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Op 19 maart 2014 zijn de verkiezingen voor de Lochemse gemeenteraad. Graag presenteren 
wij u ons programma: Samen sterk en sociaal.

Economische tegenwind lijkt af te nemen
Lochem is een mooie gemeente waar het goed (samen)leven is. De meeste inwoners gaat 
het gelukkig goed. Maar er is nog economische tegenwind en de maatschappij verandert. 
Mensen raken hun baan kwijt, hebben financiële problemen of zijn ziek. We hebben te 
maken met scholen die krimpen, een afnemend winkelbestand, het wordt moeilijker om 
openbare voorzieningen te handhaven en mensen voelen zich niet altijd goed vertegenwoor-
digd in de politiek. Daarnaast worden in de komende jaren de verantwoordelijkheden van de 
gemeente anderhalf keer zo groot, terwijl de financiële middelen niet evenredig toenemen. 

Eigen initiatieven
Deze realiteit stelt ons voor – soms moeilijke - keuzes. Oude oplossingen zijn niet altijd 
meer betaalbaar. Nieuwe oplossingen zijn niet kant en klaar voor handen. Wij realiseren ons 
dat het gemeentebestuur niet alles kan oplossen. Het is geweldig om te zien dat inwoners 
in de Lochemse kernen steeds vaker het heft in eigen handen nemen om de lokale uitda-
gingen aan te gaan. Vele voorbeelden zijn inmiddels te geven: Buurtzorg, Buurtsuper Almen, 
LochemEnergie, Energie coöperatie Almen, groenonderhoud in de wijk, Lonely 
Lochem, zorgtuin van Henk en Evelien van Dort, openluchttheater Gorssel en Lochem, het 
zelf runnen van zwembaden en speelplaatsen, enzovoort. Zij doen dat met veel lokale 
kennis, betrokkenheid en energie.

Deze ontwikkeling maakt dat de overheid/gemeente niet langer alleen bepaalt welke op-
gaven worden opgepakt en op welke manier. De rol van de overheid verandert; ze kantelt. 
Samenwerking is daarbij het centrale woord, vanuit de gedachte dat voor veel complexe 
vraagstukken meerdere partijen nodig zijn: inwoners, maar ook professionele partijen, zzp-
ers en andere (sociale) ondernemers zijn, of combinaties van vrijwilligers en professionals. 
Lokaal, maar als betere resultaten mogelijk zijn ook regionaal of landelijk.

De PvdA steunt deze ontwikkeling in de samenleving. De PvdA vindt het belangrijk dat  
burgers ervaren dat de vraagstukken die ze echt aan het hart gaan door samenwerking 
effectief kunnen worden aangepakt. We zien inwoners als verantwoordelijke burgers. 

Nieuwe verantwoorde werkwijze
De PvdA vindt daarom ook dat politiek en bestuur voor de uitdaging staan een nieuwe 
verantwoorde werkwijze te vinden om de verantwoordelijkheid en het uitvoeren van taken 
daadwerkelijk te delen met of over te dragen aan de samenleving. Dat begint door samen 
met burgers goed te formuleren wat je wilt bereiken (bijvoorbeeld het open houden van een 
zwembad), door de juiste mensen aan elkaar te verbinden (bijv. belanghebbende zwem-
mers, fitness bedrijven, fysiotherapeuten, andere geïnteresseerde partijen, SOL, ....) en 
door het met elkaar eens te worden over de route naar het geformuleerde doel (bijv. inzet 
menskracht, zoeken financiële middelen, mogelijke samenwerkingen). Als daar een verant-
woord plan uit voortkomt met serieuze partijen, dan kunnen formele afspraken gemaakt 
worden. Uiteraard blijft regelmatig evalueren en eventueel bijsturen van belang om de nieuw 
gevonden oplossing ook een duurzame oplossing te laten zijn. 

Weet je met deze werkwijze precies waar je uitkomt? Nee! Is dat een probleem? Nee, want 
het levert veel op. In de ruimte ontstaan oplossingen die je nooit zelf zou kunnen beden-
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ken, onderhandelingsresultaten die in de bestaande structuur nooit bereikt zouden worden, 
een sociale infrastructuur die je niet af kunt dwingen en een betrokkenheid van mensen die 
onbetaalbaar is.

Een andere rol en houding van gemeentebestuur en politiek
De rol van de gemeente, haar ambtenaren en de gemeenteraad verandert ook als burgers 
steeds vaker zichzelf vertegenwoordigen en taken uitvoeren. Van de gemeentelijke organisa-
tie wordt gevraagd dat zij zich zodanig inricht dat initiatieven van inwoners en organisaties 
serieus kunnen worden opgepakt. Deskundigheid van ambte-naren zal meer ingezet gaan 
worden om te zien hoe zij burgers, organisaties en bedrijven kan faciliteren om taken zelf uit 
te voeren: ander gebruik van gebouwen, anders omgaan met vergunningen of het in contact 
brengen van verschillende partijen binnen Lochem om te werken aan mogelijke oplossin-
gen. Ontschotten met een populair woord.

Voor raadsleden geldt dat zij nooit zoveel weten van een leefomgeving als de burgers zelf. 
De PvdA wil meer naar de inwoners toe en vindt dat raadsleden er op moeten toezien dat 
alle relevante partijen aan bod komen, dat het algemeen belang goed gediend is en blijft. 
Niet alle burgers kunnen hun situatie goed over het voetlicht brengen. Gevoed door kennis 
en ideeën van inwoners, kunnen raadsleden ook zelf meer initiatieven nemen, want onze 
idealen zijn dezelfde gebleven: rechtvaardigheid, solidariteit, emancipatie, vrijheid met 
verantwoordelijkheid, democratie en duurzaamheid. Dat geeft een nieuwe invulling aan het 
democratisch proces. 

Programma is een zoektocht naar creatieve oplossingen
Uit het voorgaande zal duidelijk geworden zijn dat ons programma geen blauwdruk is 
geworden. U leest in ons programma onze kijk op de Lochemse thema’s, wat wij daarvan 
vinden en onze inzet voor de richting waarin wij denken dat de oplossingen te vinden zijn.
Wij zien dit als een gezamenlijke zoektocht waarin wij open staan voor kennis en kunde van 
anderen. Inwoners en gemeentebestuur zoeken  samen naar oplossingen om onze idealen 
te bereiken. Naar betere oplossingen die niemand van te voren had kunnen bedenken en 
naar onderhandelingsresultaten die in de bestaande structuren nooit bereikt hadden kunnen 
worden. 

Om met Einstein te spreken: “Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” De 
PvdA wil zich graag inzetten samen met u voor een sterk en sociaal Lochem.  

MOOIE RESULTATEN van 2010-2014 

Verbinden en versterken, dat was het motto van ons vorige verkiezingsprogramma. Wat is daar 
eigenlijk van terechtgekomen? We noemen u de resultaten waar onze wethouder en fractie met 
veel inzet aan mee hebben gewerkt.

Brede schoolfuncties t.w. sportcoaches, cultuurcoaches, leesmediacoaches / Jongerencoaches 
/ Jeugdsportfonds en St. Leergeld / Harmonisatie peuterspeelzaalwerk / Samenwerking met 
Zutphen in het sociale domein / Doorontwikkeling van het CJG en de zorgstructuur rondom het 
onderwijs zowel PO als VO / Goed Armoede- en minimabeleid / Buurtsuper in Amen / Onder-
steunen vele vrijwilllgersinititiatieven van dorpsraden en verenigingen maar ook initiatieven zoals 
Lonely Lochem zorgtuin van Henk en Evelien van Dort / Openluchttheater Gorssel en Lochem / 
Het werk van de cultuurmakelaar: vele, vele culturele initiatieven / Kinderknooppunt van Ingrid 
Schreuder / Gerenoveerde schouwburg / De Oldenhof / Komst museum in Gorssel / Experiment 
bestuurlijk aanbesteden:  de huishoudelijk hulpen zijn zonder schade voor de klant en werkne-
mer van Sensire (die 80% marktaandeel hadden in Lochem) naar Verian overgedragen.
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WERK en PARTICIPATIE 

Werk is de economische motor van een samenleving. Wat dat aangaat hebben we het de 
laatste jaren niet gemakkelijk. De impact van de crisis is groot. Veel bedrijven gaan failliet. 
De werkloosheid neemt toe,  zzp-ers hebben het moeilijk. De overheden moeten bezuinigen.
De huizenmarkt is ingezakt. Lochemse jongeren gaan studeren in de grote steden en komen
daarna steeds minder vaak terug.  Wat te doen? Hoe de Lochemse samenleving te stimu-
leren om met elkaar werk en zinvolle bestedingen te creëren, zodat mensen hier graag willen 
wonen en de maatschappelijke en culturele gemeenschap willen versterken. 

De PvdA vindt dat de gemeentebestuur / de lokale politieke partijen  een faciliterende en een
activerende rol hebben bij het samenbrengen van bedrijven/MKB, zzp-ers, coöperaties, 
actieve burgers en het ambtelijk apparaat om de ruimte te scheppen voor een nieuwe dyna-
miek in economische bedrijvigheid. Want een sterke economie geeft de beste garantie op 
een fatsoenlijk bestaan voor iedereen.

Onze inzet: 
• Samenbrengen van maatschappelijke partijen voor het creëren van werk
• Kritisch kijken naar gebruik van (gemeentelijke) gebouwen, nieuwe mogelijkheden met 

vergunningen en vestigingsvoorwaarden
• Eén loket voor ondernemers, Lochemse Ondernemers Vereniging, Kamer v. Koophandel
• Partijen samenbrengen om te werken aan compacte winkelcentra zonder leegstand
• Onderzoeken faciliteiten voor ZZP-ers
• Stimuleren van starters i.s.m. Kamer van Koophandel en ROC Aventus
• Snel realiseren rondweg Lochem. Urgent door afkeuring Lochemse brug voor zwaar ver-

keer
• Twentekanaal: tweede sluiskom in Eefde voor meer water-verkeer en minder wegverkeer
• Ondersteunen initiatieven voor lokale groene energie: voor milieu en werkgelegenheid

Participatiewet
De gemeente krijgt met de nieuwe Participatiewet in 2015 de verantwoordelijkheid om 
mensen naar werk te begeleiden en met name mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De financiële middelen zullen beperkt zijn.

Onze inzet: 
• Verdere samenwerking met Zutphen of groter regionaal verband voor koppeling werk-

gevers en werkzoekenden
• Nieuwe (coöperatieve) vormen van samenwerking tussen organisaties, bedrijven en ge-

meenten om mensen werk te bieden. Additioneel werk komt in principe niet in de plaats 
van bestaand werk. Bijv. BBOOR (Bedrijf Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte)

• Jongeren gaan naar school en/of aan het werk. De gemeente ziet hierop toe
• Minimaal 5% van het medewerkersbestand van de gemeente bestaat uit mensen met een 

beperking zoals landelijk in het Sociaal Akkoord afgesproken 
• De gemeente Lochem werkt samen met bedrijven die dit ook realiseren 

Bijstand
De PvdA vindt dat er een vangnet moet zijn voor als het (even) niet anders kan.

Onze inzet:
• Heldere spelregels, allereerst rekening houden met eigen voorkeuren, voor een tegen-

prestatie van mensen met een uitkering. 
• Behoud van het huidige minimabeleid
• Speciale plek voor kinderen in de armoedeaanpak. Actief ondersteunen van het Jeugd-

sportfonds en Stichting Leergeld voor bijdragen aan hoge schoolkosten.
• Het niveau van de schuldhulpverlening handhaven of nog verbeteren.

Onze inzet voor Almen
• Behouden/versterken van 

het jeugdwerk 
• Behouden/verbeteren 

van het steunpunt voor 
senioren 

• Streven naar voortbestaan 
school en voorschoolse 
voorziening, toetsing niet 
op aantallen maar op 
voldoende mogelijkheden 
kwaliteit. (dit geldt ook 
voor andere kernen)

Onze inzet voor Barchem en 
Zwiep
• Aandacht voor verkeers-

veiligheid
• Ondersteunen realiseren 

dorpsplein
• Ondersteunen initiatieven 

24 uurs zorg
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WONEN 

De gemeente Lochem is aantrekkelijk om in te wonen voor velen: een mooie groene ge-
meente met goede voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld een gerenoveerde schouwburg, 
meerdere zwembaden en sportaccommodaties, een goed presterende middelbare school en 
we krijgen een museum met landelijke aantrekkingskracht in Gorssel.

Woningen
Toch zien we dat de woningmarkt het lastig heeft. Er is geen doorstroming. Jongeren 
hebben moeite met financiering, ouderen verkopen hun huis moeilijk.

De PvdA vindt dat iedereen een betaalbare woning verdient.
 
Onze inzet:
• De OZB blijft relatief laag 
• Bij nieuwbouwplannen bestaat 30% uit betaalbare woningen  
• Mogelijkheden om in particulier of collectief opdrachtgeverschap te bouwen
• Bouwmogelijkheden voor woongemeenschappen voor langer zelfstandig wonen
• Een schone omgeving! Handhaving t.a.v. hondenpoep en zwerfafval 
• Alle nieuwbouwwoningen in 2020 energieneutraal. Alle vernieuwbouw energie-efficiënt

Voorzieningen in de kernen van Lochem 
De Lochemse bevolking vergrijst, er verdwijnen banen en de winkels hebben nog geen 
oplossing voor de teruglopende bestedingen door de crisis en het veelvuldig gebruik van 
internet. 

De PvdA vindt dat zoveel mogelijk voorzieningen behouden moeten blijven. Als we moeten 
kiezen: eerlijk (ver)delen over de kernen van de gemeente in samenspraak met de inwoners. 

Onze inzet:
• Voorzieningen zoveel mogelijk combineren in één gebouw om de kosten te beperken, 

bijvoorbeeld in Brede Scholen 
• Samenbrengen partijen uit verschillende kernen om te zien wat ze samen kunnen doen? 
• Oplossingen vinden voor de leegstand in het centrum van de kern Lochem. Wij willen in 

contact komen en blijven met de actieve partners binnen de kern Lochem

ZORG en WELZIJN

De gemeente krijgt de komende jaren steeds meer taken op het terrein van zorg en wel-
zijn. Dat is een goede ontwikkeling, want dicht bij huis kan je beter en sneller zien wie hulp 
nodig heeft. De gemeente krijgt wel minder financiële middelen (ongeveer 25%). Hoe gaat 
de gemeente hier handen en voeten aan geven? Wat gaan we doen om zorg en ondersteu-
ning duurzaam, betaalbaar en toegankelijk voor iedereen te houden? Hoe bereiken we dat 
mensen er altijd op kunnen vertrouwen dat als het ze zelf (even) niet lukt er ondersteuning 
voor ze is? 

De PvdA vindt dat Lochemers zo lang mogelijk zelfstandig mee moeten kunnen doen en 
kunnen wonen waar zij wensen, ook als zij beperkingen hebben. De lokale overheid moet 
dicht bij haar burgers staan. Iedereen heeft iets van waarde voor zijn of haar woon- en leef-
omgeving: kennis, vaardigheid, tijd, ... Die waarde in kunnen zetten motiveert om er voor 
elkaar te zijn en vergroot de zelfredzaamheid. 

Onze inzet voor Eefde
• Gezamenlijke verdere 

ontwikkeling van  
‘Highport Eefde’

• Samenwerkingsprojecten 
zoals de kazerne  
locatie met mogelijkheden 
voor een combinatie van 
wonen, werken, ZZP ers 
en (hoogwaardige) zorg

• Ontwikkelingen SAE waar 
nodig faciliteren, onder-
zoek naar verbetering 
rendabel Hart
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Veel maatschappelijke vraagstukken zoals sociaal isolement, hangjongeren, ontwikkelen van 
bijvoorbeeld boodschappen- en vervoersdiensten zijn het beste aan te pakken op wijk- en 
kernniveau. Door op kleine schaal inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en beroepskrachten 
met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe vormen van zorg die aansluiten bij de hulpvraag. 
Oplossingen voor complexe zorgvragen zullen op grotere schaal of regionaal georganiseerd 
moeten blijven.   

Onze inzet:
• Kerngerichte zorg- en dienstverlening, omdat:

- je dicht bij huis problemen veel eerder kan signaleren 
- je samen met hulpvrager kunt zoeken naar zorg op maat in eigen omgeving 
- korte lijnen. Voorkomen bureaucratie. Vergroot het vertrouwen in goede resultaten
- professionele en vrijwillige zorg evenwichtiger georganiseerd kan worden

• Zorg in beschermde (lokale) omgeving voor meest kwetsbaren.
• Bij bezuinigingen geldt het principe ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’.

Investeren voor jonge kinderen
In de komende 5 jaar wordt de groep kinderen van 0-12 jarigen in de gemeente Lochem 30%  
kleiner. Het dalen van het aantal kinderen heeft direct invloed op de voorschoolse voorzie-
ningen, de scholen, de sportclubs en andere activiteiten die op kinderen zijn gericht. Vooral 
in de kleinere kernen zullen voorzieningen hierdoor onder druk komen te staan. 

De PvdA vindt een goede spreiding in het aanbod van voorzieningen in de gemeente Lochem 
van belang. De gemeente heeft daartoe de regierol om betrokken partijen samen te brengen, 
zoals dorpsraden, maatschappelijke organisaties,  sportclubs en schoolbesturen. 

Onze inzet:
• Brede scholen, met naast goed onderwijs ook kinderopvang, sport en cultuur. Goedkoper 

en effectiever
• Investeren in lees-, sport- en cultuurcoaches
• Stimuleren dat bewoners zich inzetten voor speelplekken voor de jeugd in de vorm van 

een speelruimtestichting/-vereniging

Jeugdzorg
Alle jeugdzorg wordt in 2015 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Jeugdzorg als taak 
voor de gemeente biedt kansen om problemen vroeg te signaleren en snel hulp te bieden!

De PvdA vindt dat bij de zorg voor jongeren de vroege signalering van problemen van het 
allerhoogste belang is. Dan kan nog veel rechtgezet worden. Bij het vinden van oplossingen 
moet eerst gekeken worden naar de eigen kracht van de jongere, het gezin en/of de sociale 
omgeving. Als externe zorgpartijen nodig zijn, moeten zij deel uit maken van samen-
werkingsverbanden om goede afstemming te waarborgen. 

Onze inzet:
• Professionals trainen op vroegsignalering en het samen met het kind en de ouders 

zoeken van de meest eenvoudige en duurzame oplossingen 
• Geen wachtlijsten
• Hulp organiseren rond de gezinnen: ‘Eén gezin, één plan, één regisseur’
• Vroeg- en voorschoolse educatie om taal- en ontwikkelingsachterstanden te voorkomen 
• Blijvende steun aan het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld om kinderen voor wie 

meedoen niet vanzelfsprekend is (door gebrek van financiën) te helpen

Onze inzet voor Epse:
• Realisatie van een dorps- 

accommodatie 
• Druk uit blijven oefenen 

op de provincie om net als 
in Harfsen en Laren de 
snelheid naar 30 km. te 
verlagen 

• Buffer tussen Industrie-
terrein A1 en Epse

• Realisatie van nieuwbouw-
woningen: voor starters en 
jonge gezinnen

• Bewaken leefklimaat Epse 
vanwege verbreding A1/
windmolens /industrie-
terrein A1/opwaardering 
spoorverkeer/schaliegas/ 
N348/etc).
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Ouderen
De groep ouderen zal in de komende jaren nog flink gaan stijgen. Het percentage 
65-plussers is nu 16%. De verwachting is dat dit percentage nog zal stijgen tot 26% rond 
2040, voordat het stabiliseert. Gelukkig is de huidige generatie 65-plussers vaak nog heel 
vitaal en zelfstandig. Bij de oudsten onder hen ligt eenzaamheid op de loer als de vitaliteit 
afneemt en hun financiële middelen beperkt zijn.

De PvdA vindt dat ouderen hun bijdragen leverden aan de samenleving en daarom nu 
ondersteuning moeten kunnen krijgen als ze dat nodig hebben. Het uitgangspunt daarbij 
is dat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.  We zien ook dat veel ouderen nog 
steeds graag een bijdrage leveren; als mantelzorger of als vrijwilliger. Dat is van onschatbare 
waarde. 

Onze inzet:
• Kernteams die samen met ouderen nadenken over wat zij nog zelf kunnen of kunnen 

bereiken in samenwerking met hun sociale omgeving
• Middelen reserveren voor ouderen die zorg door beroepskrachten echt nodig hebben. 

Daarnaast ook een beroep doen op de meer zelfredzamen.
• Subsidies behouden voor bewezen effectieve functies van mantelzorgers en vrijwilligers.
• Financiële middelen kunnen inzetten voor creatieve burgers met een goede initiatieven 

voor zelfstandigheid, zelfredzaamheid en welzijn van ouderen
• Initiatieven ondersteunen die bijdragen aan het geschikt maken van woningen en de 

leefomgeving voor mensen met fysieke en/of geestelijke beperkingen

CEMENT van de SAMENLEVING: vrijwilligerswerk

In onze Lochemse samenleving is de bijdrage die geleverd wordt door allerlei vormen van 
vrijwillige inzet ongelofelijk belangrijk. Mantelzorgers, bezorgers van tafeltje dekje, chauf-
feurs bij zorginstellingen brandweermensen, dorpsraden, mensen die werken aan lokale 
duurzame energie of aan het openhouden onderhoud en toezicht van bijvoorbeeld het 
zwembad. Die bijdrage wordt niet voor niets vaak het cement van de samenleving genoemd. 

De PvdA vindt dat die activiteiten gewaardeerd moeten worden door de lokale overheid. 
Soms ook in de vorm van subsidies zoals die nu aan verenigingen verstrekt worden. 

Onze inzet:
• Behoud subsidies van bijvoorbeeld dorpshuizen en verenigingen. Aan hen wordt  

gevraagd specifieke doelen te formuleren voor de geldbesteding en maatregelen te 
nemen die subsidieonafhankelijkheid bevorderen.

• Ondersteunen NL doet! (op 15 en 16 maart in 2013 waren 310.000 Nederlanders vrijwillig 
actief bij 8.400  klussen)  

• In aanbestedingen bedrijven vragen naar hun bijdrage aan maatschappelijke doelen
• Bedrijven met goede inzet van leer-werk-trajecten belonen

DUURZAME LOKALE ENERGIE
In de toekomstvisie van Lochem staat bij punt 4: Lochem is in 2030 substantieel zelfvoor-
zienend in energie. Lochem is ver als het gaat om duurzaamheid en het opwekken van eigen 
energie. Gestimuleerd door een actieve wethouder voor milieu, zijn het toch vooral de vele 
succesvolle burgerinitiatieven die Lochem tot voorloper in Nederland maken, zoals Rural 
Alliances, Highport Eefde, Energiecooperatie Almen, Vedel, Windenergie Zwiepse molen, 
LochemEnergie, Adel, Adem, Lochem Fairtrade gemeente en de Derde Berkelcompagnie. 
Complimenten voor al deze actieve Lochemers.

Onze inzet voor Gorssel
• De komst van een  

museum voor realistische 
kunst is een belangrijke 
ontwikkeling. Belangrijk 
om de toename van het 
verkeer en het parkeren 
goed te regelen 

• Kunnen vertoeven aan 
de IJssel vanuit het dorp. 
Realiseren in samen- 
werking met  
Rijkswaterstaat en andere 
partijen 

Onze inzet voor Exel
• Snelle internetverbinding 

voor combinatie wonen/
werken van 35 - 65 jarigen 
in Exel

• Woningen met voorzienin-
gen op begane grond voor 
ouderen

• Behoud centrale plek 
(Exelse Molen) voor  
ontmoeting en gezamen-
lijke activiteiten 
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De PvdA vindt dat Lochem voorop moet blijven lopen en onverminderd vast moeten houden 
aan het streven dat Lochem zelfvoorzienend is in 2030, en dat mag ook wat kosten. De 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is ongezond en schaliegas vindt de PvdA ook geen 
optie. Iedereen recht heeft op een schone leefomgeving en lokale energie biedt kansen op 
nieuwe banen.

Onze inzet:
• Steunen van (kleinschalige) coöperaties of bedrijven die 

- duurzame energie decentraal willen opwekken
- werkgelegenheid creëren door innovaties voor duurzame technologieën

• De rol van de gemeente is om – zeker in het begin – te stimuleren en te enthousias-
 meren. Cofinanciering is daarbij een  instrument.
• Energie-efficiënt bouwen en verbouwen van woningen: alle woningen in 2020 energie-

neutraal.

LANDSCHAP en ECONOMIE
Het gevarieerde coulisselandschap van Lochem is breed bekend en gewaardeerd en ook van 
belang voor de diversiteit van planten en dieren. Schaalvergroting in de agrarische sector 
verfraait het landschap niet, maar leidt er ook toe dat het aantal agrariërs verminderen. 
Vanaf 2014 moeten boeren 30% van hun Europese inkomenssteun besteden aan 
vergroening. 

De PvdA vindt dat Lochem een mooie groene gemeente moet blijven mét industriële en 
agrarische bedrijvigheid. De prachtige natuur moet met economische bedrijvigheid worden 
verbonden.

Onze inzet:
• Natuurcompensatie bij uitbreiding of nieuwe economische bedrijvigheid.
• Realiseren Stelkampsveld als Natura2000-gebied. Daarmee worden natuurgebieden 

verbonden en kunnen planten en dieren zich verspreiden.

VERKEER en VERKEERSVEILIGHEID

Het hoeft geen betoog dat een goede infrastructuur een basisvoorwaarde is voor bedrijven 
in Lochem, maar ook burgers willen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen en tegelijkertijd 
de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de kernen vergroten. De in de afgelopen periode 
gerealiseerde rondweg om Eefde is daar een goed voorbeeld van. 

De PvdA vindt dat een goede infrastructuur en veiligheid op een goede manier met elkaar 
verbonden moeten worden.

Onze inzet:
• Snel realiseren van rondweg Lochem. Nog urgenter door afkeuring Lochemse brug voor 

zwaar verkeer. 
• Verlagen verkeerssnelheid in de kernen
• Twentekanaal: tweede sluiskom in Eefde voor meer water-verkeer en minder wegverkeer
• Tegengaan van opwaardering spoorlijn Zutphen-Hengelo en Zutphen-Deventer tot hoog-

frequent spoor: te veel overlast en gevaar voor waar veel mensen dicht bij elkaar wonen
•  Onderzoek nieuwe treinstations Epse/Colmschate en Gorssel/Joppe
• Ambulance die op tijd rijdt
• Straatverlichting efficiënt, milieuverantwoord en veilig

Onze inzet voor Harfsen
• Realisatie van het  

Kulturhus in ‘t Hoeflo 
• Tweede fase nieuwbouw 
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SPORT
Sport is belangrijk voor onze gezondheid en vrijetijdsbesteding en onze sportverenigingen 
dragen veel bij aan de sociale netwerken. Hoewel het individuele sporten zoals hardlopen 
toeneemt, zijn het vooral de verenigingen die zorgen voor een breed aanbod. Dankzij heel 
veel vrijwilligers.

De PvdA vindt dat we niet op sportsubsidies moeten bezuinigen maar dat die wel ingezet 
mogen worden voor specifieke doelen, bijv. beter bereiken van jeugd of verbeteren van 
sportaanbod voor ouderen. De PvdA vindt verder dat alle kinderen moeten kunnen sporten.

Onze inzet:
• Investeren in multifunctionele accommodaties met gezonde bezettingsgraad. We zien 

al mooie voorbeelden binnen onze gemeente 
• Ondersteunen Jeugdsportfonds voor ouders die sporten niet kunnen betalen
• Ideeën steunen voor bijv. een ‘sport-windmolen’. Opbrengst voor sportvereniging 

KUNST en CULTUUR
Lochem is cultuurrijk. Wat het kunstweb in de afgelopen jaren zichtbaar heeft gemaakt, is 
van een omvang om trots op te zijn. Toch mag er nog meer cultuur: voor educatie, voor  
verrijking, een levendige gemeente en voor toerisme. Daar is ondernemerschap voor nodig  
want tegelijkertijd moet de subsidieafhankelijkheid omlaag. 

De PvdA vindt kunst en cultuur een van de speerpunten van Lochem en verwacht van met 
name de drie belangrijkste partners schouwburg, bibliotheek en Muzehof verregaande 
samenwerking en ondernemerschap. 

Onze inzet:
• Cultuureducatie op scholen om kinderen op jonge leeftijd te laten kennismaken
• Subsidies voor cultuur- en mediacoaches moeten blijven
• ‘Popup’ cultuur in leegstaande gebouwen 
• Behoud van de cultuurmakelaar. De waarde daarvan is bewezen
• Ondersteunen promotie-initiatieven van cultuur als motor voor toerisme. Het aantal 

overnachtingen is dramatisch gedaald de afgelopen jaren

BESTUURLIJKE SAMENWERKING
Alle gemeenten maken een uitdagende periode mee. De omgeving verandert snel.  De ge-
meente moet bezuinigen en krijgt er tegelijkertijd nieuwe taken bij (jeugdzorg en uitvoering 
Participatiewet), maar er verdwijnen ook taken door opgelegde samenwerking en burgers 
nemen steeds vaker zelf initiatief en verantwoordelijkheid. Samenwerking in bestuur is 
steeds meer nodig. Enerzijds samenwerking in groter verband: met andere gemeenten voor 
het uitvoeren van de grote opgaven zoals het uitvoeren van de Participatiewet. Anderzijds in 
kleiner lokaal verband door het ondersteunen van burgerinitiatieven op allerlei gebied. 

De PvdA vindt dat de gemeente niet kan functioneren zonder een goed, integer bestuur met 
een kwalitatief goed ambtenarenapparaat.  De rol van de gemeente en haar ambtenaren 
gaat wel veranderen: van een deskundige uitvoerende organisatie naar meer een deskundige 
ondersteunende organisatie. 

Onze inzet:
• In groter verband samenwerking primair met Zutphen en Stedendriehoek
• In lokaal verband. Eerst luisteren naar problemen en oplossingsrichtingen van inwoners. 

Onze inzet voor Laren:
• Behoud zwembad van 

Laren
• Goedkope nieuwbouw-

woningen
• Onderhoud sportvelden 

Witkampers volgens 
afspraak

• Geen bezuinigingen op  
bibliotheek/ Apollo

• Doorgaand verkeer in 
kern beperken door fysieke 
obstakels

• Een (1) BS voor Laren 
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FINANCIEN

Er gaat veel veranderen in de periode 2014- 2018. De groei is voorbij: minder inwoners, 
meer vergrijzing, minder financiële middelen. De houding van ‘keukentafelgesprekken’ zoals 
bij de WMO voorzieningen is inspirerend en bepalend voor bestuur en organisatie. Eerst  
luisteren naar wensen en aangedragen oplossingen en vervolgens in gesprek over ge-
meentelijke bijdragen.
 
De PvdA vindt dat inkomsten en uitgaven van een gemeente in balans moeten zijn. 
De PvdA zal eerst besparen op stenen, wegen e.d. voordat zij voorzieningen afbreekt, ook 
zal de eigen organisatie nogmaals onder de loep genomen worden. Pas in de laatste plaats 
zal de PvdA bezuinigen op die functies die nodig zijn voor inwoners voor wie deelname aan 
het maatschappelijk  leven niet vanzelfsprekend is. 

Onze inzet:
• Subsidies voor verenigingen blijven wanneer zij bijdragen aan deelname voor iedereen 

(met name voor degenen die zonder die subsidie buiten de boot zouden vallen)
• Financiële ruimte voor creatieve, innovatieve burgerinitiatieven
• De ambtelijke ondersteuning verder afstemmen op goede onderlinge samenwerking. 

Efficiency stimuleren door ambtelijke medewerkers zelf verbeteringen te laten bedenken 
voor meer kwaliteit en lagere kosten

• Zoeken naar meer inkomsten uit specifieke projecten bij Rijk, Provincie en door  
bijdragen uit Europese fondsen

• Mogelijkheid voor meer kostendekkende tarieven van leges
• Herijking van reserves en voorzieningen. Dat kan bijdragen aan een duidelijker beeld van 

de financiële positie van de gemeente.

Onze inzet voor Lochem
• Leegstand in de kern be-

strijden bijvoorbeeld door 
vorming compact winkel-
centrum

• Samenwerking stimuleren 
tussen bedrijven, coöpera-
ties, burgerinitiatieven 
en overheid voor meer 
innovatie in de economi-
sche bedrijvigheid en zorg/
welzijn

• Sportclustering aan de 
Koedijk

• Bibliotheek / nieuwe 
welzijnsorganisaties samen 
onder een dak voor kruis-
bestuiving

• De ontwikkeling van de 
Etalage naar de Toekomst 
heeft altijd op onze steun 
kunnen rekenen, mede 
door de PvdA ondergaat 
het gebied een transfor-
matie, Beleef de Berkel is 
daar een mooi voorbeeld 
van. Toekomstige ontwik-
kelingen moeten echter in-
tegraal afgewogen worden


