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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

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden burgerzaken
Op afspraak:
Ma t/m vr  8.30-12.30 uur
Ma, di, wo, do 13.30-17.00 uur
Donderdag 17.00-20.00 uur
Zonder afspraak:
Ma t/m vr 8.30-10.30 uur

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Alleen op afspraak
Woensdag 8.30 - 12.30 uur
 13.30 - 17.00 uur

Zorgloket Lochem
Ma t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Tel. ma t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Telefoon (0573) 28 92 22

Het Plein
Hanzeweg 8, Lochem
Maandag 8.30 - 12.30 uur
Henri Dunantweg 3, Zutphen
Ma t/m vr  8.30-17.00 uur
Telefoon  (0575) 59 57 60

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Liesbeth van Rijn: 
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

Lochem Spreekt over duurzaam wonen & vervoer
De gemeente Lochem heeft de ambitie om een klimaatneutrale gemeente 
te worden. Dat betekent dat het energieverbruik omlaag moet en dat 
energie duurzaam wordt opgewekt. De meerderheid van de deelnemers 
aan het digitaal inwonerspanel ‘Lochem Spreekt’ vindt het belangrijk dat 
de gemeente zich hier actief voor inzet. Dit blijkt uit het tweede onderzoek 
naar ‘Duurzaam wonen & vervoer’. 

Uit het onderzoek blijkt dat de 
deelnemers verwachten in de 
toekomst duurzamer en/of milieu-
bewuster te gaan handelen dan nu 
het geval is. Ook verwachten relatief 
veel mensen vaak meer duurzame 
producten te gaan kopen. 

Duurzaam wonen 
Ongeveer driekwart van de 
deelnemers is enigszins (57,3%) 
of volledig (18,3%) bekend met de 
warmtetransitie, die als doel heeft 

om langzamerhand afscheid te 
nemen van aardgas. Een groot deel 
daarvan wil betrokken worden bij 
de warmtetransitie in de gemeente 
Lochem. Zo wil 53,3% bijvoorbeeld 
weten hoe men het huis kan 
aanpassen, zodat er geen aardgas 
meer hoeft te worden gebruikt. De 
meerderheid van de deelnemers 
verwacht dat diverse energiebe-
sparende maatregelen binnen nu 
en vijf jaar ‘matig’ tot ‘goed’ zijn 
toegepast op de eigen woning. 
Wel zien zij barrières, zoals de 
hoge kosten bij de overstap naar 
aardgasloos en onduidelijkheid over 
hoe dit aangepakt moet worden. 

Vervoer
De deelnemers zijn ook gevraagd 
naar het gebruik van verschillende 
vervoersmiddelen voor verschillende 
doeleinden. Daaruit blijkt dat bijna 
de helft van de deelnemers het 

vaakst per auto reist en één derde 
het meest per fi ets. Dit laatste 
vooral om boodschappen te doen. 
De belangrijkste redenen om geen 
gebruik te maken van het openbaar 
vervoer zijn de langere reistijd en de 
beperkte vrijheid. Op de vraag hoe 
de deelnemers aankijken tegen een 
andere invulling van het openbaar 
vervoer waren de antwoorden divers. 

Zo heeft 25,5% interesse in een klein 
OV-busje op afspraak en ziet 24,1% 
wel wat in een elektrische deelauto. 
Ook zijn er voorstanders van een 
buurtbus of meer samen rijden met 
eigen vervoer. 

Wat gebeurt er met de resultaten?
De gemeente onderzoekt de 
mogelijkheden van aardgasloze 

wijken. Met de resultaten van 
het onderzoek van ‘Lochem 
Spreekt’ ontstaat er inzicht in wat 
de Lochemse inwoners van de 
gemeente verwachten en wat de 
bereidheid is om daar zelf actief 
mee bezig te zijn. De resultaten met 
betrekking tot het vervoer worden 
meegenomen in het onderzoek 
naar alternatieve vervoersvormen 
voor het openbaar vervoer binnen 
de gemeente, daar waar het 
openbaar vervoer niet toereikend is. 

Betrouwbaar onderzoek
In totaal hebben 721 van de 1.183 
panelleden meegedaan aan 
het onderzoek. Hierdoor is het 
onderzoek betrouwbaar naar kernen 
en geslacht. Uit deze hoge respons 
kan ook worden afgeleid dat de 
panelleden van ‘Lochem Spreekt’ zeer 
betrokken zijn. Kijk op www.lochem.
spreekt.nl voor alle resultaten.

“Schoon belonen” gestart in Laren

Maandag 11 september startten de Prins Willem Alexanderschool en De 
Branink met de eerste schoonmaakactie van “Schoon belonen” in Laren. 
Kinderen van beide scholen gaan in totaal 8 keer per jaar rondom de scholen 
fl esjes, blikjes en andere verpakkingen opruimen en inzamelen. Per vierkante 
kilometer die aantoonbaar schoner is, wordt € 100 beschikbaar gesteld om 
in overleg met Circulus-Berkel te besteden. Wethouder Bert Groot Wesseldijk 
sprak de kinderen toe en gaf het startsein. Onze gemeente is 1 van de 100 
gemeenten die meedoen aan deze pilot. Scholen en/of verenigingen die 
willen meedoen, kunnen mailen naar Hugo Schoute van Stichting Welzijn 
Lochem op h.schoute@welzijnlochem.nl. Meer informatie: 
www.nederlandschoon.nl/wat-jij-kan-doen/schoon-belonen/over-de-pilot.

Teunissen 25 jaar op Lochemse 
weekmarkt

Bloemisterij Teunissen bestaat dit jaar 75 jaar en is een begrip op de 
Lochemse weekmarkt. Alle reden dus voor wethouder Ingrid de Pagter om 
woensdagmorgen tijdens de weekmarkt de bloemenkraam van Ronald 
Teunissen te bezoeken. Zij feliciteerde de bloemist en overhandigde een 
pakket met streekproducten. “De markt trekt, dankzij vaste kramen zoals 
deze prachtige bloemen- en plantenkraam, elke week publiek. Dat is goed 
voor de sfeer in de stad en natuurlijk ook voor de plaatselijke middenstand 
en dat willen we graag behouden,” aldus de wethouder.

Informatieronde 
wegenonderhoud
Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad een conceptwegcategori-
sering vastgesteld voor de wegen in het buitengebied. De bewoners van 
het pilotgebied functiegericht wegbeheer, de dorpsraden en de lokale 
en regionale economische en maatschappelijke belanghebbenden zijn 
hierover begin van de zomer geïnformeerd.

De wegcategorisering vormt de 
grondslag voor het uitvoeren van 
wegenonderhoud dat is afgestemd 
op de verschillende functies van 
de wegen. Wij zijn benieuwd naar 
uw kijk en reactie op dit concept. 
Mogelijk heeft u bijvoorbeeld 
specifi eke aandachtspunten voor 
bepaalde wegen of een motivatie 
dat een gekozen wegcategorisering 
bij een bepaalde weg anders zou 
moeten.

Wij hebben in september inloopbij-
eenkomsten georganiseerd in alle 
kernen, behalve Epse, Gorssel en 
Eefde, om u als bewoner of bedrijf 
te informeren over de conceptweg-
categorisering. Voor de gebieden 
rond Epse, Gorssel en Eefde is de 
inloopbijeenkomst gepland op 
dinsdag 10 dinsdag 10 oktober 
van 16.00-20.00 uur in de kerk in 
Gorssel. U bent van harte welkom.

Verzoeknummers voor beiaardier?
Elke woensdagmorgen speelt stadsbeiaardier Jan-Geert Heuvelman 
van 10.00 tot 11.00 uur op de beiaard in de Gudulatoren op de Markt in 
Lochem. Ook ieder kwartier klinken op de 49 klokken korte melodieën 
over de Lochemse binnenstad. Heeft u ideeën voor een nieuwe 
melodie? Die kunt u tot oktober doorgeven aan de beiaardier.

De beiaard is in de hele binnenstad 
te horen, wat een bezoekje aan 
Lochem gezellig en extra de moeite 
waard maakt. Tot oktober kunt u 
suggesties voor nieuwe melodieën 
op de speeltrommel sturen naar 
beiaardlochem@gmail.com of 

via Facebook/beiaardlochem. 
In oktober worden de huidige 
melodieën op de speeltrommel 
weer vervangen. Dan worden er 
nieuwe melodieën verstoken, die 
een half jaar lang ieder kwartier 
klinken vanuit de Gudulatoren.

Op de pagina Voor de (d)raad ermee! blikken de politieke partijen in de 
Lochemse gemeenteraad terug op de laatste raadsvergadering. U vindt 

deze pagina verderop in deze Berkelbode.
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Gemeente ondersteunt duurzame voedselinitiatieven
Op 14 september was in boerderij 
Groot Steinfort in Joppe een 
bijeenkomst van het Gelders 
Kennisnetwerk Voedsel. Boer Erik 
Smale legde uit hoe hij het voor 
elkaar krijgt om vrijwel al zijn 
voer van eigen grond te halen én 
daarbij de bodemkwaliteit op peil 
houdt. Wethouder Trix van der 
Linden vertelde over initiatieven 
op het gebied van voedsel in onze 
gemeente. Ook riep zij op om deel 
te nemen aan de World Food Day op 
14 oktober in Ede (www.wereldvoed-
seldag.com). Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Mariska Mentink, beleidsmede-
werker milieu gemeente Lochem.

Vertrouwt u het niet?
Akse Media is uitgever offi ciële gemeentegids
Dit najaar start de advertentiewerving voor de gemeentegids van Lochem 
2016-2017. Elk jaar zijn er bedrijven die zich onterecht uitgeven voor 
producent van de gemeentegids. Zij benaderen inwoners, instellingen en 
bedrijven soms telefonisch met de vraag of zij in de gids willen adverteren 
of sturen onterechte facturen. Graag voorkomen wij dat u de dupe wordt 
van acquisitiefraude.

De gemeentegids is niet compleet 
zonder advertenties van plaatselijke 
winkels, bedrijven en instellingen. 
Akse Media B.V. start dit najaar met 
de acquisitie voor de gemeentegids. 
Hierbij kunnen de medewerkers 
van Akse Media u altijd de acquisi-
tiebrief van de gemeente Lochem 
overleggen. In deze brief bevestigt de 
gemeente Lochem dat zij hun activi-
teiten uitvoeren in opdracht van de 
gemeente Lochem. Ook benadert 
de uitgeverij instellingen en vereni-
gingen die met een gratis vermelding 
in de gids zijn opgenomen. Zij vragen 
u dan de juistheid van de gegevens 
te controleren.

Vertrouwt u het niet?
Wordt u benaderd voor een 
advertentie en vertrouwt u het 
niet? Dan kunt u altijd contact 
opnemen met de uitgever van de 
gemeentegids om de gegevens 
te controleren: Akse Media B.V., 
telefoon (0223) 66 88 77 of 
info@aksemedia.nl. U kunt ook 
bellen met de gemeente Lochem, 
telefoon (0573) 28 92 22. De 
gemeente kan inhoudelijk niets 
voor u doen. Als u fraude vermoedt, 
kunt u contact opnemen met de 
politie, via (0800) 8844. 
De website www.fraudemeldpunt.nl 
geeft ook tips bij mogelijke 
aquisitiefraude.

Nieuws van de gemeenteraad

Ronde- en vierkante tafelgesprekken maandag 25 september 2017Ronde- en vierkante tafelgesprekken maandag 25 september 2017
Maandag 25 september zijn er weer 
ronde en vierkante tafelgesprekken 
in het gemeentehuis van Lochem, 
Hanzeweg 8. Hieronder staat de 
agenda met bij elk onderwerp een 
korte toelichting. Zo is het voor u 
makkelijker om te beoordelen of 
u de vergadering wilt bijwonen. 
Op www.lochem.nl vindt u alle 
vergaderstukken.

Agenda ronde tafels 

Eerste ronde van 19.30-20.30 uur 

Tafel 1
Nota verbonden partijen
De gemeente Lochem werkt 
samen met allerlei partijen: vaak 
gemeenten, maar soms ook 
andere organisaties. Die worden 
‘verbonden partijen’ genoemd. In 
de nota verbonden partijen wordt 
onder meer inzicht gegeven in 
welke verbonden partijen er zijn, 
hoe de raad sturing kan geven aan 
die samenwerkingsverbanden 
en welke afwegingen er spelen 
bij het aangaan van een nieuwe 
samenwerking. De raad wordt 
gevraagd de nota vast te stellen.

Tafel 2
Bestemmingsplan FAB Clustering 
Laren
Op basis van het beleidskader 
“Functieverandering Agrarische 
Bebouwing Lochem” kunnen 
nieuwe burgerwoningen worden 
gebouwd in ruil voor de sloop van 
voormalige agrarische bedrijfsbe-
bouwing. Deze woningen kunnen 
gebouwd worden op het voormalige 
agrarische bedrijfsperceel waar de 
sloop plaatsvindt of op een cluster-
locatie, waar meerdere bouwrechten 
bij elkaar worden geclusterd. Dit 
voorstel betreft een dergelijk cluster 
aan de rand van de kern Laren. 
In 2015 besloot de raad al om in 
principe medewerking te verlenen 
aan deze clusterlocatie. Nu ligt de 
bestemmingsplanwijziging voor, die 
de realisatie mogelijk maakt.

Tafel 3
Open rondetafelgesprek
In een open rondetafelgesprek 
krijgen inwoners, maatschap-
pelijke instellingen en bedrijven de 
gelegenheid om een idee aan de 
gemeenteraad te presenteren. Voor 
25 september staat het onderwerp 
Stichting Leergeld Lochem op de 
agenda.

Tweede ronde van 21.00-22.00 uur 

Tafel 4
Nieuwvestiging brandweerkazerne 
Almen
Er is een onderzoek gestart naar 
wat de mogelijkheden zijn om een 
brandweerkazerne te realiseren in 
Almen die voldoet aan de eisen voor 
optimale brandweerzorg, rekening 
houdend met de mogelijke
gevolgen voor de omgeving. Dit 
omdat de huidige kazerne op 
meerdere punten niet meer voldoet. 
Op basis van dit onderzoek stelt 
het College van Burgemeester en 
Wethouders voor om op een andere 
locatie een nieuwe brandweer-
kazerne te bouwen. Het college 
vraagt de raad om opdracht te 
geven een nieuwe locatie te zoeken 
en daarnaast te onderzoeken op 
welke wijze de huidige brandweer-
kazerne verkocht kan worden. 

Tafel 5
Verzamelverordening 
Participatiewet
Met de Verzamelverordening wordt 
de uitvoering op het gebied van 
Werk en Inkomen administratief
vereenvoudigd, het beleid ten 
aanzien van maatregelen anders 

ingericht en de inkomensvoor-
zieningen activerender gemaakt. 
Daarmee wordt de inkomenson-
dersteuning effectiever en wordt 
de arbeidsinschakeling bevorderd. 
De raad wordt gevraagd deze 
verordening vast te stellen.

Uitvoeringsscenario’s 
Participatiewet
Diverse ontwikkelingen in het 
sociaal domein zorgen ervoor dat de 
gemeente op zoek gaat
naar antwoorden op de vraag: 
op welke manier willen we 
de Participatiewet in Lochem 
inrichten? Dit heeft inmiddels 
geleid tot een nieuwe visie op 
de participatiewet en een drietal 
scenario’s over de uitvoering van 
de wet in Lochem. In dit voorstel 
vraagt het college de raad om 
akkoord te gaan met het uitwerken 
van één scenario: een regionale 
netwerkorganisatie met daarbij 
inkoop op onderdelen, wanneer dit 
meerwaarde oplevert.

Agenda vierkante tafels 

Voorafgaand aan de rondetafel-
gesprekken kunnen raadsleden 
en inwoners nadere informatie 

verzamelen over onderwerpen die 
niet aan de ronde tafel worden 
behandeld. De vierkantetafel-
gesprekken zijn van 19.00-19.30 
uur in de centrale hal van het 
gemeentehuis.

Over de volgende onderwerpen 
kunt u informatie krijgen: 
Bestemmingsplan Deventerweg/
Ooltselaan te Laren en 
Bestemmingsplan Partiële 
herziening Bedrijventerrein 
Aalsvoort-West 2014.

Nieuwe leverancier voor hulpmiddelen Wmo
De gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, 
Lochem, Olst-Wijhe, Voorst en Zutphen gaan de levering en het onderhoud 
van hulpmiddelen opnieuw aanbesteden. Het gaat om hulpmiddelen 
zoals rolstoelen die vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Op dit moment hebben de gemeenten een contract met Welzorg. 
Aangezien de gemeenten niet tevreden zijn over de kwaliteit van Welzorg 
in de afgelopen periode, wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om het contract met één jaar te verlengen.

Zorgvuldig aanbesteden
De gemeenten hebben de huidige 
raamovereenkomst met Welzorg 
geëvalueerd. Er is gekeken naar 
de uitgangspunten van de vorige 
aanbesteding en hoe dat in de 
praktijk heeft uitgepakt. Op basis 
hiervan is een visie ontwikkeld en 
zijn uitgangspunten geformuleerd 
voor een nieuwe aanbesteding. De 
gemeenten willen ervoor zorgen dat 
de kwaliteit de volgende contract-
periode goed op peil is en blijft. 

Wmo-raden en cliënten worden 
betrokken
Voordat de nieuwe aanbesteding 
van start gaat, zullen de visie en 
uitgangspunten worden voorgelegd 
aan de Wmo-raden en de potentiële 
aanbieders. Een deel van de cliënten 
zal telefonisch gevraagd worden 
naar hun ervaringen en aandachts-
punten. Daarnaast krijgen zij de 
gelegenheid om tijdens een inloop-
spreekuur met de wethouder 
van gedachten te wisselen. 

De ervaringen en aanbeve-
lingen van cliënten worden in de 
uitgangspunten voor de nieuwe 
aanbesteding betrokken. 

Huidig contract tot oktober 2018 
Om de aanbesteding zorgvuldig 
te doorlopen blijft het huidige 
contract doorlopen tot uiterlijk 
1 oktober 2018. Dan zullen 
de gemeenten de nieuwe 
aanbesteding gunnen aan de partij 
die als beste uit de procedure komt. 

Samenwerken
Gemeenten in onze regio werken 
samen om zorgvuldig en slim zorg 
en ondersteuning in te kopen. 
Dit levert schaalvoordeel op voor 
zowel gemeenten als marktpartijen. 
Op deze manier worden capaciteit en 
kennis gebundeld en kosten gedeeld.

Wilt u meepraten?
Wilt u meepraten bij een 
rondetafelgesprek? Of heeft u 
een onderwerp voor het open 
rondetafelgesprek? Dan kunt u 
contact opnemen met de griffi er, 
telefoon (0573) 289 222 of kijken 
op www.lochem.nl, onder 
Bestuurs- en raadsinformatie. 
Daar vindt u een aanmeldings-
formulier. Wilt u de vergadering 
alleen bijwonen dan kunt u 
gewoon binnenkomen. Ook 
voor het aanschuiven bij een 
vierkante tafelgesprek hoeft u 
zich niet aan te melden.
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Openbare bekendmakingen

Aanvragen 

Evenementenvergunningen 

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

Vanaf 8 t/m14 september 2017 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Almen
• Ondernemersvereniging Almen, Intocht 

van Sinterklaas, Berkelweg, 18 november 
2017, nr. 2017-010882

Gorssel
• J.A. Vullerschool, Intocht van Sinterklaas, 

IJssel, 5 december 2017, nr. 2017-010917
• Protestantse kerk Gorssel, Herdertjestocht, 

Centrum, 23 december 2017, nr. 2017-010924

Omgevingsvergunningen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 7 t/m 13 september 2017 zijn de 
volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Winkelsdijk 2, het vergroten van een 

binnenbak paarden, nr. 2017-011020, 
11 september 2017 

Eefde
• Boedelhofweg 78, het plaatsen van een 

dakraam, nr. 2017-010906, 7 september 
2017 

Epse
• Oude Larenseweg 19, het kappen van 

4 Amerikaanse eiken, nr. 2017-010991, 
9 september 2017 

Laren 
• Het Schoneveld kavel 75, het oprichten van 

een woning met garage, nr. 2017-010793, 
5 september 2017 

Lochem
• Goorseweg 43, het verbouwen van een 

opfokstal (veranderen milieu-inrichting), 
nr. 2017-008400, 30 juni 2017 

• Grote Drijfweg 10, het vergroten van een 
woning, nr. 2017-011032, 11 september 2017 

• Nassualaan 39, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van 
een woning, nr. 2017-011034, 11 september 
2017 

• Noorderbleek 137, het kappen van een 
Carpinus, nr. 2017-010959, 8 september 
2017 

• Walderstraat 19, het plaatsen van 
2 dakkapellen en 2 lichtkoepels, 
nr. 2017-010836, 6 2017 

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:

Harfsen
• Emsbroekweg 3, het bouwen van een 

gezamenlijke schuur, nr. 2017-009291, 
14 september 2017 

Laren
• Deventerweg 62, het vervangen 

en uitbreiden van een kapschuur, 
2017-008892, 12 september 2017 

• Het Schoneveld 4, kavel 2, het oprichten 
van een woning, nr. 2017-007982, 
12 september 2017 

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 7 t/m 13 september 2017 zijn de 
volgende vergunningen aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Barchem
• Zwarteveenweg 3, het bouwen van een 

vrijstaande schuur, nr. 2017-009028, 
11 september 2017 

Epse
• Deventerweg 117, het aanbouwen aan de 

voorzijde van de woning, nr. 2017-009173, 
12 september 2017 

Lochem
• Groenewegje 1, het kappen van 

meerdere bomen (herplant opgelegd), 
nr. 2017-009232, 12 september 2017 

• Kwinkweerd 3, het verbouwen/vergroten 
van een fabriekshal, nr. 2017-000251, 
8 september 2017

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Contact: dhr. G. Ekkel 

In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 

2.15 (monument), bestaat het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Eefde
• Kapperallee 53, het realiseren van de sluis 

inclusief beneden- en bovenhoofd, brug, 
uitkijkplatform, wandconstructies V t/m 
VIII en bouwwerken op het middeneiland, 
nr. 2017-006249. 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen vanaf 
21 september 2017 voor de duur van zes weken 
ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in 
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Zie informatie: Zienswijzen

Definitief besluit omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder 
a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo), is een omgevings-
vergunning verleend voor:

Lochem
• Kwinkweerd 3 Lochem (NL.IMRO.0262.

loKwinkweerd3Lo-OV41): het verbouwen/
vergroten van een fabriekshal Kwinkweerd 
3 Lochem, nr. 2017-000251.

Tegen de ontwerpvergunning zijn geen 
zienswijzen ingediend. De definitieve 
vergunning is niet gewijzigd te opzichte van 
de ontwerpvergunning.

Inzage
Het besluit, de aanvraag en de 
bijbehorende stukken zijn in te zien op 
de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl onder nummer NL.IMRO.0262.
loKwinkweerd3Lo-OV41. De stukken zijn 
tevens in te zien bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem. Tegen het besluit 
kan binnen 6 weken na de dag van bekend-
making van het besluit beroep worden 
aangetekend. Het besluit is op 11 september 
2017 bekend gemaakt. Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij de Rechtbank 
Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 
6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket 
bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kan 
met gebruik van DigiD ook digitaal een 
beroepschrift worden ingediend. Het beroeps-
schrift moet zijn ondertekend en moet ten 
minste bevatten de naam en adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep is 
gericht en de gronden (motivering) van het 
beroep. De mogelijkheid tot het indienen van 
een beroepsschrift staat open voor belang-
hebbenden die: 
• tijdig tegen het ontwerpbesluit hun 

zienswijze naar voren hebben gebracht bij 
het college; 

• aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest hun zienswijze bij het college 
naar voren te brengen, bijvoorbeeld bij een 
gewijzigde vaststelling. 

Het besluit treedt in werking nadat de 
termijn voor het indienen van een beroep-
schrift is verstreken. Het indienen van een 
beroepsschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Mocht er een belang zijn dat het 
besluit niet in werking treedt, dan kan er een 
voorlopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Arnhem. Wanneer een voorlopige voorziening 
wordt aangevraagd binnen een termijn van 
zes weken treedt het besluit pas in werking 
nadat over het verzoek een beslissing is 
genomen.

Bestemmingsplannen 

Ontwerp bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende ontwerp bestemmingsplannen, 
met mogelijke beeldkwaliteitsplannen en 
ontwerp besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder, liggen ter inzage:

Kring van Dorth
• Het bestemmingsplan Wippert 4 Kring 

van Dorth (NL.IMRO.0262.buWippert-
4KvD-BP31) beoogt de bestemming 
‘agrarisch’ van het perceel Wippert 4 Kring 
van Dorth om te zetten naar een woonbe-
stemming. Daarnaast wordt de aanwezige 
bedrijfswoning gesplitst in twee woningen, 
nr. 2017-007886

Laren
• Het bestemmingsplan Horstweg 8 Laren 

(NL.IMRO.0262.buHorstweg8La-BP31) 
zet de bestemming agrarisch om in een 
woonbestemming ten behoeve van burger-
bewoning, nr. 2017-009182

Inzage
De ontwerp bestemmingsplannen met 
mogelijke beeldkwaliteitsplannen en besluiten 
liggen met ingang van 21 september 2017 voor 
de duur van zes weken tot en met 1 november 
2017 ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. Het 
ontwerp bestemmingsplan kan gedurende 
de hiervoor genoemde termijn ook worden 
ingezien op de website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Op deze website selecteert u het 
tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het ontwerp bestemmingsplan 
of het planid-nummer. Op www.lochem.
nl, tabblad Wonen | Leven | Vervoer kunt u 
een directe link vinden naar de plaats waar 
het ontwerp bestemmingsplan digitaal kan 
worden ingezien. De digitale bestanden 
van het ontwerp bestemmingsplan zijn 
beschikbaar via de gemeentelijke website. 

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen ten aanzien van het ontwerp 
bestemmingsplan mondeling of schrif-
telijk zienswijzen naar voren brengen bij de 
gemeenteraad, Postbus 17, 7240 AA Lochem. 
Voor het inbrengen van een mondelinge 
zienswijze kan een afspraak worden gemaakt. 
In uw zienswijze vermeldt u in ieder geval:
• ontwerp bestemmingsplan 
• het zaaknummer 
• uw naam en adres
• de datum waarop u het zienswijze indient
• onderbouwing van uw zienswijze

Vaststelling bestemmingsplannen 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende bestemmingsplannen zijn 
vastgesteld:

• Het vastgestelde bestemmingsplan Lage 
Lochemseweg 25 abc zet de woonbe-
stemming om naar een maatschappelijke 
bestemming ten behoeve van een kinder-
opvang (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buLageLochw25abcAl-BP41) 

• Het vastgestelde bestemmingsplan 
Horstweg 2 Laren zet de agrarische 
bestemming om in een woonbe-
stemming ten behoeve van één burger-
woning (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buHorstweg2La-BP41)

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. In het kader onderaan deze bekendmakingen wordt 
globaal toegelicht hoe u formeel kunt reageren op de besluiten.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de procedures bij besluiten of heeft u vragen, dan kunt u contact 
opnemen met de contactpersoon, die bij de bekendmaking genoemd is. Dat kan telefonisch, 
schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

‘Over uw buurt’
U kunt met ‘Over uw buurt’ op de hoogte blijven van wat er in uw directe omgeving gebeurt. 
Via www.overuwbuurt.nl, de app en de e-mailservice kunt u op de hoogte blijven van informatie 
van gemeenten, provincie, rijksoverheid, waterschap en regionale samenwerkingsverbanden
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 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 bezwaar-
schrift heeft ingediend, kunt u tegen het 
besluit op het bezwaarschrift in beroep gaan. 
Dit beroepschrift 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 

Openbare bekendmakingen
• Het vastgestelde bestemmingsplan zorg- 

recreatiepark Ehzerwold maakt de bouw 
van 16 zorgrecreatiewoningen aan de 
Ehzerallee 11 Almen mogelijk. De recreatie-
woningen zullen geschikt worden gemaakt 
en aangeboden worden aan gezinnen, 
waarvan één of meer gezinsleden 
verstandelijk, lichamelijk of meervoudig 
gehandicapt is (planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buEhzerwoldAl-BP41) 

• Het vastgestelde bestemmingsplan 
Rengersweg 19-21 Laren maakt burger-
bewoning aan de Rengersweg 19 en 
21 mogelijk. De bedrijfsbestemming met 
bedrijfswoningen wordt omgezet naar 
een woonbestemming voor burgerbe-
woning (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
BuRengersweg19La-BP41)  

• Het vastgesteld bestemmingsplan 
Ruurloseweg 35 Barchem vergroot de 
woonbestemming van het perceel 
Ruurloseweg 35 Barchem, zodat een 
bijgebouw van maximaal 75 m2 kan 
worden gerealiseerd (planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.baRuurloseweg35Ba-BP41) 

• Het vastgestelde bestemmingsplan 
Schoneveldsdijk 1 Barchem zet de 
bedrijfswoning om in een woonbe-
stemming ten behoeve van burgerbe-
woning (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buSchoneveldsdi1Ba-BP41)

• Het vastgestelde bestemmingsplan 
Zutphenseweg 36-38 Laren zet de 
agrarische bestemming om in een 
woonbestemming ten behoeve van één 
woning (planid-nummer: NL.IMRO.0262.
buZutphenseweg36La-BP41)

• Het vastgestelde bestemmingsplan 
Dortherdijk 9 Joppe vergroot de woonbe-
stemming van het perceel, zodat een 
carport en berging kunnen worden 
gerealiseerd op een locatie waar eerder ook 
al bijgebouwen stonden (planid-nummer: 
NL.IMRO.0262.buDortherdijk9Jop-BP41)

Inzage
De vastgestelde bestemmingsplannen 
liggen met ingang van 21 september 2017 
voor de duur van zes weken tot en met 1 
november 2017 ter inzage bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in 
Gorssel. De bestemmingsplannen kunnen 

gedurende de hiervoor genoemde termijn ook 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u 
het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u 
de mogelijkheid heeft het bestemmingsplan 
op te roepen via het invullen van de locatie, 
de naam van het bestemmingsplan of het 
planid-nummer. Op www.lochem.nl tabblad 
Wonen, leven en vervoer kunt u een directe 
link vinden naar de plaats waar het bestem-
mingsplan digitaal kan worden ingezien. 

Beroep 
Tegen de vaststelling van het bestem-
mingsplan kan gedurende de termijn van 
terinzagelegging beroep bij de Raad van State 
worden ingesteld. Van deze mogelijkheid 
kunnen gebruikmaken:
• een belanghebbende die tijdig zijn 

zienswijze tegen het bestemmingsplan 
bij de gemeenteraad naar voren heeft 
gebracht;

• een belanghebbende die aantoont dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn 
zienswijze tegen het bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad naar voren te brengen.

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 bestem-
mingsplan in werking daags na afloop 
van de hiervoor genoemde beroeps-
termijn. 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.

Milieu 

Meldingen Wet milieubeheer 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 en 8.44 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:

Almen
• Dorpsstraat 50, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, 
nr. 2017-009951, 15 augustus 2017 

Barchem
• Bosheurneweg 6b, Besluit gesloten 

bodemenergiesysteem milieubeheer, 
nr. 2017-007980, 27 juni 2017 

Eefde
• Elzerdijk 44, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, nr. 2017-007890, 
21 juni 2017 

• Elzerdijk 44, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, nr. 2017-008979, 
13 juli 2017 

Gorssel
• Hoofdstraat 34, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, 
nr. 2017-005212, 16 april 2017 

Harfsen
• Braakhekkeweg 9, Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer, 
nr. 2017-008544, 4 juli 2017 

Kring van Dorth
• Dennendijk 4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, nr. 2017-006794, 
26 mei 2017 

Lochem
• Aalsvoort 117, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, nr. 2017-010054, 
12 mei 2017 

• Kwinkweerd 15b, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, 
nr. 2017-009487, 6 juli 2017

Verordeningen 

Ontwerp Afvalstoffenverordening 
gemeente Lochem 2017, ontwerp 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
en ontwerp Nadere regels locaties 
inzamelvoorzieningen huishoudelijke 
afvalstoffen gemeente Lochem 

Contact: afdeling Publiekscontacten

Het ontwerp van de Afvalstoffenverordening, 
het Uitvoeringsbesluit en de Nadere regels 
liggen ter inzage.

Voor het wijzigen van de inzamelfre-
quentie van het huishoudelijk restafval is 
aanpassing van de Afvalstoffenverordening 
gemeente Lochem en het Uitvoeringsbesluit 
Afvalstoffenverordening nodig. De 
wijziging van de inzamelfrequentie vloeit 
voort uit het Uitvoeringsplan Afval en 
Grondstoffen gemeente Lochem. Daarnaast 
hebben burgemeester en wethouders 
Nadere regels locaties inzamelvoor-
zieningen huishoudelijke afvalstoffen 
gemeente Lochem in ontwerp vastgesteld. 
De nieuwe Afvalstoffenverordening 
gemeente Lochem is gebaseerd op de 
Model-Afvalstoffenverordening 2015 van 
de VNG. Dit model speelt in op de wijze 
waarop we nu omgaan met afval en op 
nieuwe technieken en manieren voor het 
(gescheiden) inzamelen van afval en is 
wetstechnisch gemoderniseerd.

Inzage
Op grond van de Inspraakverordening 
liggen de Afvalstoffenverordening, het 
Uitvoeringsbesluit en de nadere regels met 
ingang ligt van 21 september 2017 tot en met 
1 november 2017 voor iedereen voor inspraak 
ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 
in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 
Inspraakreacties kunnen worden toegestuurd 
aan het college van burgemeester en 
wethouders van Lochem, Postbus 17, 7240 AA 
Lochem. U kunt de Afvalstoffenverordening, 
het Uitvoeringsbesluit en de nadere regels 
ook inzien via www.officielebekendma-
kingen.nl , zoekterm “afvalstoffenverordening 
Lochem”. Na 1 november 2017 worden alle 
inspraakreacties gebundeld, voorzien van 
een gemeentelijke reactie en meegezonden 
aan de raad ter definitieve vaststelling van de 
Afvalstoffenverordening.


