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1. INLEIDING 

 
Met veel inwoners van Lochem gaat het goed. We leven in een rijk land en in een rijk deel van de 
wereld. Maar we sluiten onze ogen niet voor problemen die zich in Lochem voordoen. Nog steeds 
groeien kinderen in armoede op. Eenzaamheid, uitsluiting en anonimiteit komen ook hier voor. Niet 
iedereen heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. Nog steeds geldt: hoe hoger het 
inkomen, des te beter de gezondheid. Om al deze redenen blijft het werken aan de idealen van de 
Partij van de Arbeid in 2018 e.v. hard nodig.  
 
Wij willen werken aan een solidaire samenleving waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft en de 
mogelijkheid heeft om vooruit te komen en iets van zijn leven te maken. Hierbij sluiten we niemand 
uit en dragen de sterkste schouders de zwaarste lasten. Wij leggen ons niet neer bij armoede en 
onrecht. Het is in onze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor overheid en inwoners om 
solidariteit te organiseren. We willen geen samenleving waarin mensen langs elkaar heen leven maar 
één waarin we oog voor elkaar hebben.  
 
De Partij van de Arbeid wil een samenleving waaraan iedereen actief deelneemt, naar eigen 
mogelijkheden. En voor wie dit (even) niet lukt zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Ook als je 
hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die ondersteuning is altijd gericht op het zoveel mogelijk 
herwinnen van de eigen kracht, dicht bij de mensen georganiseerd, met veel aandacht en weinig 
bureaucratie. De PvdA verwacht ook dat mensen actief deelnemen aan de samenleving, in eerste 
instantie via een betaalde baan en,  als dat niet lukt,  via stages of vrijwilligerswerk.  
In onze Lochemse samenleving heeft iedereen recht op een goede en betaalbare woning. Wij willen 
een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij voldoende (sociale) huurwoningen beschikbaar zijn 
en eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar is.  
 
De PvdA kiest voor een zorgzame Lochemse samenleving. Zorg is niet alleen een 
verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. Iets voor 
elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van 
solidariteit. Als PvdA vinden we dat ook onze gemeente dat moet stimuleren. De samenleving die ons 
voor ogen staat is een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en 
voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn. In onze samenleving willen wij het beste onderwijs 
voor alle kinderen. De gemeente is verantwoordelijk voor gelijke kansen van kinderen en voor een 
goede huisvesting van de scholen.  
 
De PvdA is voor een duurzame Lochemse samenleving. We houden vast aan de afspraak dat Lochem 
in 2030 energieneutraal is, omdat de klimaatverandering, de eindigheid van fossiele brandstoffen en 
de afhankelijkheid van grondstoffen van landen met dubieuze regimes ons zorgen baart. Maar ook 
uit solidariteit met de inwoners van Groningen die moeten leven met aardbevingen en met het 
armste deel van de wereldbevolking  dat zich niet kan beschermen tegen de gevolgen van 
klimaatveranderingen. 
 
De PvdA is voor een veilige Lochemse samenleving. Je veilig voelen in je eigen huis, op straat, in je 
directe buurt en in onze gemeente is een recht waar we ons hard voor maken. Verkeersveiligheid is 
essentieel. Zowel het voorkomen als het aanpakken van criminaliteit vinden we erg belangrijk.  
 
Cultuur en sport brengen mensen bij elkaar en dragen bij aan de sociale cohesie van een 
gemeenschap. Door te investeren in sport en beweging voor jong en oud investeren we in de 
gezondheid van mensen en bevorderen participatie en sociale samenhang. Daarom is het belangrijk 
dat sport voor iedereen toegankelijk is. Wij vinden dat inkomen of een lichamelijke, psychische of 
verstandelijke beperking daar geen belemmering voor mag zijn.  
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De PvdA handelt landelijk en ook in Lochem vanuit vier principes: rechtvaardigheid, vooruit-gang, 
toegankelijkheid en solidariteit. Een goed leven voor iedereen. Daarin slagen we als we opkomen 
voor elkaar, als we allemaal de kans hebben om het beste uit onszelf te halen, als we eerlijk delen en 
investeren in onze toekomst. Lochem Werkt: Duurzaam & Sociaal.  
 

2. LEEFBAARHEID 

Lochem is een groene plattelandsgemeente met dorpskernen en een landstad.  Jaarlijks bezoeken 
toeristen onze gemeente vanwege de mooie natuur en gezellige plaatsen. De leefbaarheid in onze 
gemeente staat op een hoog peil vanwege de kwaliteit van de woonomgeving, de aanwezigheid van 
veel voorzieningen, het hebben van werk en goede bereikbaarheid. Daarnaast kunnen inwoners 
invloed uitoefenen op hun buurt en wijk met dorpsplannen en burgerinitiatieven, en werkt de 
gemeente nauw samen met ondernemers, instellingen en dorpsraden om te investeren in onze 
mooie gemeente.  
 
In een leefbare gemeente nemen inwoners deel verbonden met de lokale samenleving, doen mee 
aan het verenigingsleven of als vrijwilliger en hebben kansen om initiatieven van de grond te tillen. 
En is er oog voor mensen die hulp nodig hebben of eenzaam zijn.  De PvdA heeft oog voor alle 
kernen en alle inwoners in onze gemeente.  
 
Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en kernen. Voor onze gemeente gaat het 
onder andere om bibliotheken, muziekschool, schouwburg, musea, cultuureducatie en alle andere 
vormen van culturele uitingen. Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen 
zich naar wens kan ontplooien. De PvdA blijft het belangrijk vinden dat alle vormen van cultuur 
toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is. 
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 Er initiatieven genomen worden om  de leefbaarheid en de levendigheid van de binnenstad 
van Lochem en de kernen stevige impulsen te geven. Elke kern is ons even lief; 

 Het behouden van werk en het creëren van nieuw werk topprioriteit verdient. Het 
bevorderen van nieuwe, duurzame bedrijvigheid in onze gemeente  is een zaak van 
ondernemers maar verdient regelrechte steun. Specifieke aandacht is er voor hen, die door 
beperkingen niet vanzelf aan het werk komen om een eigen inkomen te verwerven; 

 De bereikbaarheid voor hen die buiten de gemeente werkzaam zijn of onderwijs genieten, 
onze aandacht blijft houden; 

 Wonen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar moet zijn, ook als zij ‘van buiten komen’; 

 Vrijwilligerswerk en het starten van een maatschappelijk of burgerinitiatief voor ons vitale 
processen zijn en daarom nodig; 

 Sportaccommodaties, zwembaden en verenigingen continu op de agenda staan omdat deze 
bijdragen aan de levensvatbaarheid van de kernen en Lochem als gemeente van 33.000 
inwoners;  

 Aandacht voor jongeren, kinderopvang, sport- en culturele voorzieningen nodig blijven. 
Jongeren- en sportcoaches en buurtopbouwwerk zijn belangrijk om hieraan ondersteuning te 
geven;  

 De gemeente blijft sturen op het inrichten en onderhouden van de openbare ruimte en de 
bebouwde omgeving; 

 Wij investeren in de culturele voorzieningen die een bijdrage leveren aan diversiteit en de 
leefbaar- en aantrekkelijkheid van een buurt of kern; 

 Er geïnvesteerd wordt in bereikbare, betaalbare en toegankelijke culturele voorzieningen 
zoals de schouwburg, bibliotheek en muziekschool. 
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3. ZORG, WELZIJN EN JEUGD 

 
A. Zorg 
Gezondheid en goede zorg zijn onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor een 
verbonden samenleving.  Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat niemand 
langs de zijlijn hoeft te staan. De PvdA vindt dat onze inwoners zo lang mogelijk zelfstandig mee 
moeten kunnen blijven doen en moeten kunnen wonen waar zij dat wensen, ook als zij beperkingen 
hebben. De bereikbaarheid van zorg is een groot goed waar wij pal voor staan.  
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 Zorg dichtbij wordt georganiseerd; 

 Maatwerk wordt geleverd in zorg- en dienstverlening; 

 Samen met hulpvrager en mantelzorger gezocht wordt naar zorg op maat, in de eigen 
omgeving;  

 Bij het aanvragen van zorg een onafhankelijk advies kan worden aangevraagd; 

 De zorg betaalbaar is en blijft; 

 Als het zelf (even) niet lukt er ondersteuning is.  
 
B. Welzijn 
De PvdA wil zelfredzaamheid, participatie, (jeugd)zorg voor elkaar in sociale samenhang realiseren en 
versterken. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te 
benoemen en op te lossen. Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich 
naar vermogen kan ontplooien. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. 
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat:  
 

 Er voldoende ontmoetingsplaatsen zijn en blijven (bijvoorbeeld culturele centra, dorpshuizen 
en sportaccommodaties in Lochem en omliggende kernen);  

 Iedereen gelijke kansen krijgt, zodat mensen niet buitenspel komen te staan. Dat willen we 
bereiken door armoede te bestrijden en te zorgen dat er meer faciliteiten komen op het 
gebied van schuldhulpverlening (zie punt 5); 

 Mantelzorgers, die van onschatbare waarde zijn, onze steun en waardering verdienen. Dat 

willen we bereiken door mantelzorgers te betrekken bij het proces rondom de hulpvraag en 

zonodig te ondersteunen met ‘raad en daad’ ;  

 Gebiedsteams de ogen en oren in de wijk of van het dorp zijn zodat gesignaleerd wordt 

wanneer problemen achter de voordeur de veiligheid van mensen bedreigen en om mensen 

en groepen waar wenselijk of nodig in te schakelen; 

 De toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal is;  

 De bureaucratische rompslomp zo klein mogelijk wordt gehouden. In de samenwerking  met 

inwoners en instellingen is vertrouwen het uitgangspunt. Controle is nodig, maar niet 

leidend; 

 Maatwerk en persoonlijk contact het uitgangspunt zijn voor onze zorg. Op die manier krijgen 

onze inwoners de zorg die zij nodig hebben. 

C. Jeugd 
Gelukkig gaat het met de meeste  kinderen goed. Zij groeien op in gelukkige gezinnen, gaan naar 
school en vullen hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Helaas lijken afkomst en achtergrond 
steeds vaker de kansen in het leven te bepalen. De PvdA wil kinderen kansen bieden om hun 
talenten ongeacht  hun afkomst en achtergrond te  ontplooien. 1 op de 9 kinderen groeit in 
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Nederland op in armoede. Wij willen niet dat kinderen daardoor kansen mislopen  die zij verdienen. 
Daarnaast  zijn er kinderen die (een beetje) hulp en zorg behoeven. Vaak is dit tijdelijk, omdat  het 
thuis  of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kinderen die echt 
jeugdzorg nodig hebben 
 
De PvdA wil extra inzetten om tijdig achterstanden te signaleren en te bestrijden. Wij willen werken 
aan het verbeteren van de aansluiting tussen  preventie en de jeugdhulp. We zetten in op goede 
opvang, uitstekend onderwijs in de buurt, leuke sportvoorzieningen en goede kindzorg.  
 
Volgens de PvdA moeten kinderen in onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 Jeugdzorg dichtbij wordt georganiseerd; 

 Maatwerk geleverd wordt in de jeugdzorg en jeugddienstverlening; 

 Jeugdige mantelzorgers ondersteuning krijgen; 

 Kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan; 

 Sport-, cultuur-, gezondheid-, muziek en verkeerseducatie gestimuleerd wordt; 

 Veiligheid in en rondom scholen, in wijken en bij verenigingen gewaarborgd wordt; 

 Alle scholen en speelvoorzieningen veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk zijn 
voor alle kinderen;  

 Er geïnvesteerd wordt in bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals 
consultatiebureaus, GGD, (VVE) peuterspeelzaal, scholen, gebiedsteams met een 
jeugdspecialisme, cultuur- en sportverenigingen, bibliotheek en jeugdzorginstellingen (GGZ).  

 Het alcohol-  en drugsgebruik onder jongeren zal verminderen.  Een drankkeet (zuipkeet) 
vraagt om een actieve inzet van de gemeente; 

 We in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen en deze 
vroegtijdige schoolverlaters actief tegemoet getreden; 

 Jongeren uit het praktijk- of speciaal onderwijs naar vervolgonderwijs of naar combinaties 
van werken en leren worden begeleid.  

 

 

4. PARTICIPATIE EN WERKGELEGENHEID 

 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een 
rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot 
deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen 
en hun talenten te ontwikkelen.  
 
Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op bijstand worden 
respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt. 
Wel realiseren we ons dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de 
bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en gericht op het verhogen van 
de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te 
doen, die noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente 
om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk!  
Flexibilisering heeft er toe bijgedragen dat mensen vaker werken op basis van tijdelijke contracten en 
er steeds meer (gedwongen) zzp’ers zijn. Vaste arbeidscontracten en een fatsoenlijk loon zijn en 
blijven onze uitgangspunten. We willen dat binnen de gemeente mensen een dienstverband krijgen 
volgens deze normen, dus geen payroll contracten en zoveel mogelijk vaste contracten. Ook willen 
we dat de gemeente Lochem dit van haar leveranciers verlangt.  
 



 Verkiezingsprogramma 2018 – 2022       

We blijven mensen  scholen, begeleiden hen naar werk en creëren in samenwerking met het 
bedrijfsleven nieuwe functies. Jobcarving is één van de methoden waarmee we dat voor elkaar 
krijgen. Door verschillende taken uit verschillende functies samen te brengen in één takenpakket 
kan een functie gecreëerd worden die past bij iemands mogelijkheden.  Zo helpen we bedrijven en 
gemeentelijke instellingen om invulling te geven aan de Participatiewet. Daarnaast houden we voor 
onze gemeente beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een 
plek op de reguliere arbeidsmarkt. Ook willen we voorzien in meedoen-plekken waar  iedereen  mee 
kan doen en aangesloten blijft binnen de gemeenschap en op de arbeidsmarkt. Dat kunnen wij in 
onze gemeente niet alleen, daartoe moeten wij de krachten bundelen met bedrijven en 
vakorganisaties en samenwerking blijven zoeken binnen de Stedendriehoek.    
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
   

 We voor verschillende groepen bijdragen aan voldoende vast werk van goede kwaliteit;  

 De bijstand een solide vangnet is waar mensen als het nodig is gebruik van kunnen maken; 

 Er heldere regels zijn voor het krijgen van een uitkering, waarbij de gemeente de 
uitkeringsgerechtigde activeert en actief begeleidt naar werk. Werk is immers de beste 
garantie om niet in een financieel en sociaal isolement terecht te komen; 

 Mensen met een uitkering vanaf het eerste moment begeleid worden naar werk; 

 Er sprake is van (regionale) samenwerking tussen overheid, onderwijs en (lokaal) 
bedrijfsleven om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten; 

 De gemeente Lochem er actief op  toeziet dat begeleiding naar werk zorgvuldig en 
resultaatgericht wordt uitgevoerd; 

 Wij afspraken maken met onderwijsinstellingen en zo kansen creëren in sectoren waar de 
vraag naar medewerkers groot is, zoals ICT en techniek; 

 De gemeente Lochem garantiebanen creëert voor mensen met een arbeidsbeperking 
conform de afspraken die hier landelijk over gemaakt zijn; 

 Er beschut werk blijft bestaan voor mensen die geen kans hebben op een betaalde baan 
waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen; 

 Het huidige minimabeleid wordt behouden; 

 Er een centrale plek voor kinderen in de armoedeaanpak is en blijft;  

 Het niveau van de schuldhulpverlening naar een hoger plan wordt gebracht;  

 Onze gemeente goede contacten onderhoudt met werkgevers en werknemersorganisaties 
en een actieve rol aanneemt als het gaat om het  binnenhalen van banen. 

 
 

5. SCHULDHULPVERLENING, ARMOEDE EN MINIMABELEID 
 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar 
dat een op de negen kinderen opgroeit in armoede.  Omgerekend gaat het bij ons in de gemeente 
om ruim 500 kinderen.  Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Zonder geld kun 
je niet deelnemen aan muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. 
 
Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Meer uitgeven dan er binnenkomt, echtscheiding of 
het plotseling wegvallen van werk zijn dikwijls de oorzaak. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. 
Gezinnen en mensen met grote schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te 
nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Waar nodig bezien we het hebben van 
schulden in samenhang met andere problematiek. Het gebiedsteam heeft hierin een belangrijke rol.  
Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk 
‘bewindvoering’. Onze schuldhulpverlening richten wij op de mensen zelf en op het doorbreken van 
vicieuze cirkels waardoor men in de schulden blijft zitten. 
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Volgens de PvdA moeten inwoners van de gemeente Lochem er zeker van kunnen zijn dat:  
 

 Het huidige minimabeleid wordt behouden.  Wij staan een ruimhartig minimabeleid voor 
met een inkomensgrens van 130% van het bijstandsminimum; 

 Wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto-inkomen, maar ook naar het 
besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken; 

 Er een armoedebeleid is met specifieke aandacht en maatregelen voor kinderen. Om deze 
kinderen te bereiken wordt samengewerkt met organisaties zoals het jeugdsport- en 
cultuurfonds, stichting Leergeld, het onderwijs, de sociale wijkteams en het welzijnswerk; 

 Elk kind mee moet kunnen blijven doen met: sport, schoolreis of werkweek, cultuur, 
verjaardagen, goede kleding; 

 Kinderen nooit de dupe mogen worden van ouders, die schulden hebben; 

 Speciale schuldhulpverleningsprogramma’s worden ontwikkeld die gericht zijn op de 
ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, laaggeletterden en 
werkende armen, die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen; 

 De toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen wordt vereenvoudigd; 

 De schuldhulpverlening zelf op een hoger plan wordt georganiseerd, dichtbij de mensen 

 De gemeente alleen werkt met bewindvoerders en inkomensbeheerders die voldoen aan het 
keurmerk bewind voering; 

 In onze gemeente alles wordt gedaan om de voedselbank overbodig te maken; indien toch 
nodig wij de voedselbank ruimhartig zullen ondersteunen.  

 
 

6. ECONOMIE 

Een sterk bedrijfsleven in onze gemeente is van essentieel belang. Dit zorgt voor werkgelegenheid, 
inkomen en daarmee voor middelen om als inwoners optimaal in onze samenleving te participeren.  
De PvdA vindt dat Lochem een aantrekkelijke plek moet zijn voor bestaande en nieuwe bedrijven. 
Ambities moeten maximaal gefaciliteerd worden. Daar waar regels aangepast moeten worden, doen 
wij dat met respect voor omwonenden, milieu en natuur.  
 
In Lochem zijn veel technische en industriële bedrijven gevestigd die zorgen voor werkgelegenheid.  
Voor deze bedrijven is het belangrijk dat Lochem meer verbinding gaat zoeken met de SMART-
Industries in de Achterhoek. Steeds vaker horen wij dat bij deze bedrijven vraag is naar technisch 
personeel, maar het aanbod van goed opgeleide technische mensen beperkt. De PvdA wil graag dat 
er regionaal wordt samengewerkt tussen de overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, 
zodat vraag en aanbod beter op elkaar kunnen worden afgestemd en er meer kansen ontstaan voor 
werkzoekenden op de lokale arbeidsmarkt.  Hierin kan de gemeente een actieve rol spelen door 
contacten te onderhouden met werkgevers, te kijken of er draagvlak is om een technische opleiding 
te kunnen realiseren in de regio en door een actieve rol aan te nemen als het gaat om het binnen 
halen van banen. In onze beleving moeten college en ambtenaar feilloos weten wat er lokaal speelt. 
Dit om maximaal de match te maken tussen de behoefte van de bedrijven en onze inwoners, speciaal 
voor de groep die extra onze zorg nodig heeft, de medewerkers van de sociale werkvoorziening Delta 
en iedereen die voor een uitkering afhankelijk is van de sociale dienst bij Het Plein. 
 
De Food branche kent in onze gemeente een hele keten aan bedrijven, van agrariërs  tot aan 
multinationals. Ook zijn er lokale initiatieven om duurzaam voedsel te produceren voor onze 
inwoners. Daarnaast zien wij een transitie van dierlijke producten zoals melk en vlees naar alle 
mogelijke plantaardige producten. Door in Lochem te anticiperen en te investeren op deze 
ontwikkelingen ontstaan innovaties, nieuwe producten en uiteindelijk ook nieuwe bedrijven.  
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De PvdA vindt het belangrijk dat het goed gaat met de lokale middenstand. Op dit moment heeft die 
het moeilijk. Daar waar vroeger ieder dorp een eigen bakker, slager en groenteboer had, zijn er nu 
zelfs kernen waar de laatste supermarkt onder druk staat. Dit gaat ten koste  van de leefbaarheid en 
de werkgelegenheid. De PvdA zoekt naar maatwerk per kern, zodat elke kern een goed 
functionerende lokale middenstand heeft. Goede voorbeelden hiervan zijn de “Superrr” in Almen,  
wellicht een grote discounter in Epse en aandacht voor de dynamiek die in Harfsen gaat ontstaan nu 
de eigenaar van de Spar er mee ophoudt.  
 
De PvdA heeft grote zorgen over het winkelgebied in stad Lochem. Deze heeft weliswaar een 
regiofunctie, maar het hart van de regio klopt steeds zachter. De rol van de gemeente is die van 
initiatiefnemer, aanjager, de uitgestoken hand, faciliteren en organiseren. Zaken als bereikbaarheid, 
parkeergelegenheid en inrichting van de openbare ruimte zijn belangrijk zodat de veerkracht, het 
ondernemen, het innoveren, kortom het laten bruisen van de Lochemse binnenstad vanuit de 
ondernemers, de vastgoedeigenaren en haar inwoners zelf kan komen.  
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat:  
 

 Bedrijven in Lochem een goed vestigingsklimaat hebben en vinden; 

 College en ambtenaren het bedrijfsleven goed kennen zodat mensen met een afstand tot 
werk snel een goede match kunnen maken met betrokken bedrijven; 

 Gemeente, werkgevers en onderwijsinstellingen de krachten bundelen om aan de vraag van 
technisch geschoold personeel te kunnen voldoen;  

 We de krachten met het bedrijfsleven bundelen om voldoende stage- en leerwerkplekken 
voor MBO-leerlingen te creëren. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld; 

 We een agrarisch praktijkcentrum in de gemeente Lochem gaan bepleiten; 

 Innovaties op het gebied van plantaardige voedselproductie gestimuleerd worden;.  

 Maatwerk in de kernen voor behouden/vestigen van een supermarkt; 

 In landstad Lochem randvoorwaarden aanwezig zijn, zodat de ondernemers en inwoners zelf 
de binnenstad kunnen laten bruisen; 

 De Markt in Lochem autovrij wordt. 
 

 

7. DUURZAAMHEID 

 
Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de eindigheid van fossiele 
brandstoffen en het afhankelijkheid zijn van dubieuze landen en regimes voor onze grondstoffen 
baart ons zorgen. Duurzaamheid heeft ook alles te maken met solidariteit.  
 
In Lochem heeft de gemeenteraad de ambitie uitgesproken “in 2030 klimaatneutraal” te zijn. Maar 
als je daar vervolgens geen passende acties op zet, dan wordt zo’n ambitie inhoudsloos.  
In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is een investeringsagenda ‘Naar een duurzaam 
Nederland’ afgesproken met de lagere overheden, waarin gemeenten een regietaak krijgen te  
vervullen. Lochem mag dus niet aan de kant blijven staan. Waar de politiek de afgelopen 4 jaar 
weinig heeft gedaan, zijn bewoners gelukkig wel aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld door zelf 
zonnepanelen op het dak te leggen samen met en op initiatief van LochemEnergie.  Van bedrijven 
komen ook initiatieven en voorstellen die hard nodig zijn. Klimaatneutraal in 2030 is niet mogelijk 
met één maatregel. Het zal een breed pakket moeten zijn aanvullend op autonome ontwikkelingen,  
landelijke en provinciale maatregelen en waar mogelijk in de Cleantech regio (Stedendriehoek). Er 
zullen helaas ook maatregelen nodig zijn die kosten met zich meebrengen en die ten laste van ons 
allen komen. 
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Slim investeren in duurzaamheid zorgt daarentegen ook voor extra (lokale) werkgelegenheid. 
Inwoners, organisaties (zoals LochemEnergie en woningcoöperaties) en bedrijven worden partners 
bij de uitvoering. De PvdA vindt het belangrijk dat daar waar grootschalige energieproductie overlast 
veroorzaakt de omgeving van de opbrengsten profiteert met het realiseren van maatschappelijke 
doelen. 
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 Er samen met de regio een gedegen uitvoeringsplan komt zodat Lochem in 2030 
klimaatneutraal is; 

 We beleid ontwikkelen om meer ervaring op te doen met verduurzaming van onze 
woningen. Waarna bestaande bebouwing in fases verduurzaamd gaat worden;  

 Voor alle nieuwbouw energieneutraliteit geldt en zonder aardgasaansluiting; 

 Woningen en gebouwen, die daarvoor geschikt zijn, maximaal benut gaan worden voor 
lokale opwekking van zonne-energie; 

 Grootschalige zonne-energieparken in Lochem gerealiseerd gaan worden; 

 Opwekking van windenergie in samenspraak met inwoners zal gebeuren; 

 Waterkracht benut gaat worden voor energieopwekking; 

 Lokale biogasproductie aangejaagd gaat worden; 

 De gemeente het goede voorbeeld geeft door maximaal Fairtrade en duurzaam in te kopen; 

 Openbaar vervoer gestimuleerd wordt en een goede infrastructuur gebouwd wordt  t.b.v. de 
elektrificatie van het wagenpark; 

 Lokale duurzame productie van voedsel en de afzet daarvan gestimuleerd wordt; 

 Innovatie in de landbouw gestimuleerd wordt. In het bijzonder de transitie van dierlijke naar 
plantaardige eiwitten voor consumptie;  

 Individuele veehouderijen in de gemeente nog wel kunnen groeien, maar de veestapel in z´n 
geheel niet. Uiteindelijk is krimp gewenst. Megastallen vinden wij een onwenselijke 
ontwikkeling; 

 Afvalscheiding en -hergebruik gestimuleerd wordt, met behoud van betaalbaarheid en 
service; 

 Het bedrijfsleven voor de gemeente Lochem partner en actienemer is om te investeren in 
duurzaamheid om zo bij te dragen aan lokale werkgelegenheid; 

 Burgerinitiatieven, zoals LochemEnergie, belangrijke partners zijn van de gemeente bij de 
verduurzaming; 

 Lochem gaat meedoen met de ‘Gemeente4Global Goals` en uitvoering geeft aan de 
regietaak, die ons is meegegeven; 

 Leges voor verduurzamingsinvesteringen worden aangepast; 

 Waar grootschalige nieuwe energieproductie aan de orde is,  de omgeving van de 
opbrengsten zal kunnen profiteren ten gunste van maatschappelijke doelen. 

 

 

8. WONEN 

 
Wonen is een eerste levensbehoefte en meer dan een dak boven je hoofd. Wonen doe je in een 
buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. Daarbij is diversiteit in wijken en 
dorpen nodig om segregatie te voorkomen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor 
uiteenlopende soorten  huishoudens beschikbaar moeten  zijn.  
 
De focus ligt in de gemeente Lochem op dit moment op de bouw van middeldure en dure woningen. 
Dit heeft geleid tot scheefgroei. Voor bijvoorbeeld welvermogende ouderen en voor gezinnen met 
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een boven modaal inkomen heeft onze gemeente een prima woningaanbod. Er is echter een tekort 
aan betaalbare (sociale)huur- en koopwoningen. Daardoor moet lang gewacht worden op een 
passende, betaalbare woning. Het gevolg is dat jongeren, starters en mensen met een relatief laag 
inkomen buiten onze gemeente op zoek gaan naar een passende woning. Met als gevolg dat de 
bevolking vergrijst en  voorzieningen, zoals scholen, supermarkten en sportverenigingen met name in 
kleine kernen onder druk staan.  
 
De PvdA Lochem ziet dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Veel mensen willen dat graag en 
het wordt door de landelijke overheid gestimuleerd. Er is ook een groep mensen die als mantelzorger 
de zorg heeft voor een naaste en die deze zorg heel dicht bij huis wil organiseren. Tijdelijk extra 
woonruimte in de tuin of op het erf kan dan nodig zijn. Zolang dit tijdelijke situaties zijn, vindt de 
PvdA dat daarvoor belemmerende regels moeten verdwijnen of dat er gedoogd moet worden. 
 
De PvdA ziet ook dat er behoefte komt aan woningen en woonvormen die niet passen binnen 
bestaande kaders, bijvoorbeeld vanuit een duurzaamheidsideaal. Zo bleek het in de afgelopen 
periode niet mogelijk het wonen in een zogenaamde ‘Yurd’ legaal te maken. Er zijn daarnaast 
groepen die willen experimenteren met bijvoorbeeld ‘Tiny Houses’.  
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 Iedereen in een goede woning kan wonen, die past bij zijn of haar inkomen; 

 Er in alle kernen betaalbare huur- en koopwoningen gebouwd worden;  

 De komende jaren meer woningen worden aangepast in het kader van levensloopbestendig 
wonen. Maar mocht, ondanks aanpassingen, het huis en/of de tuin te groot worden of het 
risico van vereenzaming, dan moet verhuizen naar een kleinere woning of appartement 
mogelijk zijn. Bijkomend voordeel is dat zodoende meer keuze komt op de woningmarkt. 
Ruimte voor bijvoorbeeld gezinnen met opgroeiende kinderen. Gezien de jaarlijkse migratie 
niet onbelangrijk;  

 Appartementen voor zowel jong als oud gebouwd gaan worden. Ook  in het kader van de 
doorstroming op de woningmarkt;  

 Mantelzorgers geholpen worden, door tijdelijk extra woonruimte in tuin of op het erf 
mogelijk te maken; 

 Er ruimte komt om te experimenteren met nieuw woonconcepten zoals bijvoorbeeld ‘Yurds’ 
en ‘Tiny Houses’ 

 

 

9. ÉÉN TOEGANG: DE GEMEENTE DICHTBIJ 

 
In onze gemeente zijn zorg en welzijn opengesteld met behulp van twee gebiedsgebonden teams. 
Ongeacht de ondersteuningsvraag is toegankelijkheid vanzelfsprekend, of het nu gaat over inkomen, 
(jeugd)zorg of WMO. Daarbij moet een inwoner zijn ondersteuningsvraag kunnen voorleggen aan 
één hulpverlener i.p.v. verschillende loketten te moeten bezoeken. 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. 
 
Regionale samenwerking kan een grote meerwaarde hebben. Als we binnen het sociaal domein 
regionaal draagvlak creëren, door bijvoorbeeld samen te werken in de regio Stedendriehoek, dan 
kunnen we de krachten bundelen en efficiënt en daadkrachtig leveren. Om het serviceniveau naar de 
inwoners van de gemeente Lochem hoog te houden vinden wij dat inwoners altijd een aanvraag 
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moeten kunnen indienen binnen het Lochemse loket, zodat de aanvraag zonder drempels gestart 
kan worden.  
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 In de zorg elke vraag relevant is, iedereen een persoonlijk gesprek krijgt en de 
dienstverlening zich nooit beperkt tot alleen maar digitaal; 

 Het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk is. Dat kan op verschillende manieren, 
bijvoorbeeld via de huisarts of het gebiedsteam. Inwoners (ook mantelzorgers en buren) 
kunnen zelf de eerste stap zetten; 

 Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt voor welk probleem of 
ondersteuningsvraag.  De ordentelijk te organiseren schuldhulpverlening mag hierin niet 
ontbreken; 

 De gemeente in de zorg de regie voert: één gezin, één plan, één regisseur;  

 De toekomstige sociale dienst1 wordt verbonden met de centrale toegang tot de 
gebiedsgebonden teams. Datzelfde geldt voor armoede- en minimabeleid en een verbeterde 
vorm van schuldhulpverlening, die nu nog in Twente georganiseerd is;  

 Publiekszaken (rijbewijs, paspoort, aangiftes voor geboorte, verhuizing en overlijden) kennen 
een loket in Lochem en Gorssel. Denken in termen van een centrale toegang tot de diensten 
van de gemeente willen wij waar dat mogelijk is breder organiseren in een integraal loket in 
het gemeentehuis in Lochem en in de bibliotheek van Gorssel. Daar horen dus ook 
vraagstukken rondom gemeentelijke belastingen, aanvragen voor een omgevings-vergunning 
of ruimtelijke ordeningszaken bij. Digitale dienstverlening wordt optimaal gestimuleerd.    

 
 

10. NATUUR 
 
De PvdA is trots op de unieke natuur onze gemeente. Met maar liefst twee Natura2000-gebieden, 
veel bos, een (nieuwe) Gorsselse Heide en Lochemse Berg. Laanbomen, uiterwaarden en onverharde 
wegen kenmerken onze gemeente en geven deze een eigen identiteit. Inwoners en vakantiegangers 
genieten hier optimaal van. De PvdA wil graag, zonder afbreuk te doen aan de natuur, ons 
buitengebied verder toegankelijk maken voor fietsers en wandelaars, denk bijvoorbeeld aan de 
IJsseldijk.  
 
Volgens de PvdA moeten inwoners van onze gemeente er zeker van kunnen zijn dat: 
 

 De unieke natuur in onze gemeente beschermd wordt en waar mogelijk ook maximaal 
toegankelijk wordt/blijft;  

 Er met zorg wordt omgegaan met de mooie (laan)bomen in onze gemeente. Kap vindt pas 
plaats als bomen echt niet te redden zijn, als de veiligheid in het geding komt of als 
maatschappelijke kosten onevenredig hoog worden;  

 Er geen massale kap plaatsvindt op basis van louter financiële argumenten; 

 Als bomen gekapt worden, herplant plaatsvindt. 
 

 
 

                                                                    
1
 De sociale dienst Het Plein in Zutphen gaat sluiten. Het is belangrijk dat wij niet het kind met het badwater weggooien.  

Regionale samenwerking kan meerwaarde hebben om efficiënt en daadkrachtig te kunnen leveren. Een aanvraag indienen 
zal in alle gevallen binnen het Lochems loket zonder drempels gestart worden.   
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11. PVDA OMBUDSTEAM LOCHEM VOOR IEDERE INWONER! 
 
Ieder mens loopt zo nu en dan tegen vragen en problemen aan. Daar lijkt dan geen oplossing voor. Zo 
kunnen regelingen die iets betekenen om wat aan een te laag inkomen te doen elkaar in de weg 
zitten. Regels die er zijn voor huisvesting zijn soms geen oplossing voor een ander probleem. Hulp 
voor kinderen is niet altijd de goede hulp. 
In zulke gevallen kan iedere inwoner van de gemeente Lochem het Ombudsteam van de PvdA bellen: 
06 42187799 of mailen: ombudsteam@pvdalochem.nl.   
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