de 
provincie Gelderland en waterschap 
Rijn en IJssel uit waarover deze 
verkiezingen gaan. Hieronder vindt 
u nog belangrijke data voor het 
stemmen.

Stempas
Alle inwoners met stemrecht 
ontvingen de stempassen. Geen 
stempas of stempas kwijt? 
Neem op tijd contact op met de 
gemeente. Doe dit voor 10 maart 
(als u digitaal een stempas wilt 
aanvragen) of voor 14 maart 12.00 
uur aan de balie van het gemeen-
tehuis in Lochem. 

Kandidatenlijsten
Voor 10 maart komt de 
kandidatenlijst in uw 
brievenbus. Online kunt u de 
kandidatenlijsten bekijken op 

Stemmen in andere gemeente 
Wilt u in een andere gemeente 
binnen uw waterschap of 
provincie stemmen? Dan moet 
u een kiezerspas aanvragen. 
Dat kan schriftelijk, digitaal of 
aan de balie van de gemeente. 
Een kiezerspas vraagt u aan 
door een formulier in te vullen. 
Dit formulier kunt u afhalen bij 
de gemeente. Op www.lochem.
nl 
kunt u het downloaden, 
printen en opsturen. Of direct 

online invullen en versturen 
met uw DigiD. De schriftelijke 
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 
10 maart 2023 door de gemeente 
zijn ontvangen. Vergeet niet uw 
stempas mee te sturen. U ontvangt 
daarna de kiezerspas per post.

Bij de aanvraag stuurt u uw 
stempas mee en u ontvangt 
daarna een kiezerspas. Met deze 
kiezerspas kunt u gaan stemmen in 
elk stemlokaal binnen de provincie 
Gelderland en/of het waterschap 
Rijn en IJssel. In het gemeen-
tehuis een kiezerspas aanvragen 
kan uiterlijk tot dinsdag 14 maart 
2023 tot 12.00 uur. Vergeet niet uw 
stempas mee te nemen. Bekijk voor 
u langskomt onze openingstijden.

Meer informatie
Kijk op www.lochem.nl/verkie-
zingen of bel ons en vraag naar 
team Verkiezingen.

We willen het aantal woningen in onze gemeente de komende jaren fors 
uitbreiden.

VERKIEZINGSKRANT

Provinciale Statenverkiezingen 

en waterschapsverkiezingen
Woensdag 15 maart 2023 

Provinciale Statenverkiezingen 

15

Ga stemmen!
Bepaal mee wie in jouw provincie 

en waterschap de beslissingen nemenHerhaalprik corona mogelijk op  
9, 10 en 11 maart in Lochem
GGD Noord- en Oost-Gelderland is 
op 9, 10 en 11 maart aanwezig in 
het gemeentehuis voor iedereen 
die zich wil laten vaccineren tegen 
het coronavirus. Dit is bedoeld 
voor mensen die nog niet volledig 
gevaccineerd zijn.  

De GGD komt met de regiotour 
langs bij u in de buurt. Dat maakt 
het extra makkelijk om een 
herhaalprik te halen. Van 11.00 

tot 19.30 uur kunt u terecht in 
het gemeentehuis, Hanzeweg 8 
in Lochem, voor de vaccinatie. Er 
wordt gevaccineerd met Pfizer.

Actuele informatie
Kijk voordat u naar de locatie 
gaat altijd op de website van 
GGD Noord- en Oost-Gelderland 
voor actuele informatie over 
openingstijden: www.ggdnog.nl/
vaccinatielocaties.
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Provincie en Waterschap over de verkiezingen

Door te stemmen heeft u invloed op besluiten provincie Gelderland
Op woensdag 15 maart 2023 zijn 
de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten. Bent u 18 jaar of ouder, 
woont u in Gelderland en heeft u 
de Nederlandse nationaliteit? Dan 
mag u stemmen! 

Uw stem is belangrijk 
Door te stemmen heeft u invloed 
op de besluiten die provincie 
Gelderland neemt. En dus op 
hoe alles de komende jaren in 
Gelderland wordt geregeld. 
Provinciale Staten besluiten 
bijvoorbeeld over provinciale 
wegen, fietspaden, duurzame 
energie en ruimte voor natuur, 
wonen, recreatie en industrie.
 
De provincie kiest. U kiest 
Op 15 maart 2023 kiest u een 
lid van een politieke partij die 
u bij winst de komende 4 jaar 
vertegenwoordigt in de Provinciale 
Staten. In Gelderland zijn er 

55 Statenleden. Zij hebben 3 
belangrijke taken. Ze geven 
opdracht aan Gedeputeerde Staten 
(het dagelijkse bestuur van de 
provincie) om plannen te maken 
voor de inrichting van de provincie. 
Vervolgens controleren ze de 
uitvoering van alle plannen. En ze 
kiezen de leden van de landelijke 
Eerste Kamer. Uw stem bij de 
Provinciale Statenverkiezingen 
bepaalt dus uiteindelijk ook hoe 
de samenstelling van de nieuwe 
Eerste Kamer eruit komt te zien. 

Er valt iets te kiezen! 
Er zijn 18 partijen waarop u 15 
maart kunt stemmen. Er valt echt 
iets te kiezen in Gelderland. Maar 
wat precies? Op gelderland.nl/
kiest staat een overzicht van de 
deelnemende partijen. Om u te 
helpen een keuze te maken, vindt u 
op deze pagina ook de stemhulpen 
Mijn Stem en Kieskompas.

Op deze pagina geven de provincie Gelderland en Waterschap uitleg over de verkiezingen op 15 maart. 
 Waarvoor staat de provincie aan de lat? En wat doet het Waterschap nu precies?  

Het geeft u misschien een extra duwtje in de rug om te gaan stemmen!

Ga stemmen op 15 maart! En bepaal mede wie er in de Provinciale Staten komt.

Stem op 15 maart voor een nieuw waterschapsbestuur
Elke vier jaar zijn er waterschaps-
verkiezingen. Ben je 18 jaar of 
ouder en woon je in Nederland? 
Stem dan op 15 maart 2023 voor 
een nieuw waterschapsbestuur. 
Tegelijkertijd stem je op 15 maart 
voor de Provinciale Staten. Dubbel 
zo belangrijk dus dat je op 15 
maart je stem laat horen! 

Hoe zie jij de toekomst van ons 
water?
Tijdens de waterschapsverkie-
zingen bepaal jij mee over de 
toekomst van water in jouw 
buurt. Er valt namelijk echt iets 
te kiezen. Over hoe we wonen, 
hoeveel belasting we betalen en 
zelfs hoe we onze vrije tijd kunnen 
doorbrengen.

Extreem weer
Door klimaatverandering komt 
extreem weer steeds vaker voor. 

Dat heeft gevolgen voor mens, 
natuur en economie. Zo brachten 
de overstromingen van 2021 maar 
liefst voor 1,2 miljard euro aan 
schade toe. De afgelopen zomers 
kampten we in de Achterhoek juist 
met droogte, waardoor de natuur, 
scheepvaart en landbouw in de 
problemen raakten. 
Extreem weer uit zich op meer 
manieren. Als we niks doen, 
kunnen we niet blijven werken en 
wonen zoals nu. Hoog tijd om in 
actie te komen, maar hoe doen we 
dat en welke beslissingen moeten 
we nemen? 

Sproeiverbod tijdens droge 
periodes
Er zijn meer manieren waarop 
waterschappen met extreem weer 
kunnen omgaan. Bijvoorbeeld 
dijken versterken of adviseren 
dat we anders moeten wonen 

om het water de ruimte te geven. 
Of ergens niet kunnen wonen. 
Maar je kunt ook denken aan 
sproeiverboden tijdens droge 
perioden om extra zuinig met 
water om te gaan. Of zorgen dat 
er voldoende ruimte is zodat bij 
hevige regenbuien water tijdelijk 
opgeslagen wordt. Waterschappen 
kunnen zelf ook extra maatregelen 
nemen. Bijvoorbeeld door groene 

energie op te wekken of tijdens 
hun werk minder schadelijke 
stoffen uit te stoten.

Welke groepering past bij jou?
Wil je weten welke partijen er 
meedoen met de verkiezingen bij 
Waterschap Rijn en IJssel? Kijk dan 
op de website: www. wrij.nl/verkie-
zingen. Hier leggen de groepe-
ringen kort en bondig uit waar ze 

voor staan met een link naar hun 
verkiezingsprogramma’s. Ook kun 
je vanaf deze pagina de stemwijzer 
invullen. Aan de hand van een 
aantal stellingen weet je welke 
groepering het beste bij jou past. 

Meer weten? 
Kijk op www.wrij.nl/verkiezingen.

Dijkgraaf Hein Pieper.
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Indrukwekkende herdenkingsdienst oorlog Oekraïne
Afgelopen vrijdag vond er in de  
St. Josephkerk in Lochem een 
herdenkingsbijeenkomst plaats, 
waarbij werd stilgestaan bij de 
oorlog in Oekraïne. Deze oorlog 
duurt nu al 1 jaar. 

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve 
hield een toespraak die vertaald 
werd door een tolk. Hij bedankte de 
gastgezinnen uit onze gemeente, 
vrijwilligers en professionele 
hulpverleners voor hun inzet. Het 
zingen van het Oekraïense volkslied 
en het aansteken van kaarsen was 
indrukwekkend om te zien. 

Livestream
Op verzoek van de Oekraïners was er 
een livestream. Zo konden familie en 

bekenden in Oekraïne de herdenking 
ook volgen. Op de livestream zijn 
de vertalingen niet te zien. We 

werken eraan om deze beschikbaar 
te maken op www.lochem.nl/
herdenking-oekraine.

Aanslag gemeentebelasting
Kunt u kwijtschelding aanvragen?
Heeft u een bijstandsuitkering 
of een ander minimuminkomen? 
Misschien kunt u kwijtschelding 
krijgen. Dit hangt af van uw 
persoonlijke situatie en uw 
financiële omstandigheden.

U kunt misschien in aanmerking 
komen voor kwijtschelding van 
de gemeentebelastingen als u 
een bijstandsuitkering of ander 
minimuminkomen en weinig 
tot geen spaartegoeden heeft. 
Meer informatie hierover vindt 
u op de website van Tribuut 
belastingcentrum. Twijfelt u of 
u kwijtschelding kunt krijgen en 

wilt u uw situatie met Tribuut 
bespreken? Neem dan gerust 
contact op.

Bereikbaarheid 
Telefonisch is Tribuut bereikbaar 
van maandag tot en met 
donderdag van 08.30-17.00 uur en 
op vrijdag van 08.30-12.30 uur via 
(055) 580 22 22. Een e-mail kunt u 
sturen naar info@tribuut.nl. 

Onderzoek Lochem Spreekt over lokale producten

Wat zijn voor u redenen om lokaal 
geproduceerde levensmiddelen 
zoals groente, zuivel en vlees wel 
of niet te kopen? Daarover startte 
op 10 februari een onderzoek onder 
de leden van het inwonerpanel 

Lochem Spreekt. Meedoen kan  
tot en met 5 maart via  
www.lochemspreekt.nl.  
Nog geen lid? Geen probleem.  
Ook zonder lidmaatschap kunt u de 
vragenlijst invullen.  

De vragen gaan over drie 
onderwerpen: Kent u lokale 
producten? Wat vindt u van lokale 
producten? Welke redenen heeft u 
om lokale producten te kopen, of 
niet te kopen?

Wat gebeurt er met de resultaten?
Met de resultaten helpen de 
gemeentes aanbieders van lokale 
producten. Dit past in de wens om 
de keten van producent naar koper 
zo kort mogelijk te maken. Kort 
vervoer is goed voor het milieu. 
Het kopen van lokale producten is 
goed voor de lokale economie en 
de leefbaarheid van het platteland. 
En past bij de verandering in de 
landbouw waarin kringlopen weer 
worden gesloten.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met lokale producten. Vul daarom de 
vragenlijst in op Lochem Spreekt.

Sirenetest op 6 maart
Maandag 6 maart testen we 
onze sirenes. Dit gebeurt in 
heel Nederland op iedere eerste 
maandag van de maand om 12.00 
uur. De sirenes geven dan een 
luid signaal van 1 minuut en 26 
seconden. Als u dan de sirene hoort, 
weet u dat er niets aan de hand is.

Gaat de sirene op een ander 
moment meerdere malen achter 
elkaar, dan is er sprake van alarm. Er 
is dan zeker iets aan de hand. Het 
is belangrijk dat u weet wat u moet 
doen: ga direct naar binnen, sluit 
ramen en deuren en stem de radio 

of tv af op Omroep Gelderland. 
Deze omroep houdt u op de hoogte. 

NL-Alert
In Nederland werkt de overheid 
ook met NL-Alert. Dit is een 
alarmmiddel van de overheid 
om u in een noodsituatie via uw 
mobiele telefoon met een actueel 
tekstbericht te informeren. Voor 
het ontvangen van NL-Alert hoeft 
u verder niets in te stellen op 
uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Lees meer op  
www.nl-alert.nl.

Crisisfonds ook voor partners in 
armoedebestrijding
Vanaf 1 februari is het mogelijk 
om een bijdrage vanuit het 
crisisfonds aan te vragen. Dit 
crisisfonds is in het leven geroepen 
om inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties die 
financiële problemen hebben door 
de stijgende (energie)prijzen te 
kunnen helpen. 

Er zijn binnen de gemeente Lochem 
veel organisaties die actief zijn 
op het gebied van armoedebe-
strijding. Voor al deze partners is 
ook een bijdrage uit het crisisfonds 
beschikbaar. Dus bent u een 
niet-commerciële organisatie die 
betrokken is bij armoedebestrijding 

in de gemeente Lochem? U kunt 
een bijdrage van maximaal 5.000 
euro krijgen uit het crisisfonds. 
Deze bijdrage is voor het opschalen 
van bestaande activiteiten of voor 
directe uitgaven voor inwoners die 
het financieel moeilijk hebben. 

Aanvraag indienen
Via onze website www.lochem.nl/
crisisfonds kunt u een aanvraag 
indienen. Wij nemen dan zo snel 
mogelijk contact met u op! Wilt u 
meer informatie? Neem dan even 
contact op met Jeannet van Zanten 
van de afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling.

Denk mee over leefbaarheid platteland
LEADER Achterhoek maakt met 
subsidie de plannen van inwoners 
voor samen leven, wonen en 
werken in de Achterhoek mogelijk. 
Als inwoner van de Achterhoek 
kunt u met uw visie en ideeën voor 
het platteland de basis leggen 
voor het subsidieprogramma van 
2023-2027. 

Denk met LEADER Achterhoek mee, 
vul de online enquête in. Dit kan 
tot 31 maart 2023. Of kom naar 
een van de drie bijeenkomsten:
• Dinsdag 7 maart in 't Dorpshuis, 

Thijsweg 19 te IJzerlo 
• Donderdag 16 maart bij de 

Stadsboerin, Klootsemastraat 1 
te Doetinchem 

• Donderdag 23 maart in 

Natuurpark Kronenkamp, 
Kronenkamp 14 te Neede 

De bijeenkomsten starten om 17.00 
uur en duren tot uiterlijk 19.30 uur. 
Er staat soep met een lekker broodje 
voor u klaar. Meer informatie, de 
online enquête en het opgeven voor 
een werksessie vindt u op  
www.leaderachterhoek.nl. 

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 16 februari tot en met 22 februari 2023 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Avondvierdaagse Almen, Torenstraat. 

17,18,19 en 20 april 2023 (2023-26600)

Barchem
• Klootschiet toernooi Mina-Dina, De 

Henksenlaak Zwiepseweg, 29 juli 2023 
(2023-265815)

Eefde 
• Openluchtbioscoop Eefde, Amfitheater 

bij sluizencomplex Eefde, 26 mei 2023 
(2023-265854)

Epse 
• Koningsfeest Epse, Hassinklaan 3, 26 en  

27 april 2023 (2023-265994)
Gorssel
• Vocal Group Notes, openluchttheater 

Gorssel, 6 mei 2023 (2023-266120)
Lochem
• Avond4daagse, vertrek Paasberg 3, 6 tot en 

met 9 juni 2023 (2023-266307)

Openbare bekendmakingen

Foto Arjan Gotink.
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Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 16 t/m 22 februari 2023 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Lochemseweg 10, het verbouwen van een 

woning, nr. Z2023-00000165,  
17 februari 2023

Eefde
• Bargeweg 20, het plaatsen van een 

thermische schil rondom een woning,  
nr. Z2023-00000171, 20 februari 2023

Epse
• Lochemseweg 1, het kappen van een larix, 

nr. Z2023-00000166, 18 februari 2023 
• Lochemseweg 4, het veranderen van een 

milieu-inrichting, nr. Z2023-00000163,  
17 februari 2023 

Laren
• Dijkmansweg 1, het plaatsen van een 

schapenstal/berging (kapschuur), nr. 
z2023-00000175, 20 februari 2023 

• Jonker Emile Laan 4, een tijdelijke ontheffing 
van het bestemmingsplan ten behoeve van 
een openluchtspel van 5 t/m 9 juli 2023, nr. 
Z2023-00000154,  
15 februari 2023 

• Possenweg 1, het kappen van een 
watercipres, nr. Z2023-00000155,  
16 februari 2023 

Lochem
• Barchemseweg 39, het plaatsen 

van zonnepanelen op een schuur en 
veranda (gemeentelijk monument), nr. 
Z2023-00000173, 20 februari 2023 

• Charlotte de Bourbonlaan 10 en 12, het 
vergroten van twee woningen (dakver-
hoging), nr. Z2023-00000182,  
21 februari 2023 

• Goorseweg en Stationsweg (nabij), het 
plaatsen van een brug over Twentekanaal 
(inpassingsplan N346 Schakel 
A1-Achterhoek), nr. Z2023-00000161,  
17 februari 2023 

• Hanzeweg 33, het vergroten van een 
productiehal, nr. Z2023-00000157,  
16 februari 2023 

• Kwinkweerd en Ampsenseweg (nabij), 
het plaatsen van twee viaducten 
(inpassingsplan N346 Schakel 
A1-Achterhoek), nr. Z2023-00000181,  
21 februari 2023 

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (milieu) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten een omgevings-
vergunning te verlenen voor:

Laren
• Vreebroek 3, het wijzigen van een agrarisch 

bedrijf, het verlenen van de onderdelen 

milieu en OBM en het positief weigeren van 
het onderdeel natuur, nr. 2021-210143,  
16 februari 2023 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 2 maart t/m 12 april 
2023 ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten  

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

Barchem
• Vrochterdijk 8, het kappen van een linde, nr. 

Z2022-00000363, 17 februari 2023 
Laren
• Verwoldseweg 14 (nabij), het kappen van 

een linde, een kastanje en twee esdoorns, nr. 
Z2022-00000414, 17 februari 2023 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 16 t/m 22 februari 2023 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Lochem
• Handelslaan 1 t/m 43, het oprichten van 22 

woningen, nr. Z2022-00000404,  
20 februari 2023 

• Somerset 1, het plaatsen van zonnepanelen 
(grondopstelling), nr. Z2023-00000071, 16 
februari 2023 

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Epse
• Dortherweg 41, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het opslaan 
van propaan (milieu), nr. 2022-258663, 28 
november 2022 

Gorssel
• Molenweg 8, Besluit bodemenergiesysteem 

buiten inrichtingen milieubeheer, het 
aanleggen van een gesloten bodem- 
energiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2022-00000425, 28 november 2022 

Laren 
• Warfveendijk 6, Besluit algemene regels 

voor inrichtingen milieubeheer, het 
veranderen van een bedrijf (milieu), nr. 
2022-258636, 25 november 2022 en  
20 december 2022 

Lochem
• Aalsvoort 59, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen 
van een overkapping ten behoeve van de 
bestaande voorreinigingsplaats (milieu), nr. 
2022-261343, 28 december 2022 

• Aalsvoort 59, Besluit algemene regels buiten 
inrichtingen milieubeheer, Melding lozing 
in de bodem/riolering buiten inrichtingen 
(milieu), nr. Z2023-00000070,  
26 januari 2023 

• Laan van Reudink 17, Besluit bodemenergie-
systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2023-00000006, 4 januari 2023 

• Nieuweweg 1d, Besluit bodemenergie-
systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodeme-
nergiesysteem bij de woning (milieu), nr. 
Z2023-00000005, 3 januari 2023 

• Paasberg 4, Besluit algemene regels buiten 
inrichtingen milieubeheer, het lozen van 
water op de bodem dat bij onderhouds-
werkzaamheden aan de winputten ontstaat 
(milieu), nr. 2023-265720,  
10 februari 2023 

• Walderstraat 18, Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer, het starten 
van een kringloopwinkel (milieu), nr. 
2022-258638, 28 november 2022 

Bekendmakingen 

Gemeentelijk stembureau

De burgemeester van Lochem maakt bekend, 
dat voor de verkiezing van de leden van 
provinciale staten van Gelderland in kieskring 
Arnhem en van de leden van het bestuur van 
het waterschap Rijn en IJssel op 16 maart 2023 
gebruik zal worden gemaakt van een gemeen-
telijk stembureau.

Naam: Gemeentelijk Stembureau Lochem
Adres: Hanzeweg 8
Postcode en plaats: 7241 CT Lochem

De openbare zitting van het gemeentelijk 
stembureau zal plaatsvinden om 09.00 uur. 
Tijdens de zitting worden op gemeentelijk 
niveau de totalen vastgesteld.
 
Tijdens de zitting van het gemeentelijk 
stembureau worden de totalen vastgesteld 
van hierna genoemde stembureaus.

   
1  Gemeentehuis Lochem 
  15-03-2023 Hanzeweg 8 Lochem
2  Schouwburg Lochem 
  15-03-2023 Oosterwal 22 Lochem
3  Jan Wissinkhal LTTC de Toekomst 

15-03-2023 Runmolenlaan 17 Lochem
4  Clubhuis ’t Overschotje 
  15-03-2023 De Elzelaan 3 Lochem
5  Sporthal De Beemd 
  15-03-2023 Zutphenseweg 110 Lochem
6  RK Kerk Hoofdingang 

15-03-2023 Nieuweweg 18 Lochem
7  De Hoge Weide  

15-03-2023 Zwiepseweg 107 Lochem
8  Café/Restaurant Bousema 

15-03-2023 Zutphenseweg 35 Lochem
9  Brandweerkazerne 

15-03-2023 Zutphenseweg 22 Laren
10  Kulturhus 
  15-03-2023 Verwoldseweg 1 Laren
11  Rest. Lu-Lin 
  15-03-2023 Oude Lochemseweg 4 Exel
12  Dorpshuis 't Onderschoer 

15-03-2023 Beukenlaan 1 
Barchem

13  Protestantse kerk 
15-03-2023 Hoofdstraat 27 Gorssel

14   't Trefpunt 
  15-03-2023 Molenweg 53 Gorssel
15  De Borkel
  15-03-2023 Hoofdstraat 61 a Gorssel
16  Het Wansinkhof 

15-03-2023 Het Wansink 45 Epse
17  Kantine SV Epse 

15-03-2023 Hassinklaan 3 Epse
18  Dorpshuis Ons Huis 

15-03-2023 Dorpsstraat 37 Almen
19  Dorpshuus Hoeflo 

15-03-2023 Hulstweg 6 Harfsen
20  Ons Gebouw 
  15-03-2023 Sporkehout 4 Harfsen
21  Het Hart 
  15-03-2023 Jolinkweg 2 Eefde
22  Het Spijk
  15-03-2023 Zutphenseweg 202 Eefde
23  Ontmoetingskerk 

15-03-2023 Schurinklaan 1 Eefde

Nadere inlichtingen verstrekt het bureau 
verkiezingen (Hanzeweg 8 in Lochem).

Ambtshalve opschorting persoonsgegevens
 BRP

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

Na onderzoek is er geen duidelijkheid over de 
verblijfplaats van:

L.A. Nuijens, geb. 15-02-1953

Zie informatie: Bezwaar

 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 
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Provinciale Statenverkiezingen 
en waterschapsverkiezingen

Woensdag 15 maart 2023 

VERKIEZINGSKRANT

Ga stemmen!
Bepaal mee wie in jouw provincie 
en waterschap de beslissingen nemen
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Waarom stemmen?

Jouw stem is belangrijk

Verkiezingen
Op woensdag 15 maart 2023 

zijn de verkiezingen voor 

de Provinciale Staten en 

de waterschappen.

Jij bepaalt mee wie beslist 

in jouw provincie en in 

jouw waterschap.

Met jouw stem kies je wie in 

de Provinciale Staten komt. 

En met jouw stem kies je wie 

lid wordt van het algemeen 

bestuur van het waterschap.

Anja

Stemmen is een recht. 
Dat heb ik op school 
geleerd en van huis uit 
meegekregen.

Je laat je stem horen, 
want dan kun je 
meepraten.

Lorette

Veel mensen denken dat 
de politiek niet veel 
voor hen doet. 
Ze beseffen niet dat zoveel 
wordt geregeld, zonder 
dat ze dat weten.

Als ik hoor dat een vrouw 
niet gaat stemmen, dan 
zeg ik: Wacht eens even. 
Weet je dat vrouwen eerst 
geen stemrecht hadden? 
Maar nu wel, dus stem!

Theo

Ja, je moet stemmen! 
Anders gaat je stem 
verloren. 

Er is altijd wel 
een politieke partij 
die bij je past.

De overheid, 
dat zijn wij zelf. 
We moeten meer eigen 
verantwoordelijkheid 
nemen.

Yvonne

Je moet gaan stemmen.

Anders kun je de wereld 
niet veranderen op 
jouw manier.

Ga je niet stemmen? 
Dan moet je ook niet 
zeuren over de politiek.
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Nederland heeft 12 provincies. 

In de Provinciale Staten zitten mensen 

uit de provincie waarin zij wonen. 

Dat zijn de leden van de Provinciale Staten. 

Elke 4 jaar kiezen we deze Provinciale Statenleden 

bij de Provinciale Statenverkiezingen. 

Zij beslissen de komende 4 jaar over de plannen 

voor hun provincie. 

En zij beslissen waar de provincie geld aan uitgeeft. 

De Provinciale Staten controleren ook of 

de plannen goed uitgevoerd worden. 

Bijvoorbeeld door de gemeenten in de provincie.

De Provinciale Staten beslissen bijvoorbeeld over:

Ben je 18 jaar of ouder?

Ben je offi cieel Nederlands?

Dan mag je stemmen 
bij de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten van 
de provincie waarin jij woont.

Natuur en water

De provincie maakt dijken hoger om te zorgen 

dat er geen overstromingen komen. 

De provincies doen dit samen met de waterschappen. 

Samen zorgen ze ook voor gezond zwemwater in 

meren en plassen. 

De provincie zorgt ook voor natuurgebieden.

Reizen met de bus

De provincie regelt dat er bussen 

rijden tussen gemeenten. 

En waar de bushaltes zijn.

Provinciale wegen

Rij je wel eens over een N-weg? 

De provincie zorgt voor deze provinciale wegen.

Anja:
“Er is bezuinigd op 
de bussen in de dorpen. 
Sommige bussen rijden 
alleen in de spits.”

Theo:
“Ik heb twee 
windmolens 
voor de deur. 
Ze steken boven 
de huizen uit. 
Dat vind ik 
maar niks.”

Yvonne:
“Er wordt al lang gewerkt aan 
de weg tussen Katwijk en Leiden. 
Ik vraag me af of het wel 
een verbetering is. 
De mensen die er 
naast wonen hebben 
er echt last van.”

Ruimte: wat komt waar

De Provinciale Staten beslissen 

waar bedrijven, woningen, wegen 

en natuurgebieden komen.

De Provinciale Staten bepalen waar 

boeren een bedrijf mogen starten. 

En maken regels waar boeren 

zich aan moeten houden.

De Provinciale Staten 

bepalen waar windmolens 

mogen komen.

Lorette:
“Als windmolens ver 
van een woongebied 
staan, zijn ze goed 
en belangrijk.” 

Stemmen

Wat doet de provincie?
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Er zijn 21 waterschappen in Nederland. 

Zij zorgen voor genoeg water en schoon water 

in sloten, rivieren en meren. 

De waterschappen zorgen ook voor de dijken. 

Zij beschermen Nederland tegen overstromingen.

Het bestuur van een waterschap beslist bijvoorbeeld over:

Ben je 18 jaar of ouder?

Woon je offi cieel in Nederland?

Dan mag je stemmen bij 
de verkiezingen voor het 
waterschap waarin jij woont.

Droogte en wateroverlast

Gaan we van tevoren iets doen 

tegen droogte en wateroverlast? 

Of repareren we achteraf de schade?

Hogere dijken

Gaan we hogere dijken bouwen? 

Of geven we meer ruimte aan het water?

Rioolwater

Gaan we minder door de gootsteen spoelen? 

Of meer belastinggeld uitgeven aan 

het schoonmaken van rioolwater?

Yvonne:
“We moeten met elkaar 
de wereld schoonhouden.”

Theo:
“Dijken moeten goed 
worden bijgehouden. 
Als we geen dijken 
hebben, verzuipen we.”

Schoon water

Maken we water in meren en rivieren 

extra schoon, zodat je erin kunt zwemmen? 

Of is minder schoon ook goed?

Lorette:
“Ik heb gezien dat water 
werd opgevangen 
voor de boeren 
bij mij in de buurt. 
Het is goed dat 
ze dat doen.”

Belasting
De waterschappen hebben geld nodig om hun werk te kunnen doen.

Daarom betalen we belasting aan de waterschappen.

Bijvoorbeeld zuiverings-heffing. 
Met dit geld maken de waterschappen rioolwater schoon.

Het bestuur van het waterschap bepaalt hoeveel waterschapsbelasting we betalen.

Anja:
“Ik betaal er 
belasting voor. 
Dat is het enige 
dat ik ervan weet.”

Stemmen

Wat doet het waterschap?
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Anja:
“Er is te weinig informatie 
over de verkiezingen voor 
de Provinciale Staten. 
Je weet vaak niet wat 
politieke partijen 
vinden en wat ze 
voor je kunnen 
betekenen.”

Theo:
“Ik haal mijn informatie 
uit wat op TV is. 
Ik heb wel eens zendtijd 

voor politieke 
partijen gekeken. 
Dat vond ik goed 

om te zien.”

Kies de politieke partij die het best bij jouw ideeën past
Maar hoe weet je dat? Een paar tips:

Op welke partij ga ik stemmen?

Wat willen politieke partijen? 
Ga op zoek!

Bekijk plannen van politieke partijen 
op hun website of bijvoorbeeld 
op hun pagina op Facebook of 
account op Instagram. 

Stel vragen aan politieke partijen. 
Stuur een mail of bel. 
Het mailadres en het telefoonnummer 
staan op hun website.

Leden van politieke partijen delen folders uit op straat. 
Of ze komen langs de deur. Je kunt ze alles vragen. 

Soms zijn er verkiezingsbijeenkomsten in de buurt. 
Daar kun je gratis naartoe. 

Kijk tv of luister naar 
de radio, bijvoorbeeld naar 
een verkiezingsdebat. 
Of volg het nieuws van 
de regionale omroepen. 
Daar vertellen politieke partijen 
welke plannen ze hebben.

Praat met andere mensen: 
je familie, vrienden of buren

Vraag welke politieke partij zij kiezen. 
En welke partij niet. 
En waarom. 

Bedenk dan wat jij daar zelf van vindt. 
Je mag helemaal zelf kiezen 
op welke partij je stemt. 

Gebruik een stemhulp

Kijk of er een stemhulp is voor jouw provincie, 
bijvoorbeeld op www.stemwijzer.nl.
Een stemhulp voor de waterschapsverkiezingen 
vind je op www.waterschapsverkiezingen.nl.

Hier geef je jouw mening over een aantal onderwerpen. 

Daarna zie je welke politieke partijen 
het vaak met jou eens zijn.

Op wie stem je? 
De meeste mensen stemmen op de nummer 1 van een partij. 
Dat is de lijsttrekker.

Je kunt ook stemmen op iemand anders van de lijst. 
Bijvoorbeeld speciaal omdat het een vrouw of een jongere is. 
Of omdat het iemand is die je kent. 

Lorette:
“Met een groep vrouwen in het wijkcentrum 
praten we over alles. Dus ook over politiek.”
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7:30 uur
21:00 uur

14

15

Er zijn 2 verkiezingen 
op woensdag 15 maart 2023. 
1.  voor de Provinciale Staten
2. voor de waterschappen
Je mag dus 1 of 2 keer stemmen.

3. Ga naar het stembureau

Ga met je stempas naar het stembureau.

Neem ook je paspoort of rijbewijs of 
identiteitskaart mee. Je kunt hiermee 
stemmen als het geldig is. 
Je mag er ook nog mee stemmen als 
het maximaal 5 jaar verlopen is. 

Stemmen: zo doe je dat!

2. Kies een politieke partij

Je ziet op de kandidatenlijst welke 
partijen meedoen aan de verkiezingen. 

1. Je krijgt een stempas thuis

De gemeente stuurt je een stempas 
en een kandidatenlijst. 

5. Je krijgt een stembiljet

Op het stembiljet staan de politieke 
partijen die meedoen aan 
de verkiezingen. 

De mensen op wie je kunt stemmen,
staan op het stembiljet, bij hun 
politieke partij. 

7. Doe je stembiljet in de stembus

Vouw het stembiljet weer dicht 
en stop het in de stembus. 

8. Je hebt gestemd!

Na 21:00 uur worden alle stemmen 
geteld. De uitslag wordt daarna 
bekend gemaakt. Je vindt de uitslag op 
internet, bijvoorbeeld op www.nos.nl. 
Of in het nieuws, op de radio, op tv 
of in de krant.

Stempas kwijt 
of niet gekregen?

Je kunt een nieuwe stempas 

aanvragen bij de balie van 

jouw gemeente.

Dat kan tot dinsdag 14 maart 2023
12:00 uur.

4. Lever je stempas in

Geef je stempas aan de mensen 
van het stembureau.

Laat ook je paspoort of rijbewijs of 
identiteitskaart zien. 
De mensen van het stembureau 
controleren je stempas en wie je bent. 

6. Kleur 1 vakje rood 

Ga een stemhokje in met het stem-
biljet. Dat doe je alleen. 
Niemand mag meekijken als je stemt. 
In het stemhokje ligt een rood potlood. 
Zoek op het stembiljet de naam van 
de persoon op wie jij wilt stemmen. 
Kleur het vakje rood dat voor 
deze naam staat. 

Let op!
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Lorette:
“Als ik hoor dat 
iemand niet kan 
gaan stemmen, 
dan vertel ik dat 
je ook iemand 
kunt machtigen. 
Die kan dan voor 
zo iemand gaan 
stemmen.”

Niet zelf stemmen?
Je mag iemand anders vragen voor jou te stemmen. 
Dat heet machtigen. 

Je kan alleen iemand machtigen die: 

1. in dezelfde gemeente woont als jij

2. zelf ook op dat moment stemt

3. gaat stemmen bij dezelfde verkiezingen

4. voor de waterschaps-verkiezingen: 
 in hetzelfde waterschap woont als jij

Stemmen: wat mag wel en wat mag niet?

Alleen 
Stemmen doe je alleen. 
Je mag niet samen in een stemhokje staan. 

Ben je blind of heb je 2 armen in het gips? 
Dan mag iemand van het stembureau helpen. 
Of iemand die jij zelf kiest.

Blanco
Je mag blanco stemmen. 
Dan maak je geen hokje rood op het stembiljet. 

Je stem telt dan niet mee voor de uitslag.
Wel voor hoeveel mensen gestemd hebben.

Kleur 1 vakje rood
Je stem is geldig als je 1 hokje rood maakt op het stembiljet. 
Niet meer. Je mag niets schrijven of tekenen op het stembiljet. 

Foutje? 
Vraag een nieuw stembiljet aan de mensen van het stembureau. 
Dat mag 1 keer.

Geheim
Je kiest helemaal zelf op welke partij en welke persoon je stemt. 
Je hoeft aan niemand te vertellen op wie je hebt gestemd.
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15

7:30 uur
21:00 uur

Waar is het stembureau?

Op welke partij ga ik stemmen?

Op welke persoon ga ik stemmen?

Stempassen bij me

Klaar om te stemmen?

Paspoort of rijbewijs of identiteitskaart bij me 

Klaar om te stemmen!

ProDemos
ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechts-
staat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn 
van de democratie en de rechtsstaat en laat zien 
wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – 
in de gemeente, het waterschap, de provincie, 
het land en Europa.

ProDemos maakt ook de StemWijzer. 
Kijk op www.stemwijzer.nl. 

Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen is de vereniging 
van de 21 Nederlandse waterschappen. 
Waterschappen werken aan sterke dijken, 
schoon en voldoende water. Kijk voor meer 
informatie op www.unievanwaterschappen.nl
of mail info@uvw.nl. 

Stichting ABC
ABC is een vrijwilligersorganisatie van en 
voor laaggeletterden in heel Nederland. 
Kijk voor meer informatie op www.a-b-c.nu
of bel 06-83518284.

Stichting Lezen en Schrijven
Wil je beter leren lezen, schrijven of rekenen? 
Of omgaan met de computer? 
Bel dan 0800 – 023 44 44
of kijk op www.ikwilleren.nl.

Wil je anderen hiermee helpen of meer weten? 
Kijk dan op www.lezenenschrijven.nl.

IPO
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) komt op voor 
de 12 provincies bij de regering en de Europese Unie. 
Het IPO is voor een sterke economie in de regio 
en een overheid die goed bestuurt.
Kijk voor meer informatie op www.ipo.nl 
of mail communicatie@ipo.nl .
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Bel ons met je vragen over 
de verkiezingen: 070-757 02 00


