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Ruime meerderheid van stemmen naar BBB 

Zo stemde de gemeente Lochem 
Woensdag 15 maart kozen 
inwoners de leden van Provinciale 
Staten van Gelderland en de 
leden van het bestuur van het 
Waterschap Rijn en IJssel. De 
definitieve uitslagen van de 
Provinciale Statenverkiezingen 
en waterschap Rijn en IJssel zijn 
bekend op 23 maart. Hieronder 
daarom een beeld van de 
voorlopige uitslagen.

Provinciale Staten
Ruim een derde van de stemmen 
ging naar de Boer Burger 
Beweging (35,27%), gevolgd door 
VVD (11,10%), PvdA (9,13%). 

GROENLINKS (8,35%) EN D66 
(6,53%).

In 2019 gingen vanuit gemeente 
Lochem de meeste stemmen naar 
VVD (21,82%), GroenLinks (13,13%) 
en CDA (12,68%). 

Opkomst
In totaal brachten 20.185 mensen 
hun stem uit voor de Provinciale 
Statenverkiezing.  Een opkomst-
percentage van 72,78%. Een hoge 
opkomst ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde van 57,5% In 
2019 was het opkomstpercentage 
in gemeente Lochem 64,38%. 

Waterschap
De opkomst voor de waterschaps-
verkiezing in onze gemeente was 
69,84% (61,67% in 2019). 28362 
brachten hun stem uit. Ook hier 
gingen de meeste stemmen naar 
BBB (28,10%). Daarnaast trok 

ook Vrienden van de Berkel veel 
stemmen (21,18%). In 2019 gingen 
de meeste stemmen naar Vrienden 
van de Berkel (30,9% van de 
stemmen), VVD (17,18%) en Water 
Natuurlijk (16,41%).

Goed verlopen
De verkiezingen in de gemeente 
Lochem zijn goed verlopen, dankzij 
de inzet van de vele stembureau- 
leden. Vrijwilligers en medewerkers 
die ervoor zorgden dat inwoners 
snel en gemakkelijk konden 
stemmen in alle 23 stemlokalen. 

Meer informatie
Op www.lochem.nl/verkiezingen 
staan de proces-verbalen. Zodat 
iedereen die kan inzien. Provincie 
Gelderland en het Waterschap 
publiceren de uitslagen op  
www.gelderland.nl en op  
www.wrij.nl. Op 23 maart volgt op 
die sites de definitieve uitslag.

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

De opkomst in de gemeente Lochem was 72,78%. Een hoge opkomst ten 
opzichte van het landelijk gemiddelde van 57,5%.

Voorlopige uitslag Provinciale Statenverkiezing – hoe gestemd in 
gemeente Lochem

Partij Stemmen        Percentage

VVD 2241 11,10
Forum voor Democratie 428 2,12
CDA 1087 5,39
GROENLINKS 1685 8,35
Partij van de Arbeid 1843 9,13
D66 1319 6,53
ChristenUnie 558 2,76
PVV 335 1,66
SP 523 2,59
SGP 47 0,23
Partij voor de Dieren 1011 5,01
50PLUS 321 1,59
Lokale Partijen Gelderland 355 1,76
BBB 7119 35,27
ONS Gelderland 65 0,32
Belang van Nederland 96 0,48
JA21 472 2,34
Volt 680 3,37

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 20185 100,00
Aantal blanco stemmen 62 0,31
Aantal geldige stemmen 20247
Aantal ongeldige stemmen 31 0,15
Aantal kiezers 20278
Aantal opgeroepen kiezers 27863
Opkomstpercentage 72,78%

Aantal uitgebrachte stemmen Waterschap in gemeente Lochem

Partij Stemmen        Percentage

CDA 1.280 6,46 
Water Natuurlijk 3040 15,35
PvdA 2296 11,59
VVD  2034 10,27
Vrienden van de Berkel 4195 21,18
50 Plus  298 1,50
AWP voor water, klimaat en natuur 595 3,00
OndernemendWater 504 2,54
BBB 5566 28,10
 
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen 19808 100,00
Aantal blanco stemmen 181 0,90
Aantal geldige stemmen 19989
Aantal ongeldige stemmen 44 0,22
Aantal kiezers 20033
Aantal opgeroepen kiezers 28362
Opkomstpercentage 70,63%

Gemeente wijst locaties aan voor  
13 laadpalen in openbare ruimte
Er komen in de openbare ruimte 
binnen de gemeente Lochem dit 
jaar 13 laadpalen voor elektrische 
auto’s bij. De gemeente heeft 
de verplichting om jaarlijks 
op minimaal twaalf locaties 
zogenoemde proactieve laadpalen 
te faciliteren. Dit zijn laadpalen 
die we vooruitlopend op de vraag 
aanwijzen. Vattenfall plaatst, 
exploiteert en beheert uitein-
delijk de laadpalen. De gemeente 
heeft hiervoor een concessieover-
eenkomst afgesloten. 

De verwachting is dat het 
aantal elektrische auto’s sterk 
zal toenemen. Om deze ontwik-
keling te faciliteren zijn in het de 
gehele gemeente oplaadpunten 
nodig. Hier kunnen eigenaren van 
elektrische auto's hun voertuig 
opladen. Gebruikers van een 
laadpaal zijn eigenaren van een 
elektrische auto. Dit kunnen 
bedrijven en overheidsinstanties 
zijn, maar ook inwoners en hun 
bezoekers. 

Locaties en verkeersbesluit 
Voor het aanwijzen van parkeer-
plaatsen voor elektrisch rijden 
is een verkeersbesluit nodig. 
Meer informatie vindt u hierover 
verderop in dit gemeentenieuws 
bij de Openbare bekendmakingen 
onder het blauwe kopje Verkeer. 
Daar staan ook de locaties vermeld. 
De gekozen locaties komen van 
de plankaart die de gemeente 
afgelopen jaar na een uitgebreid 
participatietraject vaststelde.

Vrijwilligers doen er een schepje 
bovenop tijdens de Opschoondag

Zaterdag 18 maart was het de landelijke Opschoondag. Meer dan 200 
vrijwilligers in de kernen Epse, Gorssel, Eefde, Almen, Laren, Exel, Lochem 
en Barchem meldden zich aan om zwerfafval op te ruimen. Sommige 
groepen deden dat op 18 maart. Gewapend met een afvalknijper, een 
vuilniszak en herkenbaar aan een oranje- of een geel veiligheidshesje 
gingen zij de rommel te lijf. Andere groepen steken komende zaterdagen 
de handen uit de mouwen. Circulus zorgde voor de materialen en het 
ophalen van de vuilniszakken en Stichting Welzijn Lochem regelde twee 
razende reporters die de Opschoondag in beeld brachten. Een mooie 
samenwerking dus van vrijwilligers, Circulus en SWL! Foto: Astrid Lievestro, 
Stichting Welzijn Lochem



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

Vijf varianten voor aanpak fileprobleem  
en doorstroming Epse- A1
Provincie Gelderland heeft 
samen met gemeente Lochem en 
gemeente Deventer 5 verkeers-
kundige varianten bedacht voor 
het wegvak Epse-A1. Dit om het 
verkeer op de Deventerweg (N348) 
tussen Deventer, de A1 en Epse vlot 
en veilig door te laten stromen. 
Dat is nodig omdat de hoeveelheid 
verkeer op dit wegvak niet goed 
doorstroomt, waardoor er steeds 
meer files ontstaan. Dat wordt de 
komende jaren steeds meer.  De 
provincie nodigt de omgeving uit 
om te reageren op deze varianten.

De impressies van de 5 varianten 
staan op www.gelderland.nl/
N348EpseA1. Deze richten 

zich op het kruispunt vanaf 
de Deventerweg (N348) / 
Lochemseweg (N339) tot aan 
de kruising afrit A1 met de 
Deventerweg. De varianten 1 t/m 4 
gaan uit van een verdubbeling van 
het aantal rijstroken tussen beide 
kruispunten, verschillen voor wat 
betreft de maximum snelheid (70 of 
80 km/uur) en de ligging (oostzijde 
of westzijde). Variant 5 gaat uit van 
de Lochemseweg als parallelweg 
van de N348, als nieuwe aansluiting 
en entree voor de kern Epse. 

Reageren? 
De provincie staat aan het 
begin van het onderzoek. De 
varianten staan nog niet vast. 

Met aanwonenden en de 
klankbordgroep gaat de provincie in 
gesprek over deze verkeerkundige 
varianten. Ook andere belangheb-
benden kunnen reageren. Dit kan 
uiterlijk tot en met 7 april 2023  
via het reactieformulier op  
www.gelderland.nl/N348EpseA1. 

Vervolg 
Er is nog geen rekening gehouden 
met de effecten op de omgeving. 
Dat gebeurt in de volgende stap. 
Uiteindelijk werkt de provincie toe 
naar een voorkeursvariant. Dat is 
één van de onderzochte varianten 
of een combinatie van één of 
meerdere varianten.

Militaire oefeningen in onze 
gemeente
Van 27 tot en met 30 maart 2023 
loopt u de kans om militairen van 
de Koninklijke Landmacht tegen 
te komen in onze gemeente. De 
militairen houden een oefening 
waarbij verkenningsgroepen 
getraind worden.

Het gaat om een eenheid van 60 
personen. 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.

Politieke Avond maandag 27 maart

Maandag 27 maart 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:
Bestemmingsplan 
Groenedijk 7 Laren *

Open ronde tafel:
Tiny-Village Lochem

Beeldvormen:
Ontwikkelingen VNOG *

20.15 uur Beeldvormen:
Regionale woondeal *

Beeldvormen:
Onderzoek aanplant bomen 
Quatre Brasweg *

Beeldvormen: 
Jaarverslag leerplicht en 
RMC 2021-2022 *

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 13 maart 2023
4. Ingekomen stukken 8 februari t/m 7 maart 2023
Debatonderwerpen
5. Samenwerkingsafspraken woningcorporaties en huurdersorganisaties 2023 t/m 2026
Hamer- en stemstukken
6. Economische agenda “Veelzijdig en Ondernemend”
7. Bestemmingsplan Lindeboomsweg 9 Lochem
8. Nota grondbeleid
9. Bestemmingsplan Harfsense Steeg 14 Harfsen
10. Verlenging contract accountant en aanbesteding nieuw contract accountant
11. Noodzakelijke aanpassingen brandweerkazernes VNOG
12. Bestemmingsplan Kokstraat naast nr. 18 Eefde
13. Bestemmingsplan Zutphenseweg 126 Eefde
14. Wmo verordening en beleidsregels 2023
15. Bestemmingsplan Gerrit Slagmanstraat 2a Joppe
16. Samenstelling raadswerkgroep omgevingswet
17. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Ongestoord onderweg:  
rij en fiets MONO!
De jeugd groeit op met het gebruik 
van een smartphone en social 
media. Jonge fietsers met een 
mobieltje in de hand zien we dan 
ook helaas regelmatig terug in het 
straatbeeld. Dit is levensgevaarlijk. 
Om een stukje bewustwording te 
creëren deelden we vorige week 
sleutelhangers uit en hingen we 
posters op in het Staring College. 
Je telefoon gebruiken tijdens 
het fietsen en autorijden levert 
gevaarlijke situaties op. Niet alleen 
voor jezelf, maar ook voor andere 
weggebruikers. Het leidt volgens 
cijfers tot enkele tientallen slacht-
offers per jaar. Voorkom ongevallen, 
rij en fiets dus MONO! Mono staat 
voor ongestoord onderweg zijn. 
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Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen  

Evenementenvergunningen       

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

Vanaf 9 maart tot en met 15 maart 2023 zijn 
de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Barchemse Paardenmeerdaagse, 

Zwiepseweg 32, 12 tot en met 14 mei 2023 
(2023-267353)

Epse
• Palmpaasoptocht (besloten) het Wansink 

25, 2 april 2023 (2023-268043)
Gorssel
• 90 jarig jubileum vv Gorssel (besloten) 

Markeweg 10, 10 juni 2023 (2023-267443)
• spieren voor spieren rally, Hoofdstraat 45, 

10 juni 2023 (2023-267459)
• Buitenkunstig Gorssel, Hoofdstraat 47c,  

18 juni 2023 (2023-268142)
Harfsen
• Obstakel Run Bootcamp (besloten) 

Harfsense Steeg 10, 17 juni 2023 
(2023-267224)

• Koningsdag 2023, Hulstweg 6, 27 april 
2023 (2023-267449)

Laren
• Larense Avondvierdaagse, Verwoldseweg 

18, 22 tot en met 25 mei 2023 
(2023-268074)

Lochem
• Dochterens Tentfeest, Zutphenseweg 

101, 30 juni tot en met 1 juli 2023 
(2023-267356)

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 9 t/m 15 maart 2023 zijn de volgende 
aanvragen ontvangen:

Eefde
• Elzerdijk 52, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2023-00000243,  
13 maart 2023

• Zutphenseweg 60, het vervangen van een 
dakkapel, nr. Z2023-00000246, 14 maart 
2023 

Laren
• Vreebroek 3, het vergroten van een 

geitenstal en het plaatsen van een 
overkapping, nr. Z2023-00000234,  
9 maart 2023 

Lochem
• Broekstraat 6, het plaatsen van 

zonnepanelen in veldopstelling, nr. 
Z2023-00000238, 11 maart 2023 

• Kappellendwarsweg 4, het milieu-
neutraal veranderen van een inrichting, nr. 
Z2023-00000235, 10 maart 2023 

• Vordenseweg 6, het brandveilig gebruik 
van een hotel/restaurant en bowlingbaan, 
nr. Z2023-00000247, 14 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:

Eefde
• Rustoordlaan 30a, het kappen van een berk, 

nr. Z2023-0000043, 15 maart 2023
Lochem
• Kappellendwarsweg 4, het milieu-

neutraal veranderen van een inrichting, nr. 
Z2023-00000235, 13 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)

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Almen
• Dorpsstraat 61, het plaatsen van 

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

Zie informatie: Bezwaar 

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning

Contact: afdeling Publiekscontacten 

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

Lochem
• Nassaulaan 9 en 82 (nabij), het kappen van 

twee haagbeuken, nr. Z2022-00000362,  
15 maart 2023 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 9 t/m 15 maart 2023 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Almen
• Scheggertdijk 102, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2023-00000133,  
9 maart 2023 

Barchem
• Vrochterdijk, Hardermaat en Oude 

Ruurloseweg (nabij), het aanleggen 
van natuurgebied Foezelaorend, nr. 
Z2023-00000135, 15 maart 2023 

Eefde
• Schurinklaan 7, het kappen van een 

berk (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2023-00000035, 10 maart 2023

• Valkeweg 2, het kappen van een witte berk, 
nr. Z2023-00000036, 10 maart 2023 

• Zutphenseweg 37, het kappen van een 
walnotenboom, nr. Z2023-00000034,  
10 maart 2023 

Gorssel
• Joppelaan 49, het verbouwen van een 

woning en schoorstenen en plaatsen 
klokkentorentje, nr. Z2023-00000132,  
10 maart 2023

Lochem
• Nassaulaan 9 en 82 (nabij), het kappen van 

twee haagbeuken (herplant opgelegd 2 st.), 
nr. Z2023-00000147, 15 maart 2023 

• Torenmolenlaan 120, het kappen van een 
es, nr. Z2023-00000037, 10 maart 2023 

• Zutphenseweg 67, het vervangen van een 
kapschuur, nr. Z2023-00000143, 15 maart 
2023 

Bestemmingsplannen

Vaststelling bestemmingsplan

Contact: afdeling Publiekscontacten

Op 13 maart 2023 is het bestemmingsplan 
Graanweg 62 Lochem ongewijzigd 
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan Graanweg 
62 Lochem (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loGraanweg62-BP41) herstelt een fout in het 
bestemmingsplan ‘Lochem-West 2010’. Op het 
perceel Graanweg 62 staat een woning zonder 
‘bouwvlak’. Het nieuwe bestemmingsplan 
kent dit bouwvlak toe en formaliseert zo 
de bouwmogelijkheden die zijn toegestaan 
binnen het bestemmingsplan.

Ter inzage 
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met 
ingang van 23 maart 2023 voor de duur van 
zes weken tot en met 3 mei 2023 ter inzage. 
Het vastgestelde 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). 

Beroep
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van 
State worden ingesteld. Het beroepschrift 
moet gestuurd worden naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Ingevolge 
artikel 3.8, lid 5 van de Wet ruimtelijke 
ordening treedt het besluit tot vaststelling 
van het bestemmingsplan in werking daags 
na afloop van de hiervoor genoemde beroep-
stermijn. Binnen deze termijn kan een 
verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, waardoor 
het besluit niet in werking treedt, totdat op het 
verzoek is beslist.

Digitaal beroep
Alleen burgers kunnen via digitaal loket van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State beroep in stellen. U moet dan wel 
beschikken over DigiD, anders kunt u niet 
inloggen. 

Ontwerp bestemmingsplan 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt 
ter inzage.

Het bestemmingsplan Larenseweg 70 
Lochem, 2023 (planid-nummer NL.IMRO.0262.
loLarensew702023Lo-BP31), zaaknummer 
2023-266987.
Wijziging van kantoor bestemming in een 
gemengde bestemming.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan ligt met 
ingang van 23 maart 2023 voor de duur 
van zes weken tot en met 3 mei 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. R. Lieftink

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Barchem
• Heidehof, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Heidehof 4. 

Eefde
• Beeklaan, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Oostwiek 4. 

• Korenbloemweg, het aanwijzen van 
parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische auto’s ter hoogte van 
Korenbloemweg 1. 

Openbare bekendmakingen
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Epse
• Mariënhorst, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Mariënhorst 13. 

• Smeenkskamp, het aanwijzen van parkeer-
plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Smeenskamp 3. 

Gorssel
• Ewoltstede, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Ewoltstede 2. 

• Veldhofstraat, het aanwijzen van parkeer-
plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Veldhofstraat 34. 

Harfsen
• Gentiaan, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van De Veldhoek

Laren
• Banninksweg, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van Banninksweg 16

Lochem
• Hanzeweg, het aanwijzen van parkeer-

plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van de nieuw te 
realiseren parkeerplaatsen aan de Kop van 
Oost. 

• Francois Ballochilaan, het aanwijzen van 
parkeerplaatsen voor het opladen van 
elektrische auto’s ter hoogte van het 
parkeerterrein bij Francois Ballochilaan 77. 

• Standaardmolenerf, het aanwijzen 
van parkeerplaatsen voor het opladen 
van elektrische auto’s ter hoogte van 
Standaardmolenerf 12. 

• Tusseler, het aanwijzen van parkeer-
plaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s ter hoogte van het parkeerterrein bij 
Tusseler 48b. 

Verkeersmaatregelen

Contact: dhr. E. Pol 

De volgende maatregelen worden genomen:

Harfsen 
• In verband met een evenement wordt op 

1 en 2 april 2023 de Gerrit Slagmanstraat 
tussen de Deventerdijk en de Elzerdijk 
afgesloten voor het verkeer.

• Er wordt een dubbelzijdig parkeerverbod 
ingesteld op: 
De Elzerdijk, vanaf de kruising Elzerdijk/ 
Reeverdijk tot 200m voorbij de kruising 
Elzerdijk/ Gerrit Slagmanstraat

Zie informatie: Bezwaar

Bekendmakingen

Intrekking aanwijzing Wet voorkeursrecht 
gemeenten van diverse percelen in Lochem, 
Laren en Harfsen

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lochem maken, op grond van 
artikel 8 eerste lid van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten (Wvg), bekend dat zij bij besluit 
van 14 maart 2023, het besluit van de raad van 
de gemeente Lochem van 20 september 2021, 
waarbij onder andere diverse percelen gelegen 
in Lochem, Laren en Harfsen als gronden zijn 

aangewezen waarop artikelen van de Wvg van 
toepassing zijn, gedeeltelijk heeft ingetrokken 
en wel voor de zones Lochem West De Elze e.o., 
Lochem Zuid Tusselerveen, Lochem Zuid Lange 
Voren, Laren West en Harfsen Lochemseweg 
Noord.

Aanleiding 
Het voorkeursrecht werd gevestigd ten 
behoeve van de toegedachte bestemming 
‘Wonen en bijbehorende voorzieningen’. 

Een deel van de in het kader van de Wvg 
aangewezen gronden hoeft onder andere 
vanwege de vastgestelde Kernvisies voor deze 
drie kernen danwel anderszins niet langer 
aangewezen te zijn in het kader van de Wvg. 
Het voorkeursrecht Wvg op deze gronden 
trekt het college in. Voor overige percelen zoals 
aangewezen bij besluit van de raad van 20 
september 2021 blijft de Wvg gelden. Artikel 
8 lid 1 van deze wet bepaalt dat, voor zover de 
vestiging van een voorkeursrecht niet meer 
voldoet aan de eisen die daaraan op grond 
van de wet worden gesteld, burgemeesters 
en wethouders besluiten tot het intrekken 
van de aanwijzing van een perceel of gebied. 
Ditzelfde artikel bevat voor het college van 
burgemeester en wethouders vervolgens 
de verplichting het voorkeursrecht van de 
gemeenteraad in te trekken. 

Gevolgen 
Na de intrekking is het voorkeursrecht niet 
langer van toepassing op de betrokken 
gronden en zijn de eigenaren en/of beperkt 
gerechtigden, wanneer zij tot verkoop van (hun 
rechten op) hun gronden willen overgaan, niet 
langer verplicht om (de rechten op) de percelen 
eerst aan de gemeente Lochem te koop aan 

te bieden alvorens verkoop aan een ander 
mogelijk is (de aanbiedingsplicht). Het intrek-
kingsbesluit wordt verwerkt in het gemeen-
telijke beperkingenregister en in de openbare 
registers (van de landelijke voorziening) bij het 
kadaster. Eigenaren ontvangen bericht.

Ter inzage 
Het intrekkingsbesluit van burgemeester en 
wethouders van 14 maart 2023 en de daarbij 
behorende stukken zijnde perceellijsten en 
tekeningen liggen met ingang van 23 maart 
2023 gedurende tenminste zes weken ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeen-
tehuis van Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem. 

Bezwaar en voorlopige voorziening 
Tegen het besluit staat bezwaar open 
bij burgemeester en wethouders van de 
gemeente Lochem. Ingevolge de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) kunnen belang-
hebbenden gedurende een termijn van zes 
weken, ingaande de dag na dagtekening 
van deze bekendmaking, een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente Lochem, Postbus 17, 7240 AA 
Lochem. 
Bezwaarden hebben de mogelijkheid om  
-wanneer zij een spoedeisend belang 
aanwezig achten- een voorlopige voorziening 
te vragen bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Gelderland, Sector Bestuursrecht 
t.a.v. de edelachtbare voorzieningenrechter, 
postbus 9008, 7200 GJ Zutphen, bestuursrecht.
vv.gld@rechtspraak.nl, een en ander ingevolge 
artikel 8:81 Awb. 

 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 


