Gemeente Nieuws
Informatiekatern gemeente Lochem

Boenbeleid geeene oce
Lochem heeft honderden kilometers
met een diversiteit aan boomsoorten. Vooral laanbomen zijn dominant in het landschap. De gemeente
is verantwoordelijk voor het onderhoud. De kosten voor het onderhoud
bedragen jaarlijks tussen de 250.000
en 500.000 euro. Dit geld is niet
beschikbaar. De gemeente Lochem
zoekt nu naar een oplossing.
Laat het landschap zichzelf terugverdienen
In 2007, 2008, en 2009 vroeg de
verantwoordelijke wethouder aan
de gemeenteraad extra geld voor
onderzoek naar de vitaliteit van de
laanbomen. Zo kon de gemeente
het noodzakelijk onderhoud in beeld
brengen. De gemeenteraad wees dit

verzoek steeds af en wil dat het college onderzoekt hoe boomonderhoud zichzelf kan ﬁnancieren.
Efﬁciënter boombeheer
De gemeente Lochem onderzoekt
nu hoe het bomenbeheer op een
bedrijfsmatige manier zichzelf kan
ﬁnancieren. Het geld dat vrijkomt
door kap- en snoeiwerkzaamheden
kan gebruikt worden voor onderhouds- en herplantkosten. Door efﬁciënter om te gaan met het beheer
van de bomen blijven bomen vitaler
en vergen zij minder onderhoud. Ook
kijkt de gemeente of er mogelijkheid is tot samenwerking met aangrenzende landgoedeigenaren en
(sociaal-maatschappelijke) marktpartijen. We onderzoeken ook of
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inwoners vrijwillig mee willen werken aan het beheer en onderhoud.
Onderhoudskosten
bomen buitengebied
Het onderhoud van de 40.000 tot
50.000 bomen langs de wegen
in het buitengebied is achterstallig. Wanneer wij tijdens de uitvoeringsperiode van 6 jaar achterstallig
onderhoud wegwerken, kost dit de
eerste jaren tussen de 250.000 en
de 500.000 euro per jaar. Daarna zal
het jaarlijks onderhoud tussen de
150.000 en de 200.000 euro per jaar
kosten, uitgaande van een onderhoudscyclus van 6 jaar.

doende renderende aanpak vorm te
geven. In 2012 hoopt het college met
de eerste uitwerking naar de raad te
gaan. Dat gebeurt op basis van praktijkproeven en de concrete opbrengsten die daaruit worden gehaald. Wij
houden buurt en direct betrokkenen
op de hoogte van onze activiteiten.
Bij vragen en opmerkingen gaan we
graag het gesprek aan.

Groene gemeente
De gemeente Lochem is een groene
gemeente. En hier zijn wij trots op.
Landschap en biodiversiteit willen
we versterken. Onze aanpak moet
daaraan een bijdrage leveren.

Planning
Het zal niet eenvoudig zijn een vol-

ieuws van de gemeenteraad
Besluien geeeneraad  deceber 
Op 12 december vergaderde de gemeenteraad in het raadhuis in Lochem.
Hieronder volgt een overzicht van de besluiten die zijn genomen met een
korte toelichting. De ontwerpnotulen van deze vergadering staan vanaf
ongeveer 13 januari op www.lochem.nl.
Krediet uitvoering project Beleef de
Berkel
Voor de uitvoering van dit project
is ruim € 1 miljoen nodig, waarvan de helft voor rekening van de
gemeente.
Hiervoor wordt onder andere een
vistrap aangelegd, de oevers aangepakt en een voetgangersbrug
gebouwd bij het nieuwe gemeentehuis.
Aanvullend budget opstellen structuurvisie
Na overleg met dorpsraden en
belangenverenigingen stelt het college voor de structuurvisie op een
andere manier op te stellen. Daarvoor is € 55.000 extra nodig en de
raad stemde daarmee in.
Krediet inrichting openbare ruimte
gemeentehuis
De openbare ruimte rond het in aan-

bouw zijnde gemeentehuis moet
worden aangelegd. De kosten daarvan, volgens het gemaakte ontwerp,
bedragen € 825.000 en passen in de
exploitatie van de Etalage naar de
Toekomst.
Aankoop opstallen manege de
Luchte Lochem
De manege is aan de gemeente aangeboden. De ondergrond is eigendom van de gemeente. De raad
besloot in te stemmen met aankoop
van de opstallen voor een bedrag
van maximaal € 180.000.
Peuterspeelzaalwerk 2012
De gemeentelijke bijdrage aan de
verschillende aanbieders wordt
gelijk getrokken, evenals het bedrag
dat ouders moeten bijdragen voor
de eerste vijf uur.
Nota ondersteuning Mantelzorg en

Vrijwilligers 2012-2015
In de nota is neergelegd hoe de
ondersteuning van mantelzorgers
en andere vrijwilligers wordt geregeld. Voor de uitvoering heeft de
raad € 25.000 beschikbaar gesteld.
Overdracht van de grachten van
gemeente naar waterschap Rijn en
IJssel
De gemeente is verplicht om het
“stedelijk water” over te dragen aan
het waterschap. Daarvoor moeten
de beschoeiingen en kunstwerken
(schuiven etc.) wel in goede staat van
onderhoud worden gebracht. Dat
kost € 285.000, waarvan € 177.500
voor rekening van de gemeente.
Aanpassing
Afvalstoffenverordening in verband met de wet Lex
Silencio Positivo
Op grond van deze nieuwe wet kan
het voorkomen dat het gemeentebestuur geacht wordt een besluit
te hebben genomen, als het te lang
duurt dat er werkelijk een besluit
wordt genomen. Dat kan verkeerd
uitpakken als voor het nemen van

een besluit onderzoek en/of advies
nodig is. Daarom wordt voorgesteld
om een aantal bepalingen van de
afvalstoffenverordening uit te sluiten van de werking van de wet.
Bestemmingsplannen in het kader
van functieverandering agrarische
bebouwing, waardoor een aantal
woningen kan worden gebouwd of
verbouwd:
• Kasteelweg 20, Kring van Dorth:
één woning;
• Koebushorst 1, Laren: twee vrijstaande woningen;
• Peppeldijk 2, Kring van Dorth: één
vrijstaande woning;
• Deventerdijk 2, Joppe: één woning,
van 1200 m3.
Voordracht herbenoeming lid Raad
van Toezicht Staring College
De raad heeft mevrouw Van Os voor
een nieuwe periode benoemd.
Benoeming RTG-voorzitters
Raadsvergaderingen worden voorbereid in Rondetafelgesprekken.
Voorzitter bij zo’n bijeenkomst is

een raadslid. De raad besloot om
de heren Kuijper en Tekelenburg als
voorzitters aan te wijzen.

Reactie college op WMO-tekort
Deze zomer kwam aan het licht dat
er een negatief verschil is ontstaan
tussen inkomsten en uitgaven voor
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Door de accountant van de gemeente is onderzocht
hoe het komt dat dat tekort zo laat
aan het licht kwam. Over dit rapport en de conclusies die daaraan
te verbinden zijn schreef het college
een voorstel aan de raad. Dat stuk
is besproken en de raad verbond er
geen verdere conclusies aan. Een
motie van wantrouwen werd alleen
door de oppositie gesteund.

Woningbouwontwikkeling Eefde
In overleg met verschillende belanghebbende partijen is de situatie in
Eefde onderzocht. Conclusie is dat
vooreerst de bebouwingsmogelijkheden van het terrein van de Detmerskazerne nader onderzocht
moeten worden.

Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunning

Ofﬁciële bekendmakingen
Het college en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen zijn. Om inwoners en bedrijven hierover te informeren maakt de gemeente deze besluiten bekend op de
gemeentepagina’s. Deze besluiten worden genomen op basis van een wet. In de wet staat ook
hoe u formeel kunt reageren op deze besluiten. In het kader onder de bekendmakingen worden
procedures hiervoor in hoofdlijnen toegelicht.
Voor de exacte informatie over de procedures 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 contactpersoon. Dit kan telefonisch, schriftelijk (ook per e-mail) of op afspraak.

Aanvragen
Evenementen
Contactpersonen: mw. D. van Kessel en
mw. C. Groenendijk
Vanaf 2 t/m 8 december 2011 zijn de volgende
aanvragen binnengekomen

Barchem
• Stichting Batavierenrace, voor het organiseren van een slipjacht over de landerijen
rondom Barchem op 11 januari 2012
Lochem
• Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging,
voor het organiseren van een Batavierenrace door de gemeente Lochem op 28 april
2012

Contactpersoon: afdeling Publiekscontacten
Burgemeester en wethouders maken bekend
dat zij in de periode van 2 t/m 8 december 2011
de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
Almen
• Binnenweg 28a, het plaatsen van een carport, nr. 2011-016880
• Van Wassenaerlaan 2, het kappen van een
berk, nr. 2011-016656, ingekomen 30 november 2011
• Wagenvoortsdijk 6-8, het restaureren van
een monument (boerderij), nr. 2011-016989
Barchem
• Woodbrookersweg 1, het verbouwen van
bijgebouwen; slaaphuisje 3 en 4, nr. 2011016882
Eefde
• Boedelhofweg 38a, het bouwen van een car-
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port/schuur, nr. 2011-016897

• Meijerinkstraat t.h.v. nr. 36, het vervangen

van twee bestaande afvalwater transportleidingen, nr. 2011-016971
Gorssel
• Ketenbosweg 3, het plaatsen van een dakkapel, nr. 2011-016775
Harfsen
• Asselerweg nabij nr. 3, het veranderen van
agrarische schuur tot een woning, nr. 2011016824
• Jufferdijk 4, het vervangen en veranderen
van gevelkozijnen, nr. 2011-016887
• Zeedijk 2, het vergroten van een schuur, nr.
2011-016770
Joppe
• Deventerdijk 2, het slopen van een woning,
nr. 2011-016900
• Elzerdijk 2, het kappen van een eik, nr. 2011016773
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