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Gemeente koopt terrein aan rand Lochem voor 
statushouders en Oekraïners
Op het terrein naast Zwem- en 
sportcentrum De Beemd komen 
tijdelijke woningen voor status-
houders en ontheemde Oekraïners. 
Op het terrein staat ook een 
woonhuis, dat nu als kantoor in 
gebruik is. Dit wordt aangepast 
zodat het weer geschikt is om te 
wonen.

Het college wil Oekraïense 
ontheemden en statushouders 
huisvesten aan de Zutphenseweg 
106. De gemeente wil met een 
ontheffing voor 10 jaar, 6 tot 8 
flexibele wooneenheden voor 
maximaal 56 Oekraïners plaatsen 
op het terrein. Het woonhuis wordt 

geschikt voor maximaal 12 status-
houders. Binnen de termijn van  
10 jaar is de locatie ook te gebruiken 
voor andere doelgroepen, zoals 
starters en spoedzoekers. Het 
plan voor de hele locatie wordt de 
komende maanden uitgewerkt. 

Bouwen aan de toekomst
Burgemeester Sebastiaan van ’t 
Erve: “Als college nemen we onze 
verantwoordelijkheid om meer 
woonruimte te creëren. Met dit 
besluit dragen we bij aan het 
oplossen van de vluchtelingen-
crisis en voeren we een raadsmotie 
uit. Maar er is meer nodig. Voor 
onze jongeren en voor iedereen die 
met spoed een thuis nodig heeft, 
moet er meer ruimte komen. Als 
overheden moeten we onze verant-
woordelijkheid nemen en keuzes 
maken. Als gemeenschap hebben 
we de plicht om te zorgen voor een 
dak boven ieders hoofd.”

Nood is hoog
De gemeente staat voor de grote 
uitdaging om te zorgen voor genoeg 
woningen voor ontheemden, 
asielzoekers, spoedzoekers, 
starters, statushouders en andere 
doelgroepen. Voor de zomer 
moeten er woningen zijn voor 

41 statushouders. Ook vangt de 
gemeente op dit moment 160 
Oekraïense vluchtelingen op. Meer 
plekken zijn nodig nu de oorlog in 
Oekraïne voortduurt.

Voorzieningen dichtbij
Zutphenseweg 106 ligt aan de rand 
van de stad Lochem. Voorzieningen 
als openbaar vervoer, onderwijs, 
winkels en sportverenigingen 
liggen binnen bereik. De locatie 
is, op één buur na, omsloten door 
gronden van de gemeente zelf. 
Directe omwonenden en belang-
hebbenden kregen een brief van of 
gesprek met de projectmanager van 
de gemeente. Zij krijgen informatie 
over de stappen die volgen. 

Begeleiding
Oekraïners en statushouders die 
aan de Zutphenseweg 106 komen 
te wonen, krijgen begeleiding 
van Vluchtelingenwerk, Stichting 
Welzijn Lochem en de gemeente 
Lochem. Statushouders zijn 
mensen die asiel aanvroegen en 
met vergunning in Nederland 
mogen blijven. Zij betalen huur voor 
de woonruimten en mogen ook 
werken. Ook de Oekraïners mogen 
werken. 

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

Wegwerkzaamheden Lochem 
overzichtelijk op een rij
In 2023 staan er in en rondom 
stad Lochem de nodige wegwerk-
zaamheden op de agenda. Het 
gaat om zowel gemeentelijke als 
provinciale verkeersprojecten. De 
gemeente Lochem trekt hierin 
samen met alle wegbeheerders 
in de omgeving op. Overlast is 
helaas niet te voorkomen, maar 

door de goede afstemming blijft 
Lochem bereikbaar. Op onze site 
is een speciale pagina ingericht 
waarop u kunt zien wat de 
projecten zijn en de planning is. 
Ook vindt u omleidingsroutes. 
Kijk hiervoor op www.lochem.nl/
wegwerkzaamheden.

Het pand aan de Zutphenseweg 106. Bron: Funda.

Stem ook vandaag in een van onze  
23 stemlokalen!

Vandaag mag u stemmen voor Provinciale Staten en het waterschap. 
Dit kan van 7.30 tot 21.00 uur. Neem alles mee wat u nodig heeft om te 
stemmen. Verderop in dit gemeentenieuws geven we nog eens extra uitleg 
over hoe stemmen werkt. Want elke stem telt! Succes met uw keuze. Meer 
info op www.lochem.nl/verkiezingen. En op www.waarismijnstemlokaal.nl. 

Burgemeester en wethouders helpen 
op het Ruempol tijdens NLDoet

Op vrijdag 10 en 
zaterdag 11 maart 
zetten vrijwilligers uit 
het hele land zich in tijdens NLDoet. 
Samen met andere vrijwilligers 
hielp het college van de gemeente 
Lochem bij de dagbesteding van het 
Ruempol in Laren. 

Wethouder Eric-Jan den Haan: 
“Mooi om samen met zoveel 
andere vrijwilligers wat te kunnen 
betekenen voor een ander. Ik 
heb mensen gesproken, die ik 
anders niet spreek. Dat verrijkt je 
blik. Die ervaring hebben ook de 
andere collegeleden. Respect voor 
de mensen die dit organiseren. 
Niet alleen vandaag, maar elke 
week. Die ontmoetingen zijn een 
verrijking, voor iedereen.” 

NLDoet maakt energie los
Irma Mulder is vrijwilligers- 

coördinator bij Zorggroep 
Sint Maarten. Zij vertelt: 
“NLDoet maakt energie 

los, breed in de samenleving. 
Je voelt het bij de vrijwilligers 
vandaag, bij de Stichting Vrienden 
van het Ruempol. Bij de bezoekers 
van de dagbesteding. Verschillende 
lokale ondernemers dragen bij aan 
de lunch. Tijdens NLDoet zetten 
we graag alle vrijwilligers bij de 
zorggroep Sint Maarten in het 
zonnetje. Vrijwilligers op locaties 
als deze zijn van groot belang, 
op veel manieren. Verschillende 
mensen ontmoeten draagt er 
bijvoorbeeld aan bij dat mensen 
zich volwaardig deel van de 
samenleving voelen. Zelf ook 
aan de slag of meer weten? Dan 
kunt u mij bellen of mailen!” 
Contactgegevens Irma Mulder:  
06 335 681 35, i.mulder@
zorggroepsintmaarten.nl.

Volgende stap woningbouwlocatie 
Almen-Zuid 2b
Tijdens de inloopavond vorig 
jaar december presenteerde de 
gemeente haar plannen voor 
de nieuwe woningbouwlocatie 
Almen-Zuid 2b. Drie varianten voor 
een mogelijke kavelindeling van 
de woningbouwlocatie werden 
daar aan de bezoekers getoond. 
De inloopavond is goed bezocht. 
Ruim 50 mensen hebben gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om 
hun ideeën en wensen over de drie 
plannen mee te geven. 

Door deze inloopavond heeft 
de Vereniging Almens Belang 
(VAB) keukentafelgesprekken 
gevoerd met een aantal belang-
hebbenden en omwonenden van 
Almen-Zuid 2b. Ook heeft de VAB 
een enquête gehouden. De VAB 
heeft de uitkomsten van deze 

enquête en de keukentafelge-
sprekken, in de vorm van een aantal 
verbetervoorstellen, gedeeld met 
de gemeente. En gevraagd om deze 
te betrekken bij het maken van een 
voorkeursverkaveling.

Inloopavond later
Een deel van de voorstellen van 
de VAB ziet de gemeente als een 
kans. We willen die voorstellen 
nader onderzoeken om te zien 
of ze realiseerbaar zijn. Dat heeft 
tijd nodig. Daarom verzetten wij 
de eerder aangekondigde tweede 
informatieavond over het steden-
bouwkundig plan naar een later 
tijdstip. Op dit moment is er nog 
geen concrete datum bekend. 
Wanneer de datum wel bekend is 
dan leest u dat hier in het gemeente- 
nieuws of op www.lochem.nl. 
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Gelderland tekent voor 104.000 nieuwe 
woningen
Tot en met 2030 moeten er 104.000 
woningen bijkomen in Gelderland. 
Woensdag 9 maart plaatsten 
minister Hugo de Jonge voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, gedeputeerde Peter 
Kerris en de gemeentelijke 
bestuurders hun handtekening 
onder zes woondeals: Regio 
Foodvalley, Achterhoek, 
Stedendriehoek, Groene 
Metropoolregio, Noord-Veluwe 
en Rivierenland. Gemeente 
Lochem behoort tot de regio 
Stedendriehoek. 

Namens gemeente Lochem 
ondertekende wethouder Marja 
Eggink de woondeal: “In Lochem 
willen we tot en met 2030, 1.300 
woningen bouwen. Afgestemd op 
de behoefte in de kernen, willen 
we zoveel mogelijk bouwen in 
alle kernen. Zo krijgen starters en 
doorstromers weer een kans op een 
betaalbare woning.” In de kernvisies 

Wonen van de gemeente Lochem, 
staat per kern het aantal en type 
woningen beschreven en de locaties 
die we daarvoor op het oog hebben.

Meer informatie
Op www.lochem.nl vindt u de 
kernvisies Wonen en leest u meer 
over de regionale woondeals. 

Minister Hugo de Jonge ondertekende samen met de gedeputeerde en 
gemeentelijke bestuurders de woondeal. Links naast de minister staat 
wethouder Marja Eggink.

Militaire oefeningen in 
onze gemeente
Van 20 tot en met 22 maart 2023 
loopt u de kans om militairen van 
de Koninklijke Landmacht tegen 
te komen. Zij beoefenen hun 
vaardigheden in onze gemeente. 

Het gaat om een eenheid van 
45 personen. Ze verplaatsen 
zich te voet en met voertuigen. 
Ook maakt de eenheid weer een 
wateroversteek bij Almen. Als ze 
van privéterrein gebruikmaken, 
wordt dit vooraf met de eigenaar 
overlegd. Dit gebeurt ook als 
de route op privéterrein over 
onverharde wegen leidt.

Schade door de oefening
Is er ondanks alle voorzorgsmaat-
regelen door de oefening schade 
ontstaan aan uw privéterrein? 
Noteer dan zoveel mogelijk 
gegevens, zoals eenheid, kenteken 
voertuig, datum en tijd, plaats, 
soort schade. U kunt de schade 
melden bij het Ministerie van 
Defensie, Sectie claims Ministerie 
van Defensie, Postbus 90004, 3509 
AB Utrecht. Of via Jdvclaims@
mindef.nl, (030) 218 04 20.

Meld discriminatie bij het speciale meldpunt
Dinsdag 21 maart is het de 
Internationale dag tegen Racisme 
en Discriminatie. Het doel van 
deze dag is om de bewustwording 
over racisme en discriminatie te 
vergroten. De gemeente Lochem 
staat voor een maatschappij 
waarin we elkaar respecteren 
ongeacht onze afkomst, ons 
geloof, onze sociale status, 
onze huidskleur, onze politieke 
kleur, onze geaardheid of welk 
verschil dan ook. Iedereen doet 
er toe en iedereen doet mee. 
Ervaart u dit niet zo, voelt u 
zich gediscrimineerd of ziet u 
discriminatie in uw omgeving? 

Meld het dan! Dat kan bij het 
anti-discriminatiemeldpunt.
Het anti-discriminatiemeldpunt 
zoekt samen met u naar een 
passende oplossing. U kunt ook bij 
het meldpunt terecht als u vragen 
heeft over discriminatie. Hoe 
maakt u het bespreekbaar? Wat is 
discriminatie en wat kan er tegen 
gedaan worden? Het meldpunt kan 
u met raad en daad bijstaan.

Bereikbaarheid meldpunt
De gemeente Lochem is 
aangesloten bij het Meldpunt 
Discriminatie Apeldoorn. Het 
meldpunt vindt u via de link  
www.art1-nog.nl. Dit is een 

website van Art.1 Noord Oost 
Gelderland. Wilt u meer weten 
over racisme en discriminatie, kijk 
dan eens op www.rijksoverheid.nl 
> onderwerpen > discriminatie en 
racisme > vraag en antwoord > wat 
kan ik doen als ik gediscrimineerd 
word. 

Artikel 1 Grondwet
In artikel 1 van de Grondwet staat 
dat iedereen die zich in Nederland 
bevindt in gelijke gevallen 
gelijk moet worden behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op 
welke grond dan ook, mag niet.

Wilt u als ondernemer weten 
wat er in de gemeente speelt 
op het gebied van economie?

Lochemse  Zaken NieuwsNieuws

Meld u aan voor het 
Lochemse Zaken Nieuws, 
dan krijgt u onze 
nieuwsbrief elk 
kwartaal in uw 
mailbox.

www.lochem.nl/ondernemen/contact/lochemse-zaken

kwartaal in uw 

Dank en waardering voor gastgezinnen 
Oekraïners

"Mijn grote dank en waardering gaat naar u uit." Dinsdag 7 maart 
bedankte burgemeester Sebastiaan van 't Erve gastgezinnen die Oekraïners 
opvangen. De gastgezinnen wisselden ervaringen en tips met elkaar uit na 
een bewogen jaar. Sommige van hen vangen al geruime tijd mensen op. 
Ondanks de uitdagingen die dat met zich mee brengt, zijn zij blij te kunnen 
(blijven) helpen. Ook nu de oorlog langer duurt. En brengen de Oekraïense 
gasten ook mooie momenten en levendigheid. Van 't Erve: "Laten we op 
elkaar blijven letten, om te zorgen dat iedereen het volhoudt." Dit jaar 
startte de gemeente met bijpraatgesprekken voor alle gastgezinnen. Heeft 
u vragen of wilt u zich aanmelden als gastgezin? Neem dan contact op met 
locatiecoordinatie@lochem.nl.

Meld het op de kaart van Circulus
Nestkasten op gemeentebomen: weet u waar ze hangen? 
Op steeds meer bomen in onze 
gemeente hangen nestkasten. Een 
mooie ontwikkeling die helpt bij het 
op peil houden van de vogelstand. 
Veel van deze nestkasten zijn 
speciaal gemaakt voor mezen. En 
dat is niet toevallig. Mezen zijn 
namelijk een natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups. Met 
mezenkasten zorgen we dus voor 
groei van de mezenbevolking die de 
‘plaagrups’ als lekker hapje ziet. 

Graag willen Circulus en de 
gemeente weten waar de 
nestkasten hangen in de openbare 
ruimte. Deze plaatsen we op een 
openbare kaart. Zo kan iedereen 
zien op welke plekken er al initia-
tieven zijn. Hangen de nestkasten 
op eikenbomen? Dan is het extra 
belangrijk om de locaties in beeld 
te hebben. Deze locaties slaan we 
namelijk over bij het behandelen van 
eiken in de strijd tegen de eikenpro-
cessierups. Zo zorgen we ervoor dat 
mezen hun werk kunnen doen en 
voldoende te eten hebben.

Samen de kaart compleet maken
Nestkasten op gemeentebomen zijn 
meestal opgehangen door betrokken 
buurtbewoners of verenigingen. 
Medewerkers van Circulus komen 
de kasten soms tegen bij boomkeu-
ringen. Ze registeren ze dan op een 
kaart. Niet alle nestkasten zijn in 
beeld, want de gemeente Lochem telt 
maar liefst 70.000 gemeentebomen. 
En natuurlijk kunnen er ondertussen 
kasten bijgekomen zijn. We vragen u 
daarom een handje te helpen bij het 
compleet maken van de openbare 
nestkastenkaart. 

Hoe geeft u een nestkast door? 
Weet u waar een nestkast hangt op 
een boom in de openbare ruimte? Of 
heeft u zelf een kastje opgehangen? 
En staat deze niet op de nestkasten- 
kaart op www.circulus.nl/lochem? 
Maak dan een foto van de kast(en). 
Op de kaart klikt u op de plek waar 
de nestkast hangt. U kunt daar 
de foto uploaden 
en eventueel 
meer informatie 
doorgeven. Zo zorgen 
we samen voor een 
actuele kaart. 

Weet u waar een nestkast hangt op een boom in de openbare ruimte?  
Meld het. Dan slaan we die plek over in de strijd tegen de eikenprocessierups.
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Stemmen: hoe werkt dat?

1 2 3

U krijgt een stempas
Uiterlijk 2 weken voor de verkiezing 
ontvangt u uw stempas. Heeft u geen 
stempas ontvangen of bent u uw stempas 
kwijt? Vraag dan een nieuwe aan bij de 
gemeente.

U kiest een kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt 
thuis een overzicht met alle kandidaten 
waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

4 5 6

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen?
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de 
kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten (partijen) 
die meedoen aan de verkiezing. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen.

7 8 9

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 
alleen. Heeft u vanwege uw lichamelijke 
gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

Lever uw stembiljet in
Stop het stembiljet in de stembus. U heeft 
uw stem uitgebracht. Woensdag worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op 
de website van de gemeente.

Meer informatie?
Kijk op de website van de gemeente 
of op elkestemtelt.nl.



 Gemeente Nieuws
15 maart 2023 • Redactie: team Communicatie gemeente Lochem

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  

Evenementenvergunning Country en 
Gardenfair         

Contact: mw. M. Hazewinkel

De burgemeester is van plan een vergunning 
te verlenen voor de Country en Gardenfair van 
18 tot en met 21 mei 2023 bij Huis Verwolde, 
Jonker Emilelaan 4 in Laren.

De aanvraag voor het houden van de fair het 
ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken 
zijn voor iedereen 6 weken in te zien vanaf 
15 maart tot en met 26 april 2023. Om deze 
stukken in te kunnen zien kunt u een afspraak 
maken met mevrouw M. Hazewinkel.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kunnen belanghebbenden mondeling of 
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij de burgemeester. Schriftelijke zienswijzen 
stuurt u naar de gemeente Lochem t.a.v. de 
burgemeester, postbus 17, 7240 AA Lochem. 
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met 
Monique Hazewinkel via (0573) 28 92 22.

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 2 t/m 8 maart 2023 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Eefde
• Schoolstraat 60a, het wijzigen van 

de bestemming van het pand, nr. 
Z2023-00000213, 1 maart 2023 

Gorssel
• Ravensweerdsweg 12, het vergroten van een 

woning, nr. Z2023-00000229,  
7 maart 2023

Harfsen
• Harfsense Steeg 10, het plaatsen van een 

werktuigenberging en een strostal, nr. 
Z2023-00000216, 2 maart 2023 

Laren
• Tunnelweg 6, het aanleggen van een poel, 

nr. Z2023-00000231, 8 maart 2023 
Lochem
• Nettelhorsterweg (nabij N825), het plaatsen 

van een verkeersbrug en een fietsbrug, nr. 
Z2023-00000230,  
8 maart 2023 

• Prins Willem-Alexanderlaan 25 (nabij), 
het kappen van een lijsterbes, nr. 
Z2023-00000221, 3 maart 2023 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Barchem
• Schoneveldsdijk 26, het verbouwen van een 

woning, nr. Z2022-00000475,  
3 maart 2023 

Zie informatie: Bezwaar 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

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

Barchem
• Brinkerinkweg 1, het plaatsen van 

een bordbuster/reclamebord, nr. 
Z2023-00000079, 3 maart 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:

Laren
• Nieuweweg 2t, het kappen van 16 bomen, 

nr. Z2023-00000029, 8 maart 2023 

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet verlengen 
van de beslistermijn is in principe geen 
bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb)

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 2 t/m 8 maart 2023 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Lochemseweg 10, het verbouwen van  

een woning, nr. Z2023-00000165,  
6 maart 2023 

Epse
• Oude Larenseweg 87, het oprichten van een 

werktuigenberging, nr. Z2022-00000447, 6 
maart 2023 

Gorssel
• Parallelweg 8, het plaatsen van een atelier, 

nr. Z2023-00000144, 7 maart 2023 
Kring van Dorth
• Kasteelweg 16, het oprichten van een 

werktuigenberging, werkplaats en een 
jongveestalling, nr. Z2022-00000506,  
7 maart 2023 

Laren
• Beuzelshoek 3, het veranderen van een 

voorgevel en het vervangen van een kozijn, 
nr. Z2023-00000077, 6 maart 2023 

• Rossweg 14, het plaatsen van zonnepanelen 
bij een rijksmonument,  
nr. Z2023-00000148, 7 maart 2023 

Lochem
• Barchemseweg 39, het plaatsen 

van zonnepanelen op een schuur en 
veranda (gemeentelijk monument), nr. 
Z2023-00000173, 7 maart 2023 

• Kastanjelaan 27, het verbouwen van een 
woning, nr. Z2023-00000084,  
2 maart 2023 

Openbare bekendmakingen

Informatieavond in Harfsen over 
warmtevoorziening in uw woning
Op woensdag 29 maart organiseert 
Plaatselijk Belang Harfsen-Kring 
van Dorth een thema-avond over 
het verduurzamen van uw woning. 

De avond begint met een korte 
presentatie en daarna gaan 
de aanwezigen aan tafels het 

gesprek aan. U kunt vragen stellen, 
informatie ophalen en ervaringen 
uitwisselen. Dit allemaal onder 
leiding van experts. Doel is dat u 
naar huis gaat met een concrete 
stap. Zodat u thuis meteen verder 
kunt met het verduurzamen van de 
warmtevoorziening in uw woning.

Datum: 29 maart
Tijd: 19.30-22.00
Locatie: Dorpshuus Hoeflo, 
Hulstweg 4-6 Harfsen
Aanmelden: 
via bit.ly/energie29maart

Bespaar brandstof met banden op de juiste 
spanning
Dankzij de slimme bandenpompen 
in Eefde en Lochem hebben 
automobilisten en motorrijders 
in onze gemeente al flink wat 
brandstof kunnen besparen. Geen 
overbodige luxe in tijden van 
hoge brandstofprijzen. Bespaar 
ook en breng uw banden gratis op 
spanning bij een van deze pompen. 

Bij de slimme bandenpomp in 
Lochem is in drie jaar tijd 62.696 
liter brandstof en 210,39 ton CO2 
uitstoot bespaard. Daar hebben 
bijna 10.000 bestuurders voor 

gezorgd. Samen bespaarden zij een 
bedrag van 214.973 aan nieuwe 
banden en brandstof. 

Gebruik bandenpomp
Bovendien zorgt rijden met de 
juiste bandenspanning voor 
minder verkeerslawaai. De slimme 
bandenpomp in Eefde is sinds  
23 februari 2022 in gebruik. Al ruim 
3000 mensen maakten gebruik 
van de pomp. Met gemiddeld zes 
bezoekers per dag zijn er in Eefde 
iets minder gebruikers dan in 
Lochem. Beide pompen zijn dag 

en nacht gratis te gebruiken om 
banden van voertuigen op de juiste 
spanning te brengen. 

Nieuws 
van de gemeenteraad

Besluiten gemeenteraad 13 maart 2023

Op 13 maart vergaderde de gemeenteraad in het gemeentehuis in 
Lochem. U vindt hier een overzicht van de genomen besluiten.

De volgende voorstellen werden aangenomen:
• Bestemmingsplan Eikeboomlaan 2 Joppe
• Aanvraag suppletie
• Bestemmingsplan Graanweg 62 Lochem

• De motie vreemd aan de orde: Kleurrijk Lochem werd aangenomen
• De motie vreemd aan de orde: Kernenergie, nee bedankt werd niet 
 aangenomen

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

Verwijderen kerststukken 
begraafplaats
 Op de begraafplaatsen in de gemeente Lochem liggen nog 
kersttakken. Ook kerstbakjes staan er nog. De gemeente vraagt de 
bezoekers van de begraafplaats deze takken en bakjes te verwijderen 
voor 20 maart 2023. Na deze datum zal de gemeente de niet-ver-
wijderde kerststukken zelf opruimen.
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Intrekking omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
bekend gemaakt:

Joppe
• Joppelaan 81, het intrekken van 

een omgevingsvergunning voor het 
vergroten van een werktuigenberging (nr. 
2021-194764), nr. 2023-262680,  
7 maart 2023 

Bestemmingsplannen

Ontwerp bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Braakhekkeweg 13 
Harfsen (planid-nummer NL.IMRO.0262.
buBraakhek13Ha-BP31), zaaknummer 
2022-241544. Wijziging van agrarische 
bestemming in een woonbestemming.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 16 maart 2023 voor de duur 
van zes weken tot en met 26 april 2023 ter 
inzage. Het ontwerp bestemmingsplan kan 
gedurende de hiervoor genoemde termijn 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op 
de knop "Zoeken plannen", waarna u de 
mogelijkheid heeft de informatie op te roepen 
via het invullen van de locatie, de naam van 

het bestemmingsplan of het planid-nummer. 
U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 
in Gorssel de stukken inzien (digitaal of op 
verzoek op papier). 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling, schriftelijk of 
digitaal zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeenteraad. Een schriftelijke zienswijze 
richt u aan de gemeenteraad, Postbus 17, 
7240 AA Lochem. Een digitale zienswijze kunt 
u uitsluitend indienen via www.lochem.nl/
zienswijze, onder vermelding van: zienswijze 
ontwerp bestemmingsplan (met vermelding 
van de plannaam en het zaaknummer). 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:
• naam ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Verkeer

Verkeersbesluiten

Contact: dhr. E. Pol / R. Lieftink

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Epse
• Kletterstraat (2022-256414) 

Door middel van het plaatsen van het bord 

model C12 van bijlage 1 van het RVV 1990 
(gesloten voor alle motorvoertuigen) en 
het onderbord met de tekst ‘Uitgezonderd 
bestemmingsverkeer” het gedeelte van de 
Kletterstraat, gelegen tussen perceel nr. 
27 en de gemeentegrens af te sluiten voor 
alle motorvoertuigen met uitzondering van 
bestemmingsverkeer.

Lochem
• Tuinstraat (2023-267144) 

Door middel van het plaatsen van de 
verkeersbord E9 (parkeergelegenheid 
vergunninghouders) van bijlage 1 van het 
RVV 1990, inclusief een onderbord met 
pijlen verwijzend naar de parkeervakken, vijf 
parkeervakken aan de Tuinstraat in Lochem 
aan te wijzen voor vergunninghouders.

Verkeersmaatregelen

Contact: dhr. E. Pol 

De volgende verkeersmaatregelen zijn 
genomen:

Eefde
• De doorgaande route in Eefde is vanaf 

woensdag 15 maart weer open voor het 
verkeer. De werkzaamheden zijn goed 
verlopen en eerder klaar dan verwacht.  
 
Let op: de voorrangssituatie op de kruisingen 
is aangepast. Op gelijkwaardige kruispunten 
hebben bestuurders van rechts voorrang.

Lochem
• De Prins Bernhardweg in Lochem gaat vrijdag 

17 maart (eind van de dag) weer open voor 
het verkeer. De laatste werkzaamheden van 
de herinrichting zijn dan klaar. 

Let op: 
• De voorrangssituatie op de Prins 

Bernhardweg en Julianaweg is aangepast. 
Op gelijkwaardige kruispunten hebben 
bestuurders van rechts voorrang.

• Parkeren mag alleen nog in de vakken 
aangegeven met een blauwe lijn (met 
parkeerschijf max. 2 uur) of de letter ‘P’ in 
het wegdek.

Zie informatie: Bezwaar

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 verzoeken we binnen 
twee weken na publicatiedatum van dit 
bericht contact op te nemen met de afdeling 
Publiekscontacten, telefoonnummer (0573) 28 
92 22. Indien deze personen zich niet binnen 
deze periode melden, worden zij uitgeschreven 
uit de Basisregistratie Personen.

H. Buzhak, geb. 21-04-1976
O. Kapran, geb. 11-09-1989
J.M.A. Weijters, geb. 24-08-1985

De gevolgen hiervan zijn dat men geen gebruik 
meer kan maken van overheidsvoorzie-
ningen (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 


