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Zorg om boer en tuinder biedt luisterend oor

Op een warme junidag spreken we Henk Slagman in het mooie buitengebied van Laren. De rit ernaartoe is prachtig, met fris groene weiden
waarin koeien grazen. Dat het boerenleven lang niet altijd zo idyllisch is,
weet Henk Slagman van stichting Zorg om Boer en Tuinder (ZOB) als geen
ander. Bij hem kun je aankloppen als je zorgen hebt om je boerenbedrijf of
om familieleden. ZOB is onafhankelijk en beidt een luisterend oor.
Henk Slagman was samen met
Gerdien melkveehouder en ze
runden een kaasmakerij. Door
gebrek aan opvolging deed hij zijn
koeien weg. Die vonden een goed
thuis bij een andere veehouder.
Nu is hij nog akkerbouwer. Bij
toeval kwam hij in contact met
ZOB. Henk: “Er bleek behoefte aan
een luisterend oor en ik vind het
mooi om mensen te helpen. Mijn
kennis en ervaring breng ik daarin
mee.” Henk schets het netwerk
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rondom een boerenbedrijf: “Er
komen allerlei deskundigen op het
erf (erfbetreders). Van mechanisatiebedrijf tot voerleverancier en
van accountant tot dierenarts. Als
het even niet lekker loopt, geven
ze advies. Maar soms is er meer
nodig, een breder gesprek in alle
vertrouwen, onafhankelijk en
zonder haast.”
“ Ik ben tevreden als het mensen
weer lukt om zelf weer de regie te
pakken.”
Boeren hebben het niet gemakkelijk
Maakt u zich zorgen om de boeren
in onze gemeente? “Nee,” zegt Henk
Slagman, “wel om de steeds maar
veranderende wet en regelgeving,
de dure plicht om asbest te
verwijderen en het ontbreken van
lokaal landbouwbeleid. Alle boeren
hebben veel passie en liefde voor
het vak, doen met veel plezier hun
werk, maar de omstandigheden
zijn niet altijd even gemakkelijk.
Of die door welke reden dan ook
worstelen met vragen: Weer een
verandering, trek ik dat nog? Alweer
een maand dat er geld bij moet, hou
ik dit nog vol? Of: Onzekerheid zorgt
voor stress in het gezin. Waar kan ik
terecht als ik mijn verhaal wil doen?
Het gewoon even niet meer weet?
Deze boeren en tuinders raad ik aan
om vrijblijvend eens contact op te
nemen,” zegt Henk.

Henk Slagman van stichting Zorg om Boer en Tuinder: “Praten helpt echt!”
Ik laat OMA thuis
Doen ze dat? “Jazeker,” zegt Henk.
“Lang niet altijd direct en lang niet
altijd zelf. Soms een erfbetreder,
buur, een zus of gezinslid. Ik geef
dan eerst een folder om Boer en
Tuinder onder de aandacht te
brengen. Zodra het contact gelegd
is, probeer ik erachter te komen
wat iemands wensen zijn. Door die
gesprekken ontdekken mensen wat
ze wel en niet willen en zo proberen
we de regie weer aan de boer terug
te geven. In de gesprekken laat
ik OMA altijd thuis (opvattingen,

meningen en adviezen geven). De
gesprekken zijn vertrouwelijk.” Henk
spreekt niet iedereen die aanklopt
zelf. “Er zijn 18 vrijwilligers, ik zorg
voor de juiste ondersteuning.”
Praten helpt echt
Het vrijwilligerswerk geeft Henk
veel voldoening. “Wanneer ik
tevreden ben? Als gesprekken goed
verlopen, in wederzijds vertrouwen.
En als het mensen dan weer lukt
om zelf weer de regie te pakken.
Praten helpt echt.”

Boeren en tuinders staan soms voor moeilijke keuzes in het bedrijf,
het gezin en voor zichzelf. De onafhankelijke stichting Zorg om
Boer en Tuinder helpt ondernemers op een kruispunt een richting
te bepalen. Boeren en tuinders in de gemeente Lochem ontvangen
deze week een brief waarin burgemeester Sebastiaan van ’t Erve de
stichting onder de aandacht brengt, vanwege het goede werk. In de
gemeente Lochem kunt u Henk Slagman benaderen, 06-30 90 91 89
of oost@zorgomboerentuinder.nl.

Sirenetest juli
Maandag 2 juli 2018 testen
we onze sirenes. Dit gebeurt
in heel Nederland op iedere
eerste maandag van de maand
om 12.00 uur. De sirenes geven
dan een luid signaal van 1
minuut en 26 seconden. Als u
dan de sirene hoort, weet u dat
er niets aan de hand is.
Gaat de sirene op een ander
moment meerdere malen
achter elkaar, dan is er sprake
van alarm. Er is dan zeker iets
aan de hand. Het is belangrijk
dat u weet wat u moet doen: ga
direct naar binnen, sluit ramen
en deuren en stem de radio of
tv af op Omroep Gelderland.
Via deze omroep wordt u op de
hoogte gehouden en ontvangt
u zo nodig instructies.
NL-Alert
Als aanvulling op de sirene is
er NL-Alert, een alarmmiddel
van de overheid om u in een
noodsituatie via uw mobiele
telefoon met een actueel
tekstbericht te informeren. Stel
het in! Lees meer op
www.nl-alert.nl.

Maak in 15 sec.
je smartphone
boefproof
boefproof.nl

Werk en Inkomen per 1 januari bij de gemeente
Vanaf 1 januari stopt de gemeenschappelijke regeling Het Plein. Vanaf
volgend jaar gaan de gemeenten Zutphen en Lochem de ondersteuning op
het gebied van werk en inkomen aanbieden in hun eigen gemeente. Voor
Zutphen geldt dit ook voor diverse zorgtaken die Het Plein nu uitvoert. Tot
1 januari voert Het Plein gewoon zijn huidige taken uit en verandert er dus
niets voor inwoners en werkgevers. Beide colleges besloten dit afgelopen
dinsdag. Eind 2017 spraken zij al het voornemen uit om te stoppen met Het
Plein.
Sinds 2010 voert Het Plein de
taken op het gebied van Werk en
Inkomen uit voor de gemeenten
Zutphen en Lochem. Voor Zutphen
geldt dit ook voor verschillende
zorgtaken, zoals Wmo, schuldhulpverlening en minimaregelingen en
backoffice jeugd. De gemeenten
willen deze ondersteuning dichter
bij de inwoners organiseren. De
beëindiging van Het Plein betekent
dat de gemeenten zelf de taken
ter hand nemen, waardoor zij
beter sturing kunnen geven aan de
uitvoering van hun taken.
Uitvoering Lochem en Zutphen
De gemeente Lochem brengt de
inkomensondersteuning, naar
verwachting, onder bij ’t Baken.
’t Baken is de naam van de nieuwe
toegang die per 1 januari bij de
gemeente start. Daar kunnen
inwoners terecht met alle vragen
op het gebied van zorg, jeugd en
inkomensondersteuning. Lochem
neemt binnenkort een besluit over
hoe zij de dienstverlening op het

gebied van werk wil regelen. Voor de
gemeente Zutphen is het voorstel
om de ondersteuning die Het Plein
biedt, deels onder te brengen bij het
op te richten Werkbedrijf en deels
bij de gemeentelijke organisatie
waarbij de huidige drie toegangen
(Jeugdhulp, Participatie en Wmo)
plaats moeten maken voor één
toegang.
Dienstverlening blijft gegarandeerd
Voor de overheveling van de taken
naar de gemeenten Zutphen en
Lochem is een plan van aanpak
gemaakt. Centraal staat dat de
dienstverlening van Het Plein tot
1 januari 2019 is gegarandeerd.
Beide gemeenten doen er alles aan
om de overgang voor cliënten en
werkgevers zo soepel mogelijk te
laten verlopen zodat zij geen hinder
ondervinden van de veranderingen.
Iedere cliënt en werkgever van Het
Plein wordt tijdig geïnformeerd
over waar en bij wie zij per 1 januari
terechtkunnen. Ook staat in het
plan dat medewerkers van Het

Plein vanaf 1 januari in dienst
komen van de gemeente Zutphen.
Daarnaast krijgen zij krijgen de
gelegenheid om te solliciteren op
functies in de gemeente Lochem.
De gemeenten voelen en nemen
daarmee verantwoordelijkheid voor
de medewerkers van Het Plein.
Besluit in de gemeenteraad
De gemeenteraden van Zutphen

en Lochem worden gevraagd een
besluit te nemen over de kosten die
gepaard gaan met de beëindiging
van Het Plein. Ook kunnen zij
een zienswijze inbrengen. Naar
verwachting nemen beide gemeenteraden in juli een besluit. Het
algemeen bestuur van Het Plein
neemt vervolgens het definitieve
besluit tot het opheffen van Het
Plein.

Zomersluiting
loket Gorssel
Van 25 juli t/m 15 augustus
is het loket in Gorssel gesloten
U kunt wel iedere werkdag terecht in Lochem:
Op afspraak:
Maandag t/m woensdag van 8.30-12.30 en 13.30-17.00 uur
Donderdag van 8.30-12.30 en 13.30-20.00 uur
Vrijdag van 8.30-12.30 uur
Zonder afspraak:
Maandag t/m vrijdag van 8.30-10.30 uur

Maak een afspraak via www.lochem.nl

Gemeente Nieuws
Onderzoek naar dienstverlening en leefbaarheid
Onder de vlag van Lochem Spreekt peilt de gemeente op dit moment
de mening van inwoners over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt,
de communicatie en dienstverlening van de gemeente en de inspanningen die de gemeente doet om inwoners mee te laten doen. Al 50%
van de deelnemers aan Lochem Spreekt heeft de vragenlijst ingevuld. De
vragenlijst staat nog tot 1 juli open, dus u kunt u zich nog aanmelden en
meedoen!
Thema’s
Uitgangspunt van de burgerpeiling
zijn vier maatschappelijke thema’s:
woon- en leefklimaat, de relatie
tussen inwoners en de gemeente,
directe dienstverlening en zorg en
welzijn. De thema’s komen terug
in vragen zoals: Wat vindt u van de
voorzieningen in uw buurt? Voelt u
zich thuis in uw buurt? Betrekt de
gemeente u genoeg bij plannen?
Wat doet de gemeente met de
resultaten en de suggesties?
Aan de hand van de resultaten gaat
we bekijken hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. We
laten u in het najaar van 2018
via www.lochem.nl en in het
Gemeentenieuws weten hoe we dat
gaan doen.
Uitkomsten op www.waarstaatjegemeente.nl
De uitkomsten van het onderzoek
kunt u half september 2018 inzien op
www.lochem.nl. De resultaten zijn
dan ook te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Hoe werkt het?
Panelleden krijgen gemiddeld
4 keer per jaar een korte online
vragenlijst. Invullen gaat eenvoudig
en kost per keer ongeveer 5 tot
10 minuten. Per keer beslissen
panelleden of zij meedoen. Zij
ontvangen altijd als eerste de
uitkomsten van het onderzoek per
e-mail, en horen wat de gemeente
daarmee doet.

Deze maand maait Circulus-Berkel de bermen. Eerst zijn kruispunten en
zichthoeken aan beurt. Goed zicht op het verkeer is op deze punten heel
belangrijk. Om die reden maaien we langs fietspaden ook drie keer per
jaar. Verder laten we de bermen zo veel mogelijk met rust.

Verschralen
Herman Menkhorst, betrokken
agrariër uit Lochem: “De gemeente
verschraalt de bermen en daardoor
groeien daar voornamelijk andere
soorten kruiden dan in uw tuin of
wei. U hoeft dus niet bang te zijn

3 vragen aan… wethouder Henk van Zeijts
Het Lochemse college heeft 3 nieuwe wethouders: Bert Groot Wesseldijk
(Gemeentebelangen), Eric-Jan de Haan (VVD) en Henk van Zeijts
(GroenLinks). Deze week stelt wethouder Henk van Zeijts zich aan u voor.
Samen met zijn vrouw Marjan woont hij in het buitengebied van Eefde,
in het huis waar hij 52 jaar geleden werd geboren. Samen hebben zij twee
schoolgaande kinderen en zingen is zijn grootste hobby. Sinds 15 mei
2018 is hij verantwoordelijk voor zorg en welzijn, Wmo, jeugd, onderwijs,
klimaat en energie, cultuur, natuur en landschap en afval.

Meedoen aan Lochem Spreekt?
Iedereen vanaf 16 jaar die in
onze gemeente woont, werkt en/
of onderneemt, kan meedoen.
Aanmelden gaat als volgt: Ga naar
www.lochemspreekt.nl. Aanmelden
is gratis, u krijgt een e-mail zodra
er een onderzoek start. Meedoen
kan ook op papier. Neemt u dan
even contact op met Moventem,
het onderzoek- en adviesbureau dat
het panel beheert, telefoon (0575)
76 02 27. U krijgt de vragenlijst en
de uitkomsten van ieder onderzoek
toegestuurd op hun huisadres.

Geef de natuurlijke berm
een kans

Door bermen op deze ecologische
manier te maaien kunnen kruiden
en bloemen naar hartenlust groeien
en bloeien. En dat is weer belangrijk
voor insecten, zoals vlinders en
bijen, vogels en kleine zoogdieren.
Om die reden vragen we u bermen
niet mee te maaien zoals u uw
gazon of weiland maait.
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Wat trekt jou aan in Lochem?
“Ik woon hier zelf met heel veel
plezier. Het is een mooie groene
woonomgeving, er zijn goede
onderwijsvoorzieningen en er is ook
op het gebied van cultuur van alles
te beleven.”
Wat zou je als wethouder als eerste
gerealiseerd willen zien?
“Ik vind het erg belangrijk dat we
inwoners snel en goed kunnen
helpen die hulp en ondersteuning
van de gemeente nodig hebben.
Bij mensen die voor Wmo-vragen
en jeugdzaken aankloppen bij de
gemeente spelen soms ook andere

dingen. Iemand die bijvoorbeeld
problemen heeft met opvoeding
kan ook te maken hebben met
schulden of een echtscheiding.
Vanaf 1 januari kunnen inwoners
terecht bij een centraal loket: ’t
Baken. Op het gebied van klimaat
en energie zou ik graag zien dat het
makkelijker wordt om initiatieven

zoals zonneparken verder te
brengen. Verder zie ik kansen voor
meer onderhoud aan de laanbomen
in het buitengebied.”
Coalitieakkoord
Het nieuwe college gaat aan de
slag met het coalitieakkoord. Dit
akkoord heet ‘Dichtbij, Duurzaam,
Doen’ en is het vertrekpunt voor
het collegeprogramma. Het
college werkt het programma de
komende maanden verder uit. U
vindt het coalitieakkoord op
www.lochem.nl.
Wat is jouw persoonlijke kijk
op het coalitieakkoord ‘Dichtbij,
Duurzaam, Doen’?
“Dichtbij: we doen het voor en
samen met de mensen hier. Niet
alleen in het gemeentehuis, maar
we gaan ook vooral eropuit. We
ontmoeten graag mensen die
plannen hebben waar we allemaal
beter van worden. Duurzaam:
we willen een schone en groene
leefomgeving doorgeven aan
volgende generaties. Doen: er liggen
veel visies en plannen waar we
stappen in willen zetten. Na 4 jaar
wil ik hier rond kunnen fietsen en
ook echt kunnen zien dat we wat
hebben bereikt.”

Contact met de wethouder?
Wethouder Henk van Zeijts is kernwethouder van Eefde, Exel en Epse/
Joppe. Wilt u een van de collegeleden spreken, vraag dan het bestuurssecretariaat naar de mogelijkheden om een afspraak te maken, via
(0573) 28 92 22 of bestuurssecretariaat@lochem.nl.

Inwoners bekijken hun omgeving
Woensdag 6 juni en donderdag 7 juni 2018 hebben er acht schouwrondes
plaatsgevonden. Op de fiets met een schouwboekje in de hand gingen
inwoners samen met Circulus-Berkel, de gemeente en PLANTERRA langs
verschillende locaties om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte te
bepalen. Het schouwen staat in het teken van het Integraal beheerplan
openbare ruimte dat dit jaar wordt opgesteld.
De schouw gebeurde op basis van
12 onderhoudselementen (zoals,
zwerfvuil, meubilair en beplanting).
Er vonden schouwrondes plaats
in Barchem, Eefde, Epse, Gorssel,
Harfsen, Laren, Lochem (noord en
zuid). In totaal zijn er 38 locaties
geschouwd in de hele gemeente.
Vanwege het geringe aantal
deelnemers geven de scores
slechts een eerste indicatie voor
de openbare ruimte van Lochem.
Over het algemeen is op meer

dan de helft van de locaties een
A-kwaliteit of hoger gemeten.
Schoon, speelplekken en meubilair
en verlichting scoren gemiddeld
veel A-kwaliteiten. Er is weinig
hondenpoep en zwerfvuil aanwezig
en de meeste speelplekken, bankjes,
prullenbakken en lantarenpalen
staan er goed bij.
Knelpunten
De knelpunten liggen vooral bij de
rijbanen, trottoirs en fietspaden. Dit

komt ook overeen met de bevindingen uit het digitale inwonerspanel
‘Lochem Spreekt’ en de resultaten van
de bewonersavonden in januari en
februari, waaruit naar voren kwam
dat wegen, voet- en fietspaden meer
aandacht moeten krijgen. Ook de
gazons, beplanting en onkruid op
verharding verdienen aandacht. Door
de periodes van veel regen en daarna
hitte is het groen snel gegroeid,
waardoor het op verschillende
plekken er niet optimaal bijlag.
Resultaten
De resultaten worden opgenomen
in het IBOR-plan dat de raad gaat
vaststellen. De resultaten helpen bij
het bepalen van de ambities voor de
kwaliteit van de openbare ruimte.

Resultaten bewonersschouw
voor meer onkruid in uw tuin als
u de berm niet mee maait. Wel
vind ik dat de veiligheid niet in het
geding mag komen. Om die reden
is het begrijpelijk dat u bij een
uitrit een klein stukje berm mee
maait, zoals de gemeente ook bij
kruispunten doet. Maar verder kunt
u de berm gerust met rust laten.
Daarmee helpt u bloemen, kruiden
en dieren!”
Meer lezen?
Meer over het maaien van bermen
en ecologisch bermbeheer leest u
verderop in deze Berkelbode.
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Op vakantie?
Licht de buren in!

Politieke Avond maandag 2 juli 2018

Maandag 2 juli 2018 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 de raadsvergadering live volgen.

Agenda Politieke Avond
Vragenhalfuur

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).
Tafels
Zaal

De Voorst

Ampsen

Restaurant

19.30 uur

Oordeelvormen:
Liquidatieplan Het Plein *

Beeldvormen:
1. Bestemmingsplan
Binnenweg 32 Almen *
2. Bestemmingsplan
Veerweg 21 Gorssel
(Zorgtuin) *

Beeldvormen:
Beleidskader zonneenergie *

20.15 uur

Beeldvormen:
Memo Begroting 2019 en
begrotingswijziging 2018
Delta *

Beeldvormen:
Woonvisie Lochem 2018-2025
en Afwegingskader
woningbouw *

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.
Aanmelden kan tot uiterlijk 9.00 uur op de dag van de vergadering.
Raadsvergadering

Om 21.15 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.
Agenda
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering en verslag
tafelgesprekken 18 juni 2018
4. Ingekomen stukken 23 mei t/m 12 juni 2018
Debatonderwerpen
5. Jaarrekening 2017
6. Kaderbrief 2019 (besluitvorming op 9 juli)
Hamer- en stemstukken
7. Aanbesteding accountant
8. Bestemmingsplan Zwiepse Horstweg
9. Benoeming leden Algemeen bestuur Regio Stedendriehoek
10. Sluiting

Voor alle informatie over
de Politieke Avond,
kijk op:
www.lochem.nl/
politiekeavond

Onderhoud wegen buitengebied begonnen
Eind mei is Circulus-Berkel Buitenruimte begonnen met de uitvoering van
het wegenonderhoud voor 2018 in het buitengebied. Vorig jaar besloot de
gemeenteraad dat er elk jaar € 475.000 extra voor onderhoud nodig was.
In totaal is er in de komende 10 jaar € 1.375 miljoen per jaar beschikbaar.
Het onderhoud vindt plaats op basis van een categorisering op de
gebruiksfunctie van wegen.

Groot onderhoud
Op de volgende wegen vindt groot
onderhoud plaats:
• Wagenvoortsdijk, Eefde en Almen
• Scheggertdijk ten westen van
Kapelweg, Almen
• Dorshorst en Kasteelweg, Kring
van Dorth
• Kijksteeg en Lageweg tot aan
Dochterenseweg, Lochem.

Aanbrengen slijtlagen
Op de volgende wegen worden
slijtlagen aangebracht:
• Kapelweg, Almen
• Haytinksdijk, Barchem
• Lenderiet, Barchem
• Schuppert, Barchem

• Jodendijk, Eefde
• Markeweg, Gorssel
• Ravensweerdsweg, Gorssel
• Grote Drijfweg, Lochem
Aanvullend voert Circulus-Berkel
door het gehele gebied kleine
asfaltreparaties uit.
Elke twee jaar inspectie
Elke twee jaar wordt de kwaliteit
van alle wegen in de gemeente
Lochem geïnspecteerd. Hieruit
volgt dat bepaalde wegen groot
onderhoud nodig hebben en
andere wegen geen of licht
onderhoud. Daarnaast is er een
meerjarenplanning voor de
reconstructie van wegen.

Functiegericht wegbeheer
In het verleden was er lang niet
genoeg geld voor wegonderhoud.
De zoektocht naar een betaalbare
manier om wegen te onderhouden
mondde in 2015 uit in een proef
functiegericht wegbeheer in het
Vedel-gebied bij Laren. Daaruit
bleek dat er behoefte was aan
een categorisering, die de functie
van wegen onderscheidt en het
daarbij behorende onderhoud. De
ene weg is belangrijker dan de
andere, omdat hij bijvoorbeeld veel
gebruikt wordt of een belangrijke
ontsluitingsweg tussen kernen is.
Inwoners, bedrijven en gebruikers
hebben meegedacht over deze
categorisering.
Vragen?
Heeft u vragen over de uitvoering,
neem dan contact op met CirculusBerkel Buitenruimte, (0900) 9552 of
via WhatsApp: 06-10 50 73 00.

Maak het inbrek
inbrekers
makkelijk.
niet te makk

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

Hondenoverlast: wat doet
de gemeente?

Hondenpoep, blaffende en loslopende honden. Hier krijgen we regelmatig
klachten over. De medewerkers van team Handhaving van de gemeente
spreken hondenbezitters aan en schrijven een boete uit wanneer dat nodig
is. Waar zij mee te maken krijgen, vertellen de gemeentelijke opsporingsambtenaren Robin Meenink en Alex Willems.
Als handhavers zijn jullie veel
buiten. Is hondenoverlast een
onderwerp waar jullie regelmatig
mee te maken hebben?
Robin Meenink: “Ja, daar hebben
wij veel mee te maken en mensen
spreken ons hierover op straat ook
aan. Maar de meeste meldingen
komen bij de gemeente binnen via
de website, telefonisch of via de
WhatsApp van de gemeente.”
Moeten jij en je collega’s mensen
vaak aanspreken?
“Dit valt over het algemeen mee,”
vindt Robin. “Een groot deel van de
mensen houdt zich aan de regels.
Oftewel, daar ziet het naar uit.
Het is natuurlijk wel een momentopname. We kunnen (helaas)
niet overal tegelijk zijn en naast
handhaving op hondenoverlast
hebben we ook nog andere taken
waar we ons mee bezig moeten
houden.”
Onze regels zijn eenvoudig, waar
moeten hondenbezitters zich aan
houden?
Alex Willems: “De regels staan
genoemd in de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV).
Binnen de bebouwde kom is het
verplicht om honden aan de lijn te
houden, behalve in het hondenuitlaatgebied. Verder moeten hondenbezitters iets bij zich dragen om
de poep op te ruimen, zoals een
poepzakje of schepje. Dat moeten
ze ons ook kunnen laten zien als
we er naar vragen.” Alex voegt toe
dat honden buiten de bebouwde
kom mogen loslopen op wegen en
bermen, maar niet in weilanden
en akkers. “Die zijn particulier
eigendom en dus verboden terrein,
zelfs als er geen hek of verbodsbord
staat.”

Als ik mijn hond uitlaat en geen
opruimmiddel bij me heb, krijg ik
dan direct een boete?
Robin en Alex vertellen dat ze
voor het niet aanlijnen van
een hond meestal eerst een
waarschuwing geven. “Maar als we
het dan nóg een keer zien, krijgt
het baasje een bekeuring van € 95.”
Hondenbezitters die hondenpoep
niet opruimen, zijn duurder uit.
Robin: “Die krijgen meteen een
bekeuring van € 140. En als mensen
geen opruimmiddel bij zich hebben,
riskeren ze een boete van € 95.”

Uw hond
uitlaten

Mensen klagen wel eens dat regels
overtreden worden als jullie niet ter
plaatse zijn. Wat kunnen ze in zo’n
in de gemeente Lochem
geval het beste doen?
Wat mag wel en wat mag niet?
“Ze kunnen
het beste elkaar erop
• U bent verplicht uw hond binnen de bebouwde
kom aangelijnd te hebben
aanspreken.
isoveral
hetkomen,
belangrijk
• Uw hond magWel
aangelijnd
tenzij
verbodsbord anders aangeeft
dat ze• een
niet
boos
worden,
want
Zorg ervoor dat uw hond niet poept in de
openbare
ruimte. Ruim de hondenpoep op.
dat pakt
• Het bijmeestal
u dragen van eenverkeerd
zakje of schepje uit,”
(opruimmiddel) is verplicht binnen de
bebouwde
kom
adviseert
Alex.
Houd u zich aan de afspraken.
Zo voorkomt u een boete.

heel gewoon!
Heb je nogLochem
eenschoon,
goede
tip voor
hondenbezitters?
“Het is goed dat mensen die een
hond hebben zich bedenken dat
anderen last kunnen hebben van
hun hond,” zegt Robin. “Je hond
aan de lijn houden en hondenpoep
opruimen is een kwestie van
rekening houden met anderen en
dat hoeft dus helemaal niet zo
moeilijk te zijn.”
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melk en vlees gaat het om dierlijke
eiwitten. Hoe rijker we in de wereld
worden, hoe méér dierlijke eiwitten
we eten.

Daar is wel discussie over. Er zijn
uitstekende plantaardige vleesvervangers die een vegetarisch
leven heel gezond maken.

Vlees is een grote bron van voeding
in het leven van de meeste mensen.
Mensen vinden vlees lekker en
het bevat veel essentiële eiwitten.

Beter is om minder vlees- en
melkproducten te gebruiken,
want de productie van vlees en
melk kost veel energie: een koe

Ruim 120 leerlingen in de regio Stedendriehoek doen mee aan de
vierde editie van de Energy Challenge. Ze gaan op zoek naar kansen en
mogelijkheden voor een energieneutrale toekomst. Vijf leerlingen uit klas
4 vwo van het Staring College bereiden de challenge voor. Ze schrijven
erover in het Gemeentenieuws en u kunt de ontwikkelingen op de voet
volgen op de Facebookpagina van LochemEnergieChallenge.

GEEN OPENBAAR
VERVOER? GEEN NOOD!

Blog 4 Energy Challenge
Door: Noa RosenmIöller
De Nederlandse landbouw
produceert een groot aantal
verschillende producten. De

moet veel voer eten om vlees en
melk te produceren. Door twee
of drie dagen per week minder of
geen vlees en melkproducten te
eten bespaar je energie en CO2 en
ontstaat ruimte voor voedzame
plantaardige producten. Daarmee
is ‘minder vlees’ ook goed voor het
wereldvoedselprobleem.

E-TRIP

VAN DEUR

akkerbouw, voor granen, suikerbieten of aardappelen. De
tuinbouw voor bijvoorbeeld
paprika, tomaten, bloemen. En de
veehouderij voor melk en vlees. Bij

TOT DEUR

!

BEL 0575 43 1200

of reserveer op ELEKTRIP.NL
E-TRIP rijdt tussen 7.30 en 23.00 uur als een chauffeur
beschikbaar is. Proef Laren en Almen tot 1 februari 2019

Openbare bekendmakingen
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

Aanvragen
Evenementenvergunningen

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

Vanaf 15 t/m 21 juni zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Eefde
• Buurt- en Speeltuinvereniging N.O.K
Familiedag, Oranjelaan 30, 31 augustus en
1 september 2018, nr. 2018-117021
• Ondernemersvereniging Eefde, Eefde in
beweging, Kazerneplein 6, 23 september
2018, nr. (2018-116892
• Stichting IJsselhoeven, Sapdag en meer,
Valkeweg 6, 23 september 2018,
nr. 2018-117044
Laren
• Stichting fietsvierdaagse de Achterhoek,
fietsvierdaagse 6 tm 10 augustus 2018,
nr. 2018-117024
Lochem
• Vereniging Evangelisatie en Recreactie, Go
Fish, Run Molenlaan 17, 11 t/m 25 augustus
2018, nr. 2018-116567
• Stichting Graaf Obstacle Run, Graaf Obstacle
Run 2018, rondom Gageldijk 2a en Daniël
Willemsenpad, 16 september 2018, nr.
2018-116683
Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 14 t/m 20 juni 2018 zijn de volgende
aanvragen ontvangen:
Almen
• Binnenweg 32, het oprichten van een loods,
nr. 2018-117050, 19 juni 2018
Barchem
• Schoneveldsdijk 16, het aanleggen van een
poel en landschapselementen,
nr. 2018-116940, 18 juni 2018
Eefde
• Almenseweg 6a, het brandveilig gebruik
van een groepswoning, nr. 2018-116636,
14 juni 2018
• Rustoordlaan 22, het vergroten van een
woning, nr. 2018-117173, 20 juni 2018
• Schurinklaan 7, het kappen van een berk,
nr. 2018-116861, 17 juni 2018
Epse
• Bosweg 2, het plaatsen van een kapschuur,
nr. 2018-116478, 12 juni 2018
• Kletterstraat 8, het oprichten van een loods,
nr. 2018-116771, 15 juni 2018
• Oude Larenseweg 5, het verbouwen/
vergroten van een woning, nr. 2018-116895,
18 juni 2018
Laren
• Kloosterweg 2, het plaatsen van een
vluchttrap, nr. 2018-116539, 13 juni 2018
• Lindenbergsdijk 3 en 3a, het vervangen
van de gebintconstructie, nr. 2018-116681,
14 juni 20118
Lochem
• Bierstraat 10, het verbouwen van een
monument, nr. 2018-117170, 19 juni 2018
• De Cloese, het plaatsen van keerwanden,
nr. 2018-116624, 14 juni 2018
• Dr. ten Bokkel Huininkweg 33 (nabij), het

kappen van een linde, nr. 2018-116417,
12 juni 2018
• Emmastraat 29, het kappen van een berk,
nr. 2018-116859, 17 juni 2018
Buiten behandeling gestelde aanvraag
omgevingsvergunning
Contact: afdeling Publiekscontacten
De volgende aanvragen zijn buiten
behandeling gesteld en aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Eefde
• Bargeweg 3, het brandveilig gebruiken van
het pand ‘De Boomhut’ als kinderdagverblijf,
nr. 2018-106018, 14 juni 2018
Laren
• Deventerweg 98, het oprichten van een
opslaghal, nr. 2018-108214, 18 juni 2018
Lochem
• Vordenseweg 6, het renoveren van het
receptiegebouw, nr. 2018-108019, 18 juni 2018
Zie informatie: Bezwaar
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:
Lochem
• Markt 11-14 en Walderstraat 8, het
veranderen/herontwikkelen van het pand
tot een commerciële ruimte en appartementen, nr. 2018-110183, 19 juni 2018
• Nieuwstad 24 (nabij), het bouwen van vier
studio’s en het vervangen van het dak, nr.
2018-112343, 15 juni 2018
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 14 t/m 20 juni 2018 zijn de
volgende vergunningen aan de aanvrager
bekendgemaakt:
Almen
• Dorpsstraat 60, het vervangen van een
loods, nr. 2018-111315, 19 juni 2018

• Lage Lochemseweg 25b en Lage
Lochemseweg 25c, het brandveilig
gebruiken van 2 panden t.b.v. kinderopvang,
nr. 2017-101659, 18 juni 2018
• Scheggertdijk 62, het plaatsen van een
entresol, nr. 2018-109677, 20 juni 2018
Barchem
• Lindeboomsweg 6-8, het plaatsen van een
mestkelder en sleufsilo’s, nr. 2018-111531,
20 juni 2018
• Maandagsdijk 1a, het plaatsen van een
berging/stalling, nr. 2018-110242, 14 juni 2018
Gorssel
• Lindeboomweg (nabij), het kappen van
2 populieren (herplant opgelegd),
nr. 2018-116103, 14 juni 2018
Joppe
• Joppelaan 73a, het brandveilig gebruiken
van een basisschool, nr. 2018-105192,
18 juni 2018
Laren
• Boomkampsweg 7, het vergroten van een
ligboxenstal (uitgebreide procedure),
nr. 2017-100254, 19 juni 2018
• Deventerweg 55 en 55a, het oprichten van
een woning,, nr. 2018-109342, 20 juni 2018
Lochem
• Dr. ten Bokkel Huininkweg 33 (nabij), het
kappen van een linde (herplant opgelegd),
nr. 2018-116417, 19 juni 2018
• Goorseweg 26t, het plaatsen van een
zonnepark, nr. 2018-105120, 20 juni 2018
• Nieuweweg 30, het aanleggen van een inrit,
nr. 2018-113183, 15 juni 2018
• Zwiepseweg 107, het kappen van een
esdoorn (herplant opgelegd), nr. 2018-115780,
14 juni 2018
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning
uitgebreide procedure
Contact: dhr. E. Visscher
In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en 2.13
(brandveilig gebruik) bestaat het voornemen
vergunning te verlenen voor:
Eefde
• Bargeweg 3, het brandveilig gebruiken
van klaslokalen t.b.v. kinderdagverblijf, nr.
2018-106409
Inzage
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de
bijbehorende stukken liggen vanaf 28
juni t/m 9 augustus 2018 ter inzage bij de
publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel.
Zie informatie: Zienswijzen
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Openbare bekendmakingen
Ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1 en
2.12 (afwijken bestemmingsplan), is het
voornemen vergunningen te verlenen voor:
Gorssel
• Hoofdstraat 51-53 : het toestaan van
de herbouw van een woon- en winkelgebouw met een hogere goothoogte
(6 meter i.p.v. 3 meter), (NL.IMRO.0262.
GoHoofdstraat51-OV31), nr. 2018-111880
Lochem
• Boekhorstlaan 8 : het plaatsen van 60
zonnepanelen (NL.IMRO.0262.buBoekhorstlaan8Lo-OV31), nr. 2018-107985

Inzage
De aanvragen, de ontwerpbesluiten en de
bijbehorende stukken zijn voor een ieder in
te zien met ingang van 28 juni 2018 tot en
met 8 augustus 2018 bij de publieksbalie,
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in
Gorssel en via de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl onder de IMRO-code.
Gedurende de bovengenoemde termijn
kan iedereen ten aanzien van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning mondeling of
schriftelijk zienswijzen naar voren brengen
bij burgemeester en wethouders, 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:
• het onderwerp
• het zaaknummer
• uw naam en adres
• de datum waarop u de zienswijze indient
• de onderbouwing van uw zienswijze
Definitief besluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

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

Lochem
• Goorseweg 26t: het plaatsen van een
zonnepark. De aanvraag is geregistreerd
onder nummer 2018-105120.
Tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn zienswijzen ingediend.
De definitieve omgevingsvergunning
is niet gewijzigd ten opzichte van het
ontwerp-besluit.

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

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende
stukken zijn voor een ieder in te zien met
ingang van 28 juni 2018 tot en met 8 augustus 2018 bij de publieksbalie, Hanzeweg 8 in
Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel en via de
landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl onder nummer NL.IMRO.0262.buGoorseweg26tLo-OV41. Tegen het besluit kan binnen
6 weken na de dag van bekendmaking van
het besluit beroep worden aangetekend. Het
besluit is op 20 juni 2018 bekend gemaakt.
Het beroepsschrift moet worden ingediend
bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem,
Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het
digitaal indienen van het beroepsschrift zie
www.rechtspraak.nl. De mogelijkheid tot het
indienen van een beroepschrift staat open
voor belanghebbenden 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
Het besluit treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een beroepschrift 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.
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.
Het beroepsschrift 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.

Verkeer

2018 tussen 12.00 en 01.00 uur afgesloten
voor alle bestuurders in beide richtingen
Tijdelijke verkeersbesluiten
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
Het voornemen is het volgende verkeersbesluit te nemen:
Lochem
• Bosweg 1 te Lochem: aanleg algemene
invalide parkeerplaats t.h.v. perceel
Bosweg 1 te Lochem, voor de duur van
tijdelijke huisvesting van bewoners van Pro
Senectute.
Verkeersmaatregelen
Contact: dhr. E. Pol / mw. M. Dam
Komende weken gaat aannemer KWS aan
het werk op diverse wegen in de gemeente
Lochem. Het gaat hier om asfaltreparaties en
het aanbrengen van nieuwe (slijt)lagen. Door
de werkzaamheden ondervindt het verkeer
enige hinder. Het schema is als volgt:
• Asfaltreparaties aan onderstaande wegen:
• Ravensweerdweg / Jodendijk / Markeweg
/ Wagenvoortsdijk, op 22 juni 2018
• Haytinksdijk / Schuppert / Grote Drijfweg
/ Broekdijk, op 4 juli 2018
• Aanbrengen nieuwe deklagen:
• Wagenvoortsdijk / Scheggertdijk, op 13 juli
2018
• Dorshorst / Kijksteeg / Lageweg, op 22 en
23 augustus 2018
• Aanbrengen slijtlagen, van 9 t/m 13 juli 2018
• Kapelweg / Grote Drijfweg / Lenderiet /
Ravensweerdweg / Jodendijk / Markeweg
/ Schuppert / Haytinksdijk

Bekendmakingen
Vaststelling straatnaam

Tijdelijke verkeersbesluiten

Contact: dhr. A. Baas

Contact: mw. C. Groenendijk en
mw. M. Hazewinkel
De volgende besluiten zijn genomen:
Gorssel
• Acaciaplein (2018-113860) in verband met
Pleintje Open op 6, 7 en 8 juli 2018 wordt dit
plein voor een gedeelte afgesloten voor alle
bestuurder in beide richtingen
Lochem
• Gerard ter Borchlaan (2018-109233): in
verband met een buurtfeest wordt deze
straat, voor het gedeelte tussen Albert
Cuyplaan en Jacob Ruysdaellaan, op 7 juli
(niet-complexe) omgevingsvergunning,
evenementenvergunning 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
ontwerpbestemmingsplan, 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.

De straatnaam Dorpsplein in Barchem is
vastgesteld.
Het gaat om de westzijde van het Dorpsplein
(2018-115686) waarop Schoolstraat, Kerkstraat
en Beukenlaan uitkomen. Deze toekenning
biedt Barchem de mogelijkheid om meer
bekendheid te geven aan het dorpsplein als
start- en eindpunt voor verschillende wandelroutes in de omgeving van Barchem en
Zwiep. Voor de toerist is het gemakkelijker
om digitaal te zoeken op Dorpsplein dan op
straten die op het dorpsplein uitkomen. Er
zijn geen belemmeringen om de straatnaam
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 beroepschrift dient u in bij het team
Bestuursrecht van de Rechtbank Gelderland

www.lochem.nl

Dorpsplein toe te kennen voor de aangegeven
locatie in Barchem. De gebouwen rond het
dorpsplein in Barchem zijn eerder toegekend
aan de omliggende straten Schoolstraat,
Kerklaan en Beukenlaan. Daarnaast hebben
we te maken met Basiskaart Grootschalige
Topografie om een afgebakend deel aan
de westzijde van de locatie de officiële
straatnaam “Dorpsplein” toe te kennen. Er
hoeven geen gebouwen direct gelegen aan
het plein omgenummerd of gewijzigd te
worden. Het college heeft op grond van de
gemeentelijke verordening naamgeving
en nummering de bevoegdheid om per
woonplaats namen toe te kennen en vast te
stellen aan delen van de openbare ruimte.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen naar aanleiding
van het besluit over het vaststellen van de
straatnaam Dorpsplein op de aangegeven
locatie in Barchem in de periode 28 juni 2018
tot en 8 augustus 2018 een bezwaarschrift
indienen bij het College van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 17, 7240 AA Lochem.
Dit volgens de regels die gelden voor Verweer
Algemene wet bestuursrecht (AwB).
Mandateringsbesluit regionale
mandatering
Contact: Mw. M. Pais Leeflang
In de vergadering van 14 mei 2018 heeft het
college van burgemeester en wethouders
het mandateringsbesluit vastgesteld om de
volgende besluiten regionaal te mandateren
aan de eenheidsmanager Jeugd, Zorg en
Welzijn van de gemeente Apeldoorn:
1. Besluiten met betrekking tot toetreden
en uittreden uit de raamovereenkomst
individuele voorzieningen voor jongeren in
het kader van de Jeugdwet
2. Het besluit om de Nota van Inlichtingen
vast te stellen, als reactie op de door de
aanbieders in te dienen vragen.
Inwerkingtreding
Het besluit wordt bekend gemaakt in het
digitale Gemeenteblad op overheid.nl. en
treedt een dag na die van de bekendmaking
in werking.
Inzage
Het mandateringsbesluit ligt voor iedereen
ter inzage met ingang van 27 juni 2018 bij
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

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.

