
Contact

Gemeente Lochem
Postadres
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Bezoekadres
Markt 3, 7241 AA Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
Fax: (0573) 25 48 99
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl

Telefonisch bereikbaar
Ma, di, vr  08.00 - 17.00 uur
Wo 08.00 - 17.30 uur
Do 08.00 - 20.00 uur

Openingstijden publieksbalies
Lochem
Ma t/m vr  8.00 - 12.30 uur
Do 8.00 - 20.00 uur  

Gorssel (alleen burgerzaken)
Bezoekadres
Hoofdstraat 28, 7213 CW
Ma. t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Wo 8.00 - 17.30 uur

Wmo-loket Lochem
Ma t/m vr 8.00 - 12.30 uur
Tel. ma t/m vr  8.00 - 12.30 uur
via  (0573) 28 92 22

Werkplein
Henri Dunantweg 3, Zutphen
Ma t/m vr  8.30-17.00 uur
Telefoon  (0575) 595 700

B&W info

Als u de burgemeester of één van 
de wethouders wilt spreken, kunt 
u een afspraak maken. Bel (0573) 
28 93 30 om een afspraak te maken 
met burgemeester Spekreijse. Bel 
(0573) 28 93 38 voor een afspraak 
met een van de wethouders. U kunt 
ook een brief schrijven. De burge-
meester kunt u rechtstreeks mai-
len: burgemeester@lochem.nl.

www.lochem.nl
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Informatiekatern gemeente Lochem

De afgelopen week zijn er berichten in 
de media verschenen waarin gecon-
cludeerd werd dat de gemeenteraad 
onvolledig geïnformeerd zou zijn over 
de mogelijkheden en onmogelijkhe-
den tot het behoud van de lindes op 
de Kleine Markt in Lochem. Het college 
van B&W onderschrijft deze conclusie 
niet. Zij is van mening dat de gemeen-
teraad alle relevante en noodzakelij-
ke gegevens heeft ontvangen om een 
goed besluit te kunnen nemen. Hier-
onder treft u in chronologisch over-
zicht de stappen die zijn genomen. 
Het volledige memo wat verzonden 
is naar de gemeenteraad kunt u lezen 
op www.lochem.nl
 
Op 11 maart werden de zeven nog 
resterende lindebomen op de Kleine 
Markt gekapt. Hiermee is feitelijk een 
begin gemaakt met de herinrichting 
van de Kleine Markt. Het plan voorziet 
in de herplant van nieuwe bomen. De 
herinrichting wordt verder uitgevoerd 
in oktober 2011. 

Voorjaar 2009 gestart met 
de voorbereidingen
In het voorjaar 2009 startte de ge-
meente Lochem de voorbereidingen 
voor de herinrichting van de Kleine 
Markt. De herinrichting van de Grote 
Markt en de Walderstraat waren toen 
afgerond. Belangrijk punt bij de herin-
richting was het behoud of de kap van 
de lindes. Om hiervan een goed beeld 
te krijgen, werd besloten een rappor-
tage te laten maken. Allereerst wilde 
de gemeente Lochem de actuele vi-
taliteit van de lindes duidelijk in beeld 
krijgen. 

Bureau BSI werd hiertoe opdracht ge-
geven en rapporteerde in juli 2009. In 
aanvulling op deze opdracht is nog na-
der advies gevraagd bij BSI om de be-
heersmatige kant van de in het eerst 
genoemde rapport mogelijke oplos-
singen in beeld te brengen. Door mid-
del van een offerte/kostenraming van 
BSI (september 2009) zijn de twee op-
lossingen beschreven: één met be-
houd van de lindes en één zonder 
behoud van de lindes. Bij dit voor-
stel werden overigens niet de herin-
richting van de Kleine Markt en de 

graafwerkzaamheden betrokken. In-
houdelijk doet de kostenraming geen 
uitspraken over de (on)mogelijkheid 
tot behoud van de lindes, dat was de 
reden waarom deze offerte/kosten-
raming niet betrokken is bij het ne-
men van het besluit. Vervolgens werd 
aan bureau Pius Floris opdracht gege-
ven ook naar de toekomstverwachting 
van de lindes te kijken na herinrichting 
en graafwerkzaamheden op de Klei-
ne Markt. Dit rapport werd in oktober 
2009 ontvangen.

In oktober 2009 was er een forme-
le inspraakronde voor het herinrich-
tingsplan kleine Markt. Hierop zijn vier 
reacties ontvangen en deze zijn beant-
woord in een reactienota. Hierna is in 
november 2009 de kapvergunning af-
gegeven en heeft de gemeenteraad in 
december 2009 haar fiat gegeven aan 
de kap van de bomen en de herinrich-
ting van de kleine Markt. 

Bezwaren door particulieren en 
bomenstichting
Door een aantal particulieren en de 
bomenstichting is bezwaar ingediend 
tegen de kapvergunning. Vanwege dit 
bezwaar werd de herinrichting uit-
gesteld omdat er anders na kap een 
onomkeerbare situatie zou zijn. Na be-
handeling van het bezwaar heeft het 
college besloten de kapvergunning in 
stand te laten. 

De bomenstichting is niet in beroep 
gegaan tegen het besluit van het col-
lege. Wel heeft de bomenstichting, 
ruim buiten de daarvoor geldende 
termijnen, alsnog beroep aangete-
kend tegen de beslissing op bezwaar 
en heeft zij diverse juridische proce-
dures opgestart om de kap uit te stel-
len cq de kapvergunning in te laten 
trekken. In het kort geding van afge-
lopen donderdag oordeelde de rech-
ter dat de bomenstichting geen schijn 
van kans had. Om te voorkomen dat 
de bomenstichting zou worden ver-
oordeeld  in het betalen van de proces-
kosten is zij met de gemeente overeen 
gekomen dat de gemeente de eigen 
proceskosten zou betalen en de stich-
ting haar overige procedures zou in-
trekken. 

Minder budget voor 
herinrichting Markt
Tussentijds trad er in de voorbereiding 
van de uitvoering van de herinrichting 
voor de Kleine Markt een financieel 
probleem op vanwege een fors lagere 
EU subsidie. 
Ook bleek dat de kosten voor de her-
inrichting van de Grote Markt hoger 
waren uitgevallen dan gepland. Het 
college stelde de gemeenteraad voor 
de herinrichting van de Kleine Markt 
sober uit te voeren. Dit hield in dat er 

geen grondwerkzaamheden zouden 

worden uitgevoerd en dat de lindes 
zouden blijven staan. 

Op 14 februari 2011 besloot de ge-
meenteraad extra budget beschikbaar 
te stellen en heeft de gemeenteraad 
nogmaals bevestigd dat uitvoering 
moet worden gegeven aan het inrich-
tingsplan Kleine Markt, inclusief de 
kap van de bomen. Het college is op 
11 maart 2011 gestart met de uitvoe-
ring van de herinrichting van de Klei-
ne Markt.

wetgeving toch de Spoorlaanvariant 
uit te kunnen voeren. Hierna heeft 
de gemeente in overleg met de pro-
vincie Gelderland opdracht gegeven 
voor een roekenonderzoek. Nu wordt 
onderzocht of er een mitigatieplan 
mogelijk is waarbij de Spoorlaanva-
riant niet leidt tot aantasting van de 
rust- en verblijfsplaatsen van de roe-
kenkolonie. Mitigatie betekent het te-
rugbrengen van negatieve effecten die 
de aanleg van de rondweg kan hebben 
op de roeken.   

Waarom geen ontheffing?
De ontheffing is indertijd door het mi-
nisterie van LNV om twee redenen af-
gewezen. 

 er waren geen mitigerende maatre-
gelen opgenomen om de functiona-
liteit van de vaste rust- en 
verblijfsplaatsen van de roeken te 
waarborgen;
er was geen geldig belang zoals ge-
noemd in de Vogelrichtlijn op basis 
waarvan een ontheffing kon wor-
den verleend. 

•

•

Onderzoek begin maart gestart
Altenburg & Wymenga Ecologisch 
Onderzoek bv uit Friesland is op 2 
maart gestart met het onderzoek. Zij 
hebben afgelopen weken de eerste 
veldbezoeken uitgevoerd. Daarbij is 
gekeken naar zogenaamde ‘voorver-
zamelplaatsen’. Dit zijn plekken waar 
roeken zich voorafgaand aan de nacht 
verzamelen. Er zijn ongeveer 300 nes-
ten geteld en de verwachting is dat de 
kolonie de komende weken zijn maxi-
male omvang zal bereiken. Volgens de 
voorschriften moet de definitieve tel-
ling rond 15 april afgerond zijn. 
Om te weten wat de effecten zijn van 
de verplaatsing van de roeken, is het 
belangrijk om te kijken naar de omge-
ving van de roekenkolonie. Zijn er bij-
voorbeeld alternatieve nestlocaties 
aanwezig waar verstoorde broedpa-
ren zich kunnen vestigen. Dit wordt nu 
onderzocht. 

Spoorlaanvariant enige optie
Voor de gemeente Lochem geldt voor 
de rondweg maar één aanvaardbaar 

tracé en dat is de Spoorlaanvariant. 
Ook het Geldersch coalitieakkoord 
2007-2011 gaat van dit tracé uit. 
Het biedt de beste mogelijkheden om 
het regionale verkeer te verwerken en 
het leefmilieu in de binnenstad van 
Lochem te verbeteren.

September resultaten onderzoek
Omstreeks september verwacht de 
gemeente de resultaten, conclusies 
en mogelijkheden van dit onderzoek 
waarna zij besluit hoe hiermee om te 
gaan. 
We houden u op de hoogte. 

De laatste berichten over de nieuw 
aan te leggen rondweg gingen over 
de roeken. De provincie heeft een ont-
heffing aangevraagd bij het ministerie 
van Landbouw, Natuur en Visserij om 
de gewenste Spoorlaanvariant mo-
gelijk te maken. Deze ontheffing was 
nodig omdat dit tracé vlak langs een 
kolonie roeken loopt en deze vogels 
beschermd zijn. Maar de ontheffing 
werd niet verleend.

Verder onderzoek
De gemeente en provincie hebben 
zich niet neergelegd bij het besluit van 
LNV. Samen met de provincie is geke-
ken naar mogelijkheden om binnen 
de randvoorwaarden van de natuur-

Onderzoek roeken rondweg Lochem (N346) 

Stand van zaken herinrichting Kleine Markt Lochem

Weblog van de week

U leest de weblog van wethouder Thijs de la Court op www.lochem.nl
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Maandag 7 maart vergaderde de ge-
meenteraad over de visie Lochem 2030. 
De toon van het debat was positief kri-
tisch. De raadsfracties hadden nog een 
aantal wensen. Er is onder meer afge-
sproken dat de vangnetfunctie van de 
gemeente voor kwetsbare inwoners 

meer nadruk krijgt. Dat geldt ook voor 
de regierol van de gemeente bij het 
oplossen van maatschappelijke vraag-
stukken. 

In de vergadering van 4 april bespreekt 
de gemeenteraad de aangepaste visie. 
De wens is om in mei over het defini-
tieve stuk te beschikken. Dan kan ook 
worden gewerkt aan een publieks-
vriendelijke versie. 

De meest actuele versie van de visie Lo-
chem 2030 vindt u op www.lochem.nl 
onder de button ‘Lochem visie 2030’.

Visie Lochem 2030 in april 
opnieuw op de raadsagenda

Informatieavond Almen- zuid fase 1 geannuleerd

De informatieavond over de wo-
ningbouwontwikkeling in Almen-
Zuid, fase 1 op dinsdag 29 maart 
gaat niet door. 

Er komt wel een informatieavond op 

een later tijdstip. Wij zullen deze in-
formatiebijeenkomst tijdig aankon-
digen op onze gemeentepagina’s in 
de Berkelbode en op onze website 
www.lochem.nl. Houd u de bericht-
geving hierover in de gaten.
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Honden die een frisse neus halen. De 
een beleeft er een hoop plezier aan, 
de ander heeft last van hondenpoep 
of loslopende honden. In de maand 
maart geven inwoners en professio-
nals op deze pagina’s hun mening 
over ‘de hond’. Wat kunnen we er sa-
men aan doen om Lochem schoon en 
leefbaar te houden? Deze week ver-
telt een landgoedeigenaar over zijn 
ervaringen.

Open voor iedereen
Landgoed Verwolde, ongeveer 500 
hectare groot, is opengesteld voor het 
publiek. Jaarlijks bezoeken zo’n 15.000 
mensen het herenhuis. Ook wande-
laars en fietsers maken dankbaar ge-
bruik van het landgoed. Het landgoed 
is opengesteld onder de voorwaarde 
dat mensen op de daartoe aangege-
ven paden blijven en hun honden aan 
de lijn houden. 

Let op de bordjes!
Een aantal paden zijn openbaar en 
daar mogen de honden loslopen. Maar 
om reewild en andere dieren zoveel 
mogelijk met rust te laten moeten de 

honden toch aan de lijn. Dit is duide-
lijk aangegeven met bordjes. Een van 
de boeren uit de omgeving is toezicht-
houder met opsporingsbevoegdheid, 
een zogenaamde BOA. Hij spreekt be-
zoekers aan wanneer de hond losloopt 
op plaatsen waar dit niet mag. 

Veelal gebeurt dit op vriendelijke toon 
maar wanneer bezoekers waarschu-

wingen negeren kan ook een boete 
worden opgelegd. 

Goed voorbeeld
Een veel gemaakte tegenwerping van 
de hondeneigenaar is dat de hond 
goed onder appel is en niet zal gaan 
jagen of graven. Maar al te vaak blijkt 
dat het “onder appel” zijn toch niet 
zo goed werkt als men wil doen gelo-
ven. Daarom houdt de eigenaar zelf, 
om het goede voorbeeld te geven, zijn 
honden aan de lijn wanneer hij het erf 
rondom het huis verlaat.

Dus denk eraan…
Naast professionele inzet wordt het 
landgoed beheerd met steun van vrij-
willigers. Samen kunnen ze zo een 
mooi stuk natuur- en cultuurland-
schap in stand houden. Daarom is het 
belangrijk dat iedereen zich aan de 
spelregels houdt… 

De gemeenteraad van Lochem heeft 
in zijn vergadering van 14 maart 2011 
een nieuw beleidskader functieveran-
dering van vrijkomende gebouwen in 
het buitengebied vastgesteld. In het 
nieuwe beleidskader zijn een aantal 
criteria aangepast. 

Aanpassing criteria
Zo is de ondergrens van de vrijkomen-
de agrarische bedrijfsvoering opge-
hoogd van 500 naar 1000m2. Ook zijn 
enkele andere maatvoeringen aange-
past en zijn de uitsluitingsgebieden 
uitgebreid met de zogenaamde broek-
gebieden. Het oude beleidskader was 
sinds 13 september 2010 al buiten wer-
king gesteld. Aanvragen die na die da-
tum zijn ingediend worden volgens 
het nieuwe beleidskader afgehandeld.

Vooraf afspraken over verevening
Belangrijk is dat er met initiatiefne-

mers vooraf afspraken worden ge-
maakt over de verevening. Verevening 
is de maatschappelijke tegenpresta-
tie die een initiatiefnemer moet leve-
ren in ruil voor de ontwikkeling van 
een nieuwe werklocatie of woning-
bouwkavel. 

Deel van meerwaarde 
bestemd voor buitengebied
Een deel van de meerwaarde van 
de ontwikkeling moet worden be-
steed aan een kwaliteitsimpuls van 
het buitengebied. Dit kan door sloop 
van overtollige gebouwen of het res-
taureren van te behouden karakte-
ristieke bebouwing. Maar ook door 
natuurontwikkeling, een hoogwaardi-
ge landschappelijke inpassing en een 
financiële bijdrage aan de gemeente. 
De gemeenteraad heeft bepaald dat 
de initiatiefnemer 25% van de meer-
waarde afdraagt aan de gemeente. De 

gemeente stort deze bijdrage in een 
sloopfonds. De meerwaarde wordt 
onder meer bepaald door de waarde 
van de nieuwe bouwkavel, de te ma-
ken sloop- en advieskosten en de in-
vestering in de ruimtelijke kwaliteit. 
De initiatiefnemer mag 75% van de 
meerwaarde behouden, maar zal hier-
over ook belasting moeten betalen.

Sloopfonds
De gemeenteraad heeft ook beslo-
ten tot het instellen van een sloop-
fonds. Dit fonds zal geleidelijk gevuld 
worden met bijdragen van initiatief-
nemers. Uit het sloopfonds kunnen in 
de toekomst bijdragen komen voor lo-
caties waar geen functieverandering 
plaats heeft, maar sloop van oude ge-
bouwen wel gewenst is. Naar ver-
wachting zal de gemeenteraad in het 
najaar een besluit nemen over een bij-
drageregeling.

Nieuw FAB-beleid Buiten werken 
en wonen, ontwikkelen met kwaliteit

GRATIS WEGBRENGEN
Inwoners van de gemeente Lochem kunnen dit voorjaar weer 
op twee zaterdagmiddagen grof snoeiafval gratis wegbrengen. 
U bent hiervoor welkom op:
  zaterdag 2 april van 13.30 tot 15.30 uur 

 bij het Afval Breng Punt Lochem, Hagendijk 1 (‘Armhoede’);
  zaterdag 16 april van 13.30 tot 15.30 uur 

 bij het Afval Breng Punt Zutphen, Letlandsestraat 8   
 (industrieterrein De Mars).

LET OP:
  Als legitimatie en voor de registratie moet u uw 

 afvalpas kunnen tonen.
  Alleen grof snoeiafval, maximaal 2 m3.
  Takken mogen niet dikker dan 15 cm en niet langer 

 dan 1,5 m zijn. Geen wortels en (boom)stobben.
  Geen zakken met groenafval, ook geen zogenaamd 

 biologisch afbreekbare zakken.
  Alleen ’s middags gratis brengen, ’s ochtends tegen betaling!

OP LATEN HALEN? MELD U AAN!
Grof snoeiafval kunt u ook tegen betaling op laten halen. Dit 
kost  31,00 per keer. Wilt u dat Berkel Milieu uw grof snoei-
afval ophaalt? Maak dan uiterlijk vrijdag 25 maart een afspraak 
via de Afval-Informatie-Lijn. Voor de voorwaarden zie uw 
Afvalkalender of www.berkelmilieu.nl.

MEER INFORMATIE?
Bel de Afval-Informatie-Lijn: (0575) 545 646, bereikbaar op 
werkdagen van 09.00-12.30 en van 13.00-16.00 uur. Of kijk op 
www.berkelmilieu.nl en www.afvalvrij.nl.

I N W O N E R S  V A N  D E  G E M E E N T E  L O C H E M

Voorjaarsinzameling 
grof snoeiafval

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!

17 maart Dag van de leerplicht

Lochem schoon, heel gewoon!

Foto gemeente Lochem

Donderdag 17 maart was de Dag van de leerplicht. Het ideale moment voor de 
gemeente Lochem om in contact te komen met leerlingen. Dit jaar bracht wet-
houder Wilma Heesen een bezoek aan basisschool de Rank in Lochem. Zij ging 
met de kinderen van groep 8 in gesprek naar aanleiding van posters die de kin-
deren zelf over een thema hadden gemaakt. 

De leerlingen zijn vooral bezig geweest met het thema: het recht om te leren. 
Dit is niet overal in de wereld vanzelfsprekend. Ook is gesproken over het onder-
werp: als je niet naar school gaat, wat mis je dan? De leerlingen gaven aan dat dit 
vooral de leuke dingen zijn zoals contact met vriendjes en vriendinnetjes, gym-
nastiek, schoolreisjes. 

Tot slot kregen de leerlingen een taart aangeboden van de gemeente als dank 
voor deelname aan deze dag.  
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Enk bij de dikke boom

Opgave Koninklijke Onderscheidingen 
Koninginnedag 2012
Kent u iemand die een lintje verdient 
omdat die zich op een bijzondere ma-
nier inzet voor de samenleving? U kunt 
voor deze persoon een voordracht in-
dienen. Iemand voordragen kan altijd, 
maar voor de lintjesregen 2012 moet 
dat uiterlijk op 31 mei 2011.

Lintjesregen 2012
Elk jaar reikt de burgemeester de lint-
jes uit op de laatste werkdag voor Ko-
ninginnedag. Dit gebeurt in het hele 
land, vandaar de naam lintjesregen. 
Kent u iemand die een lintje verdient, 
dan kunt u tot 31 mei 2011 een aan-
vraag insturen. 

Onderscheiding
Wilt u bij een andere gelegenheid dan 
de lintjesregen een onderscheiding la-
ten uitreiken, dan moet uw aanvraag 
uiterlijk zes maanden voor de uitreik-
datum bij de gemeente binnen zijn. 
Bepalend voor de toekenning van een 
onderscheiding is of iemand zich lan-

ge tijd voor de samenleving heeft in-
gezet. Niet alleen vrijwilligers, maar 
ook mensen die binnen hun werkkring 
een uitzonderlijke prestatie hebben 
geleverd. Deze verdiensten moeten 
dan echt uitgaan boven wat normaal 
van iemand in een dergelijke functie 
mag worden verwacht.

Vragen?
U kunt contact opnemen met Marjon 
Baaij, telefoon 0573-28 92 22 of e-mail 
m.baaij@lochem.nl. 

Zij kan u een aanvraagformulier toe-
sturen, maar u kunt dit formulier ook 
downloaden via de site www.lintjes.nl.  
 
U stuurt het ingevulde formulier met 
begeleidend schrijven en ondersteu-
nende bijlagen naar de burgemeester 
van de gemeente Lochem, 
Postbus 17, 
7240 AA Lochem.

Verwijderen 
kerststukken 
begraafplaats
 Op de begraafplaatsen in de ge-
meente Lochem liggen nog kerst-
takken. Ook kerstbakjes staan er 
nog. De gemeente vraagt de be-
zoekers van de begraafplaats deze 
takken en bakjes te verwijderen 
voor 10 april 2011. Na deze datum 
zal de gemeente de niet-verwijder-
de kerststukken zelf opruimen.
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Informatie rechtsbescherming 

www.lochem.nl

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide open-
bare voorbereidingsprocedure genomen. Denk 
hierbij  aan een reguliere (niet-complexe) omge-
vingsvergunning, evenementenvergunning of 
verkeersbesluit. Wanneer u het niet eens bent 
met een besluit kunt u hiertegen bezwaar ma-
ken. 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, bij-
voorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp bestem-

mingsplan, liggen het ontwerpbesluit en de bij-
horende stukken ter inzage.
U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzage termijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijk 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 Bestuurs-
rechtspraak van de  Raad van State. Beroep kan 
ook wanneer de gronden van het beroep zich 

richten tegen wijzigingen in het besluit ten op-
zichte van het ontwerpbesluit of wanneer u 
redelijkerwijs niet verweten kan worden niet tij-
dig een zienswijze te hebben ingediend. U dient 
een beroepschrift in binnen zes weken na be-
kendmaking van het besluit aan de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaar-
schrift heeft ingediend, kunt u tegen het be-
sluit op het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit 
beroepschrift dient u in bij de sector Bestuurs-
rechtspraak van de Rechtbank Zutphen 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 be-
tekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen bouwen tijdens een bezwaar- of 
beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, kunt 
u bijkomend een voorlopige voorziening vra-
gen. Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank in 
Zutphen. 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. 

Bestemmingen

Ontwerp bestemmingsplan 
art. 3.8, eerste lid Wro 

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat het ontwerp bestemmingsplan Harfsen-
sesteeg 25 Harfsen ter inzage ligt. 

In het kader van de functieveranderingrege-
ling wordt op het perceel Harfsensesteeg 25 in 
Harfsen de bestemming bedrijfsbebouwing ge-
wijzigd in een woonbestemming voor vijf wonin-
gen.

Inzage
Het ontwerp bestemmingsplan Harfsensesteeg 
25 Harfsen ligt met ingang van 24 maart 2011 
voor de duur van zes weken ter inzage bij de pu-
blieksbalie, Markt 3 in Lochem. 

Op www.lochem.nl kunt u een directe link vin-
den naar de plaats waar u de bestemmingsplan-
nen digitaal kunt inzien. De digitale bestanden 
van het bestemmingsplan zijn beschikbaar via 
de gemeentelijk website. 

Zie informatie: Zienswijzen

Aanvragen

Evenementen

Contactpersonen: mw. D. van Kessel en 
mw. M. Hazewinkel

Vanaf  11 maart t/m 17 maart 2011 zijn onder-
staande aanvragen om  evenementenvergun-
ningen binnengekomen:
 
Almen

Paasvuurcommissie Almen, voor het organise-
ren van een paasvuur op 24 april 2011

Barchem
Voetbalvereniging SVBV, voor het organiseren 
van Six Day op 5 juni 2011

Eefde
Speeltuinvereniging De Bloemhof, voor het or-
ganiseren van een paasvuur op 24 april 2011

Epse
Oranjecomité Epse, voor het organiseren van 
diverse festiviteiten op 8 en 9 april 2011 en voor 
het organiseren van Koninginnedag op 30 april 
2011

Lochem
Lochemse Evenementen Organisatie, voor het 
houden van een paasvuur op 24 april 2011
Lochemse Evenementen Organisatie, voor het 
organiseren van Koninginnedag op 30 april 
2011 

Bouwaanvragen

 Contactpersoon: afdeling Publiekscontacten   

In de periode van 11 t/m 17 maart 2011 zijn onder-
staande aanvragen om bouwvergunning bin-
nengekomen: 

Lochem
Vordenseweg 3-5, het gedeeltelijk vergroten 
van een ligboxenstal en overdekte buiten paar-
denbak (tweede fase), nr. 2011.0005   

Omgevingsvergunning 

Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij in de periode van 11 t/m 17 maart 2011 de 
volgende aanvragen voor een omgevingsver-
gunning hebben ontvangen:

Eefde
Jodendijk 35, het gedeeltelijk slopen van een 
woning en het geheel slopen van een bijge-
bouw, nr. 2011-004137

Epse
Bosweg 1b, het vergroten van een woning en 
plaatsen carport, nr. 2011-0148 
Nijhofslaantje 1, het oprichten van een recrea-
tiewoning, nr. 2011-004165

Laren
Rossweg 2, het plaatsen van een kapschuur, nr. 
2011-004079 

Lochem
Bierstraat 34, het inrichten van een winkel, nr. 
2011-004124 
Haitsma Mulierlaan 1, het schilderen van de 
buitenzijde woning (monument), nr. 2011-
003789 (10 maart 2011 ingekomen) 
Prins Willem Alexanderlaan 13, het vergroten 
van een woning (plaatsen dakopbouw), nr. 
2011-004072 
Torenmolenlaan 49, het vergroten van een wo-
ning, nr. 2011-004025
Vordenseweg 6 H309, het plaatsen van een 
rieten parasol, nr. 2011-003982
Zutphenseweg 15, het vergroten van een 
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broodbakkerij, het gedeeltelijk slopen van de 
achtergevel en het veranderen van een ge-
meentelijk monument, nr. 2011-003881 

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contactpersoon: afdeling Publiekscontacten   

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn in 
de periode van 11 t/m 17 maart 2011 aan de ver-
gunningaanvrager bekendgemaakt. 

Almen
Vunderingweg 5, het slopen van een ligboxen-
stal en kippenhokken, nr. 2011-000427

Barchem
Polsteeg 2, het verbouwen van de woning ter 
verbetering van het wooncomfort, nr. 2011-
000210
’t Overlaar 4, het uitbreiden van een ligboxen-
stal en het slopen van een berging/werktui-
genberging, nr. 2011-000477

Gorssel
Sparrenlaan 9, het vernieuwen van het dak, nr. 
2010-014883
Van de Capellenlaan 4, het kappen van twee 
lindes, nr. 2010-002958 
Wiltinkhof 22, het vergroten en verbouwen 
van een woning, nr. 2011-000720 

Kring van Dorth
kadastraal bekend Kring van Dorth, sectie B, nr. 
1225, het kappen van vijf eiken, nr. 2010-
003628 

Laren
Katgershoek 14, het oprichten van twee wo-
ningen, twee bergingen en een dierverblijf en 
het geheel slopen van drie schuren, nr. 2010-
015026 
Warfveendijk 7, het slopen en het oprichten 
van een woning, nr. 2010-015375
Warfveendijk 7, het plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, nr. 2011-001921

Lochem
Albert Hahnweg 69, het verwijderen van as-
besthoudende materialen uit een woning, nr. 
2011-001135 
Kijksteeg, het afzetten van een singel, kadas-
traal bekend, Lochem, sectie E, nr. 2816, nr. 2011-
003554
Kwinkweerd 117, het oprichten van een opslag-
hal, nr. 2010-015774 
Nieuweweg 5, het kappen van de beuk, nr. 2011-
003676 
Mooralaan 4, het oprichten van de helft van 
een twee onder een kapwoning, nr. 2010-
015472 
Mooralaan 6, het oprichten van de helft van 
een twee onder een kap woning, nr. 2010-
015742
Zwiepseweg 107, het kappen van een prunus, 
nr. 2011-002366 
Zwiepseweg 113, het veranderen en vergroten 
van de woning, nr. 2011-000626

Zie informatie: Bezwaar/Voorlopige voorziening
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Verkeer

Verkeersbesluiten

Contactpersoon: dhr. E. Pol / mw. M. Jansen 

Burgemeester en wethouders hebben het vol-
gende tijdelijke besluit genomen:

Eefde, 3 en 4 april 2011
In verband met een evenement worden op 3 en 4 
april 2011 de volgende wegen (gedeeltelijk) afge-
sloten voor alle bestuurders in beide richtingen:

Elzerdijk, voor het gedeelte gelegen tussen de 
in-/uitgang van de kartingbaan Eefde en de 
Dortherdijk (zessprong); 
Gerrit Slagmanstraat voor het deel tussen de 
Elzerdijk en de Deventerdijk. 

Daarnaast wordt een tweezijdig parkeerverbod 
ingesteld in de Elzerdijk, voor het deel tussen de 
Reeverdijk en de in-/uitgang van de kartingbaan 
Eefde.

Zie informatie: Bezwaar

Milieu

Vergunning Wet milieubeheer

Contactpersoon: dhr. F.W.A. Raymakers

Burgemeester en wethouders hebben onder-
staande milieuvergunning verleend:

voor:   voor een nieuwe, de gehele inrich-
ting omvattende, vergunning (art. 
8.4) in verband met de wijziging van 
een veehouderij 

plaats: Joppe, Gerrit Slagmanstraat 2
aanvrager: Mts. Slagman

voor:   het veranderen van een vleeskui-
kensbedrijf

plaats: Laren, Possenweg 3-5
aanvrager: De heer G. Langenkamp
 
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 
voor iedereen ter inzage van 24 maart tot 6 mei 
2011 bij de publieksbalie, Markt 3 in Lochem.

Zie informatie: Beroep na openbare voorberei-
dingsprocedure

Meldingen

Aanleg in- of uitrit

Contactpersoon: dhr. B. Doorenweerd

Voor het volgende adres is op 15 maart 2011 mel-
ding gedaan voor het verplaatsen van een in-/
uitrit 

Perceel : Lochem sectie O 149 G 0
Adres : Horstweg 13
Plaats : 7245 TE  Laren

•

•

Officiële bekendmakingen
 gemeente Lochem

Het college en de gemeenteraad nemen be-
sluiten die voor u van belang kunnen zijn. 
Om inwoners en bedrijven hierover te infor-
meren maakt de gemeente deze besluiten 
bekend op de gemeentepagina’s. 
Deze besluiten worden genomen op ba-
sis van een wet. In de wet staat ook hoe u 
formeel kunt reageren op deze besluiten. 
Hieronder worden procedures hiervoor in 
hoofdlijnen toegelicht. 

Voor de exacte informatie over de proce-
dures bij bepaalde besluiten verwijzen wij 
u naar de contactpersoon of onze website 
www.lochem.nl. Heeft u vragen dan kunt 
u contact opnemen met de opgegeven con-
tactpersoon. Dit kan telefonisch, schriftelijk 
(ook per e-mail) of op afspraak. 

Vanaf 1 oktober 2010 is de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van 
kracht. De publicaties van deze week gaan 
zowel over besluiten op aanvragen die voor 
1 oktober 2010 zijn ingediend, als aanvragen 
die na 1 oktober zijn ingediend.
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Informatiekatern gemeente Lochem

Nieuws van de  gemeenteraad
Ronde -en vierkantetafelgesprekken 28 maart 2011 

Maandag 28 maart zijn er weer ron-
de- en vierkantetafelgesprekken in 
het gemeentehuis van Lochem, Markt 
3. Hieronder staan de agenda’s met bij 
elk onderwerp een korte toelichting. 
Zo is het voor u makkelijker om te be-
oordelen of u de vergadering wilt bij-
wonen en eventueel mee wilt praten 
over dit onderwerp. Wilt u meepra-
ten dan kunt u contact opnemen met 
de griffier, telefoon (0573) 28 93 71 of 
kijken op www.lochem.nl, onder Be-
stuurs- en raadsinformatie. Daar vindt 
u een aanmeldingsformulier. Wilt u de 
vergadering alleen bijwonen dan kunt 
u gewoon binnenkomen.

Agenda ronde tafels

Eerste ronde van 19.30 – 20.30 uur

Tafel 1 raadszaal
Vaststellen van het 
milieujaarprogramma 2011
In het jaarprogramma geeft de ge-
meente aan hoe ze uitvoering gaat 
geven aan de taken en verantwoorde-
lijkheden op milieugebied. Het betreft 
een wettelijke verplichting.

Bestemmingsplan Bedrijventerrein
Hanzeweg Lochem
Een nieuw bestemmingsplan is no-
dig om twee redenen: enerzijds zijn de 
geldende bestemmingsplannen heel 

oud, anderzijds dient dit plan om de 
planologische randvoorwaarden van 
de Etalage naar de Toekomst vast te 
leggen.

Tafel 2 trouwzaal
Memo Het Plein
Bij de behandeling van de begroting 
van de gemeenschappelijke regeling 
Het Plein heeft de raad al aangegeven 
nadere informatie te willen over het 
jaarplan (werkplan) van Het Plein en 
het Ketenjaarplan.

Tweede ronde van 21.00 – 22.00 uur 

Tafel 3 raadszaal
Landgoedontwikkeling De Rees, Al-
men
In een proces dat in 2000 is gestart 
met een aanvraag van het Oude en 
Nieuwe Gasthuis is er nu tussen ver-
schillende partijen zodanige over-
eenstemming, dat aan de raad wordt 
voorgesteld in te stemmen met de 
start van een bestemmingsplanpro-

cedure en met een interactief traject 
met betrokken partijen waarbij de in-
richting van het beoogde landgoed op 
kaart wordt uitgewerkt.

Tafel 4 trouwzaal
Grondexploitatie Harfsen-west
Op basis van een voorlopig steden-
bouwkundig plan is berekend hoe in 
totaal 85 woningen op deze locatie 
kunnen worden gerealiseerd. Aan de 
raad wordt gevraagd de exploitatie-
opzet vast te stellen.

Onderwerpen vierkante tafels

Voorafgaand aan de rondetafelge-
sprekken kunnen raadsleden en bur-
gers nadere informatie verzamelen 
over onderwerpen die niet aan de ron-
de tafel worden behandeld. De vier-
kantetafelgesprekken zijn van 19.00 
– 19.30 uur.
Over de volgende onderwerpen kunt u 
informatie krijgen:

Bestemmingsplan Schoneveldsdijk 
12-12a Barchem  
In het kader van functieverandering 
van agrarisch naar wonen kunnen drie 
woningen worden gebouwd.
 
Sekmaatsteeg 4 Laren verklaring van 
geen bedenkingen
Voor het verlenen van een omgevings 
(bouw-) vergunning is deze verklaring 
door het gemeentebestuur nodig, 
omdat de wijziging van het bestem-
mingsplan nog in procedure is. Die zal 
de bouw van een gebouw met twee 
woningen mogelijk maken.

www.lochem.nl
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