
‘Verbinden en Versterken’

Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Lochem

In 9 punten en voor 9 kernen laat de top 9 van de kandidatenlijst u in deze korte versie zien hoe de

PvdA zich sterk wil maken voor een beter Lochem. Maar wat is beter?  Voor ons is dat een

samenleving waarin iedereen meetelt, waar beleid uitnodigt om mee te doen; waar voorkomen

wordt dat mensen in de kou staan; waar jongeren in de knel snel geholpen worden hun leven weer

op de rails te krijgen; waar voorzieningen levendig gebruikt worden; waar elke kern een eigen

identiteit heeft; waar het platteland vitaal is, het groen beschermd wordt en duurzaamheid altijd

hoog in het vaandel staat.

Maar u heeft ook een visie op een beter Lochem en u heeft kennis en ervaring. We hebben elkaar

dus nodig en daarvoor zullen wij u blijven opzoeken.  Ons motto: visies verbinden en met daden de

Lochemse samenleving versterken!

1. Werken en economie: juist nu van het allergrootste belang!

De PvdA wil de economie in Lochem en haar kernen stimuleren en meer aandacht vragen voor

innovaties en duurzaamheid. De economische situatie kan echter per kern, dorp of stad verschillen

en vraagt om maatwerk. De PvdA wil dat doen samen met anderen op basis van kernsterktes en -

zwaktes, waarbij een te ontwikkelen visie de basis dient te zijn. De gemeente dient zowel een

regierol, als een stimulerende en voorwaardenscheppende rol te nemen. Stimuleren van het

ondernemerschap dient hand in hand te gaan met het economische en het sociale beleid van onze

gemeente. Een toets op werkgelegenheid hoort daarbij.

2. Vitaal platteland: kansen benutten!

De PvdA investeert in de kracht van het platteland. Met meer werkgelegenheid, toegankelijke

voorzieningen en kwalitatief goede woningen. De PvdA streeft naar een vitale en duurzame

landbouw met toekomst en zet in op behoud van het karakteristieke coulisselandschap, dat goed

toegankelijk is voor iedereen.

Lochem is door zijn landschap en natuur voor veel toeristen heel aantrekkelijk: er zijn echter nog veel

mogelijkheden om dit verder economisch uit te bouwen en meer werkgelegenheid te creëren. De

PvdA wil dat doen door de kansen die het platteland biedt beter te benutten.

Voorbeelden zijn de mogelijkheden die stoppende bedrijven bieden, duurzame bedrijvigheid op het

platteland stimuleren en toegankelijkheid van het platteland verbeteren, zonder dat daardoor

overlast voor anderen ontstaat

3. Woningbouw en sociale veiligheid: goed wonen voor iedereen!

De PvdA maakt zich de komende raadsperiode sterk voor meer betaalbare (levensloopbestendige)

duurzame woningen om in de behoefte van starters, jongeren en ouderen te voorzien. De PvdA wil

het bouwen van een eigen huis ook haalbaar maken voor mensen met de lagere inkomens

bijvoorbeeld via de mogelijkheid  van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Voor elke kern met

bouwplannen moet een onderzoek naar woningbehoefte gedaan worden. Dus niet alleen afgaan op

landelijke of provinciale cijfers, maar cijfers lokaal maken. De PvdA zet zich in voor een sociaal  veilige

woon- en leefomgeving door goed onderhoud, toezicht en het stimuleren van een goede

samenwerking tussen instanties en burgers



4. Zorg en sociaal vangnet: iedereen moet mee kunnen doen!

De PvdA zet zich in de komende raadsperiode in voor goede en betaalbare huishoudelijke zorg voor

iedereen. Mensen blijven steeds langer thuis wonen, maar dan wel met goede ondersteuning. De

PvdA wil meer geld vrijmaken om te besteden aan de ondersteuning van vrijwilligers en

mantelzorgers. Deze mensen hebben onze steun en ondersteuning nodig bij hun – vaak – zware taak.

De toegankelijkheid van alle openbare gebouwen en de openbare ruimte (straten en stoepen) voor

mensen met rolstoelen en rollators of mensen die slecht ter been zijn of slecht zien mag geen

probleem zijn. Er mag geen wachtlijst zijn voor schuldhulpverlening. Door snel hulp te bieden aan

mensen die in de schulden zijn geraakt, kunnen we erger voorkomen. De PvdA vindt het heel

belangrijk dat mensen met een fysieke en/of verstandelijke beperking  kunnen participeren in de

samenleving. Initiatieven die dit mogelijk maken zullen wij ondersteunen.

5. Sport en Cultuur: verbinden en dagen uit!

De PvdA wil zich de komende raadsperiode sterk maken voor sport - muziek- en culturele

verenigingen die bijdragen aan samenhang in de Lochemse samenleving. De PvdA wil dat meer

mensen meedoen en dat verenigingen beter ondersteund worden. Alle jongeren moeten na

schooltijd kunnen doen waar ze goed in zijn of willen worden. We zorgen voor een jeugdfonds voor

wie dat nodig heeft. Een combinatiefunctionaris gaat de deelname verhogen door samenwerking te

bevorderen. Ouderen moeten overdag gebruik kunnen maken van voorzieningen. Voor vrijwilligers

maken we goed beleid en elke club of instelling heeft recht op een fatsoenlijke accommodatie. We

tornen niet weer aan subsidies. Met minder in de gemeentekas moeten we straks kiezen, de PvdA

kiest vóór zaken die bijdragen aan samenhang in onze Lochemse samenleving.

6. Onderwijs: samen leven, samen leren!

Een integrale aanpak voor het opgroeien tot betrokken volwassenen:

Samenwerken en samen werken in Brede scholen, het Centrum Jeugd en Gezin en de zorg in en om

de school. In ieder dorp en in iedere wijk moet een kloppend hart voor de jeugd ontstaan waar die

samenwerking zichtbaar en voelbaar is. Dit alles uiteraard in passende goede gebouwen Als eerste

zien we daarvoor kansen bij de Propschool en de Prins Hendrikschool in Lochem. Leren houdt nooit

op, ook volwassenen moeten kunnen deelnemen aan educatieve activiteiten.

7. Groen en duurzaam: heel normaal!

Groen en duurzaam zijn termen, die voor Lochem heel normaal zijn en nog meer moeten worden. De

PvdA wil dat doen door het groen te koesteren en daar waar mogelijk uit te breiden. Daarnaast wil

de PvdA dat de gemeente een belangrijke en actieve rol speelt bij het stimuleren van duurzaamheid,

het ontzien van klimaat, besparen van energie en zorgen voor recycling en hergebruik. De

afvalverwerking zal zoveel mogelijk door gescheiden afvalstromen plaatsvinden, gedifferentieerde

afvalverwerking (diftar) dus.

8. Verkeer en veiligheid: veilig naar school en werk!

De PvdA zet zich de komende raadsperiode in voor veilige routes naar school en werk. Voor een

betere verkeersveiligheid rondom scholen door voldoende parkeermogelijkheden te creëren en alert

te zijn op goed onderhoud (sneeuw- en bladvrij) van fietspaden. De PvdA zet zich ook in voor een

totaaloplossing van de N348 en de rondweg om Lochem. Een goed openbaar vervoer is voor de PvdA

een “must”. Iedereen moet optimaal gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.

9. De middelen: veel met minder!

De gemeente krijgt de komende jaren minder geld van de regering. Dat betekent voor de PvdA

kritisch kijken naar uitgaven en verstandig inzetten van reserves, want die zijn er nou juist voor

slechte tijden. We schrappen taken die niet perse door de gemeente gedaan moeten worden. Juist in

deze tijden wil de PvdA er alles aan doen om de economie te stimuleren. Ook behoud en versterken



van voorzieningen staan bij ons voorop. We blijven vóór een actief kwijtscheldingsbeleid. We willen

zeer voorzichtig omgaan met het verhogen van gemeentelijke tarieven. Centraal voor de PvdA staat

dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

De lange versie van ons verkiezingsprogramma vindt u elders op onze site.


