
Vragen? Zorgen? Bel het ombudsteam.
Weet u niet waar u met uw probleem terecht kunt? Neem 
contact met ons op: tel 06 41031693, of www.lochem.
pvda.nl. Het Ombudsteam is er voor iedereen, of u lid bent 
van de PvdA of niet. 

Voor de actuele ontwikkelingen, onze standpunten, de actieve mensen in de PvdA, weblogs, het Ombudsteam en lidmaatschap.

Lochem
Wie doen het?

Van links naar rechts: Pieter Arts, Ali Kagie en Jos Israël.

Enkele pvda-leden ondersteunen de fractie door het 
meelezen van dossiers en het meedenken in het menings- 
vormend proces. Er is maandelijks overleg met de fractie.Van links naar rechts: Leo Stronks, Eefde / Brenda van 

Bruggen, voorzitter, Lochem / Pieter de Jong, penningmeester, 
Almen / Ruben Otemann, secretaris, Lochem. Niet op de foto 
Kees Jansen, Lochem.

Het bestuur vormt de verbinding tussen de lokale PvdA 
en de provinciale en landelijke PvdA. Bestuursleden be-
zoeken b.v. het landelijke partijcongres. Het bestuur maakt 
de kieslijst voor de gemeenteraad. Tussentijds worden 
voortgangsgesprekken gevoerd met zittende gemeente-
raadsleden over resultaten en eventuele hulpvragen. In 
de afgelopen periode heeft het PvdA-bestuur met alle 
dorpsraden in de gemeente Lochem gesproken over hun 
ervaringen met het gemeentebestuur en over hun wensen 
en plannen voor de toekomst.

Wilma Heesen is bezig aan haar eerste termijn als 
wethouder. Ze draait echter al lange tijd mee in de ge-
meentepolitiek. Sinds 1998 was ze actief als raadslid in de 
gemeente. Haar portefeuille Participatie gaat over samen-
leving, onderwijs, jeugd, sport en cultuur.
“Ik ben blij met de naam van mijn portefeuille, ‘partici-
patie’. Dat staat voor ‘meedoen’. Ook in onze gemeente 
Lochem staan mensen onvrijwillig aan de kant, hetzij 
vanwege gezondheid, hetzij omdat ze geen werk hebben. 
of soms ook eenzaamheid”, aldus de wethouder.

Zittend (links) Marian Beuke, fractievoorzitter en Mini 
Schouten. Staand (links) Dick Beltman en Zaim Dagdelen.

Zij zijn de vertegenwoordigers van de PvdA in de ge-
meenteraad van Lochem. De belangrijkste taak van de 
gemeenteraad is het nemen van besluiten namens de in-
woners van de gemeente. Eénmaal per vier weken is er een 
openbare raadsvergadering op maandagavond om 19.30 
uur in het gemeentehuis in Lochem. U kunt persoonlijk 
contact met hen opnemen. Kijk op www.pvda.lochem.nl.

Al vele jaren is de PvdA in Lochem medeverantwoordelijk voor werk-

gelegenheid, onderwijs, organisatie van de zorg, ruimte voor jongeren, 

speelruimte voor kinderen, mee kunnen doen voor wie dat niet vanzelf-

sprekend is, aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers, kunst en 

cultuur, de bibliotheek en het ondersteunen van burgerinitiatieven.

Waar zijn we trots op?

PvdA-WETHOUDER PvdA-FRACTIE in GEMEENTERAAD

BESTUUR PvdA LOCHEM

PvdA-STEUNFRACTIE
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aLmen

Renovatie Lochemse schouwburg

epse/Joppe
gereaLiseerD / trots op:
Kinderen veilig naar school
Verkeersmaatregelen op de Lochemseweg
toeKomst: 
Toch een industrieterrein, dan een
goede bufferzone
Dorpskamers
Betaalbare (huur- en koop)woningen  
voor starters en senioren
Goede ontsluiting plan Waterdijk

Lochem
gereaLiseerD / trots op:
Kleine Markt
Renovatie schouwburg 
CJG open 
Gemeentehuis aan Hanzeweg open
Beleef de Berkel
Brede School op Garveterrein

aLmen 
gereaLiseerD / trots op:
Dorpswinkel geopend
Zes levensloopbestendige woningen  
met zonnepanelen 
Eerste fase sportclustering
toeKomst
Volgende fase sportclustering 
Uitvoering meandering Berkel

eefDe
gereaLiseerD / trots op:
Rondweg Eefde geopend
Woningbouw en inbreiden op maat
Kunstgrasveld voor voetbal
toeKomst:
Highport Eefde
Dorpskern met dorpsplein
Wandelpad langs de beek

exeL
gereaLiseerD / trots op:
Starterswoningen
Behoud coulisselandschap
toeKomst: 
Levensloopbestendige starterswoningen 
Aanpassing kruising Exelse Tol
Optimaal benutten locatie school

gorsseL
gereaLiseerD / trots op:
De Oldenhof: Bibliotheek en andere maatschappelijke 
organisaties onder 1 dak
Starterswoningen Grootekamp
Gemeentehuis wordt museum
Herstel heemtuin en openluchttheater
Tramhuisje
Skatebaan
toeKomst: 
Wandelen en fietsen  
langs de IJssel
Trefpunt.

harfsen / Kring van Dorth
gereaLiseerD / trots op:
Betaalbare huur- en koopwoningen ook voor starters
Veilige oversteek Lochemseweg
toeKomst: 
Opwaarderen Hoeflo als dorpsaccommodatie 
Ontmoetingsplein

Laren
gereaLiseerD / trots op:
Kindercentrum geopend
Veiliger kruispunt bij de kerk
toeKomst: 
Woonzorggebouw achter ‘melkfabriek’
Energiezuinige verlichting naar sportaccommodaties
Ontwikkeling Laren IV

Barchem/Zwiep 
gereaLiseerD / trots op:
Barchem-Zuid: betaalbare huur- en  
koopwoningen
toeKomst:
Dorpsplein achter Onderschoer
24-uursvoorziening
Veiliger oversteek bij Groene Jager
Snel duidelijkheid uitvoering 
plannen Stelkampsveld

Een tussenbalans: wat is gerealiseerd, wat willen we nog?

Zes levensloopbestendige woningen

Buurtsuper Almen

Meandering Berkel

Overal Brede Scholen 

en starterswoningen

Een nieuw gemeentehuis

Netwerk van initiatieven van 
‘de hoge delta van Nederland’

Rondweg Eefde N348

De Oldenhof

Tramhuisje Gorssel

Herinrichting Kleine Markt

toeKomst: 
Bibliotheek en maatschappelijke organisaties 
samen huisvesten in binnenstad
Opplussen binnenstad / detailhandel 
binnen de grachten
Fietsruggengraat
Huizen in het goedkopere segment
Ontwikkelen Diekink voor industrie


