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“DE GEMEENTE
LUISTERT EN IS
PARTNER IN DE
SAMENWERKING”

Lochem heeft de ambitie uitgesproken om een over-
heid te zijn die voor enmet de samenlevingwerkt.Dat
hebben we onder de noemer Regisserend Lochem in
praktijk gebracht.Nu is het tijd voor de volgende stap.
Lochemwil voorloper zijn als het gaat om duurzaam-
heid, dienstverlening en modern bestuur.

Dat vraagt wat van ons. Naast inhoudelijke thema’s
hebben wij ons in een coalitie tussen Gemeente-
belangen,VVD enGroenLinks verbonden in demanier
waarop wij (samen)werken. Dat ziet er als volgt uit:

• Inwoners krijgen ruimte voor eigen initiatieven. De
gemeente luistert en is partner in de samenwerking.
Wij benutten de expertise en ervaring van onze
inwoners, we vragen hen om advies.We koesteren
degenen die al meedoen en gaan op zoek naar
mensen die we nog niet ontmoet hebben.

• Wewerken slagvaardig en transparant.We laten los
waar dat kan en hakken knopen door waar nodig.
Besluitvorming verloopt snel, zorgvuldig en consis-
tent.

• We zijn goed bereikbaar -zowel fysiek als digitaal-
en communiceren in begrijpelijke taal.

• Waar het kan, maken we slim gebruik van nieuwe
technologische en digitalemogelijkheden, zoals het
inwonerspanel ‘Lochem spreekt’.We hebben privacy
hoog in het vaandel staan en gaan zorgvuldig om
met persoonlijke gegevens.

De wereld om ons heen is volop in beweging. Dat levert uitdagingen en kansen op voor de ge-
meente Lochem. Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en economie. Hoe
gaanwe daar in Lochem nuchter en passend bij onze eigenheidmee om?Hoe zorgenwij voor een
toekomstbestendige wereld voor onze kinderen?Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat
onze inwoners het goed met elkaar hebben?
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We leggen de nadruk in deze periode op ‘Doen’.
Handen uit demouwen en aan de slag!Voor een aan-
tal onderwerpen geven we in dit akkoord de richting
aanwaarwe naartoewillen.De uitvoering pakkenwe
vervolgens samenmetmaatschappelijke partners op.
Voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de
omgevingsvisie, bepalenwe de doelen samenmet de
gemeenschap. Vanaf het eerste begin gaan we het
gesprek aan en vragen we de inwoners om mee te
denken en te doen. Voor onderwerpen die niet in dit
akkoord staan sluiten we aan op bestaand beleid.

De Lochemse samenleving is initiatiefrijk enbetrokken.
Wij hebben ‘naoberschap’ hoog in het vaandel staan.
Initiatieven als Lonely Lochem, Zorgtuin Gorssel en
Superrr Almen zijn daarvan sprekende voorbeelden.
Maar ook op andere gebieden zien we in Lochem een
actieve samenleving die graag haar steentje bijdraagt.
Op het vlak van duurzaamheid zijn initiatieven als
LochemEnergie, De Groene Fabriek en Gasvrij Laren
mooie voorbeelden. Al deze initiatieven laten zien dat
er prachtige kansen liggen om de handen ineen te
slaan en samen verder te bouwen aan een gemeente
waar het voor iedereen goed leven is.

Daar willen wij de komende vier jaar graag samen en
met nieuw elan aan werken!
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“WE LEGGEN DE
NADRUK OP ‘DOEN’.
HANDEN UIT DE
MOUWEN EN
AAN DE SLAG!”



Onze leefomgeving

Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt deOmgevingswet inwerking.
De invoering van deze nieuwewet grijpenwe aan om
onze leefomgeving verder te verbeteren.Wat daarvoor
nodig is, bepalenwemet de samenleving.We streven
naar een omgevingsvisie die breed gedragen wordt
door inwoners, ondernemers en maatschappelijke
partners.We waarborgen in het bijzonder dat inwo-
ners van begin af aan kunnen deelnemen aan de plan-
vorming over het gebruik van de ruimte en nodigen
hen daar uitdrukkelijk voor uit. Een raadsbrede werk-
groep werkt verder aan dit onderwerp.

Verkeersveiligheid
We zetten in op het vergroten van de verkeersveilig-
heid, op doorgaande wegen en in de kernen. Daar
waar achterstallig onderhoud leidt tot risicovolle
situaties krijgt het herstel prioriteit. Veel onveilige
situaties ontstaan door onveilig gedrag van wegge-
bruikers. Dat gedrag gaanwe aanpakken. Samenmet
de buurt bekijken we wat nodig is en nemen we
maatregelen.Waar nodig zettenwe in op extra hand-
having.Tegelijkertijd kijkenweof fysieke aanpassingen
een oplossing kunnen bieden.

Bij het vergroten van de verkeersveiligheid hebbenwe
speciale aandacht voor fietsers.Wewerken aan goede
en veilige fietsroutes in onze gemeente.

We luisteren naar de samenleving enwillen aansluiten
bij zorgen die leven. Als het mogelijk is, willen we de
uitvoering van plannen naar voren halen om knel-
punten buiten snel op te lossen.Een voorbeeld hiervan
is het vergroten van het veiligheidsgevoel op de route
station – binnenstad Lochem.

“WAAR MOGELIJKVOEREN WE PLANNEN
EERDER UIT OM KNELPUNTEN BUITEN
SNEL OP TE LOSSEN”

Wij werken in Lochem aan een omgeving die
uitnodigt tot wandelen, fietsen,buitenspelen
en ontmoeten. Vanzelfsprekend is die leef-
omgeving schoon en goed onderhouden.
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Iedereen doet mee

Maar in een veranderende wereld staat ook de ar-
beidsmarkt onder druk. In 2017 is de herijkte visie op
participatie raadsbreed vastgesteld.Wij werken verder
met de uitgangspunten van deze visie. Dat betekent
dat we de persoonlijke situatie van het individu als
vertrekpunt nemen. We zetten in op ‘meer mensen
op de reguliere arbeidsmarkt aan het werk’ en ‘elke
Lochemse inwoner voelt zich nuttig en gewaardeerd’.
Dit vraagt om een anderemanier van denken over het
werkloosheidsvraagstuk en om een andere aanpak.

Meer mensen aan het werk in reguliere
banen
Wegaanaandeslagmetdegroepmensendieaandezij-
lijn staat. Samenmet ondernemers,maatschappelijke

partners én met de mensen die graag willen werken,
gaan we op zoek naar mogelijkheden. Iedereen moet
de kans krijgen het beste uit zichzelf te halen. Vanuit
degemeentebiedenweondersteuningenonderzoeken
wehoewededrempelnaarwerkverderkunnenverlagen.
Bijvoorbeeld doormensen in de bijstand te stimuleren
bij de stap naar regulier werk door het makkelijker te
maken om iets bij te verdienen. Mogelijk kunnen we
hiervoor aansluiten bij een landelijke pilot.

We roepen ondernemers op om ook hun verantwoor-
delijkheid te blijven nemen doormensen demogelijk-
heid te bieden mee te doen. De gemeente gaat
ondernemers actief benaderen en begeleiding aan-
bieden. Daarnaast geven wij hen de ruimte om met
zominmogelijk belemmerende regels te ondernemen.

“DE PERSOONLIJKE SITUATIE VAN
HET INDIVIDU IS ONS VERTREKPUNT”

In onze gemeentewerkenwe aan een vitale samenlevingwaarin ieder naar vermogen deelneemt.
Deelnemen aan de samenleving is belangrijk voor het welbevinden en welvaren van mensen.
Werk geeft structuur en een invulling aan de dag. Het is goed voor het gevoel van eigenwaarde,
het geeft voldoening en het draagt bij aan sociale contacten.
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Iedere inwoner voelt zich gewaardeerd
Deelname aan de samenleving kan ook vorm krijgen
via vrijwilligerswerk.Als betaaldwerk niet of niet meer
tot de mogelijkheden behoort, blijft meedoen onver-
minderd belangrijk. Onbetaald werk is van grote
waarde voor zowel het individu als voor de samenle-
ving. Mensen die maatschappelijk actief zijn en zich
inzetten voor bijvoorbeeld een buurtvereniging of als
mantelzorger, leveren een onmisbare bijdrage aan de
Lochemse gemeenschap.Ook die inwoners biedenwe
ondersteuning.Samenmethenkijkenwehoehun talent
goed benut kan worden. De persoonlijke situatie van
het individu wordt daarbij als vertrekpunt genomen.
Dit vraagt om maatwerkoplossingen en excellente
service. De komende tijd blijven we investeren in het
nog gerichter werken vanuit het individu, waarbij
het belang en de eigen verantwoordelijkheid van de
inwoner voorop staat.

Economische agenda
De Economische Agenda die in 2016 door de gemeen-
teraad is vastgesteld, vormt voor ons de basis waarop
wij voortborduren.De komende periode gaanwe hard
aan het werkmet de verdere uitvoering van de agenda.
Eind 2019 evalueren we de inspanningen en bepalen
we samen met ondernemers en maatschappelijke
partners hoe we verder gaan.

Agrarische sector
We bieden ruimte aan een duurzame en economisch
gezonde ontwikkeling van agrarische bedrijven zodat
er perspectief is op opvolging. Bedrijven die meer
grondgebondenwillenworden,ondersteunenwemet
bijvoorbeeld vrijwillige kavelruil. We stimuleren ver-
breding, zoals agrarischnatuurbeheer,zorg en recreatie.
Voor deze ambities is de agrarische sector in de eerste
plaats zelf aan zet.De gemeente kan goede initiatieven
ondersteunen.

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische
pijlers in ons gebied. Om deze pijlers verder te verste-
vigen, ontwikkelenwe een samenhangende visie.Deze
visie moet antwoord geven op de vraag waar voor
de gemeente Lochem kansen liggen enwelke investe-
ringen dit vraagt. De samenwerking met de regio
Achterhoek is goed. Dit willen we in de toekomst ver-
der versterken.We willen ons bijvoorbeeld inspannen
om het Belevingscentrum van Stichting Achterhoek
Toerisme in Lochem te vestigen.

“ELKE LOCHEMSE
INWONER VOELT
ZICH NUTTIG EN
GEWAARDEERD”



8

Zorgen voor zorg

In alle gevallen vinden wij het belangrijk dat mensen
de zorg krijgen die het best aansluit bij hun vraag.
Eigenwaarde van het individu staat voorop.Dat vraagt
om maatwerk. Om speelruimte voor de uitvoerende
professionals. Zodat niet de regels,maar de beste op-
lossing voor het individu voorop komt te staan. We
maken daarbij gebruik van nieuwe digitale en tech-
nologischemogelijkhedenwaar dat een toegevoegde
waarde heeft.

Preventie is voor ons een speerpunt.Door de preventie
rond de Wet maatschappelijke ondersteuning en
Jeugdzorg verder te intensiveren, kunnen we knel-
punten vroeg signaleren om later erger te voorkomen.

’t Baken
Om de zorg laagdrempelig te organiseren, geven we
’t Baken vorm.Hiermee ontstaat een kwalitatief hoog-
waardig loket waar inwonersmet verschillende zorg-
vragen terecht kunnen. Dichtbij en toegankelijk. Ook
voor schuldhulpverlening en inkomensvragen kunnen
inwoners hier vanaf 2019 terecht.
Geïnteresseerde inwoners vragen we zitting te
nemen in de Adviesraad Sociaal Domein. In deze
adviesraad is een brede vertegenwoordiging van doel-
groepen cruciaal voor ons.

Sturing en control in het sociaal domein
Om te kunnen sturen, willen we een actueel inzicht
hebben op de verleende zorg en de kosten die daar-
mee samenhangen. We investeren in de verdere
ontwikkeling van een raadsmonitor die periodiek
verslag doet van de laatste stand van zaken op het
sociaal domein.Wij willen onze grip op de kwaliteit
en de bestedingen vergroten, bijvoorbeeld door het
aanstellen van een businesscontroller sociaal domein.

Iedereen heeft recht op goede zorg.Waar demeeste inwoners prima voor zichzelf kunnen zorgen,
zijn er anderen die dat door ouderdom, ziekte of problemen -al dan niet tijdelijk- niet kunnen.
Voor diemensen biedenwij passende zorg dichtbij huis. Soms kan dat in de vorm vanmantelzorg,
soms is professionele ondersteuning de beste oplossing.

“RUIMTE EN
MAATWERK
VOOR DE BESTE
OPLOSSING”

8



9

Groen Lochem

Bomen en bermen
Omde soortenrijkdom te vergroten passen we ecolo-
gischbermbeheer toe.Dat zorgt voorbloeiendebermen
met een grotere diversiteit aan bijen en andere insec-
ten. De gemeente houdt in samenspraakmet betrok-
ken inwoners het onderhoud van de bermen in eigen
beheer.

Als de veiligheid het toestaat, laten we bomen langer
staan. Meer bomen krijgen zo de kans om uit te
groeien tot karakteristieke, beeldbepalende bomen.
We passen het laanbomenbeleid daarop aan. Ook
andere karakteristieke landschapselementen, zoals
houtwallen, willen wij graag in stand houden. Daar-
voor stimulerenwe onderhoud en tredenwe handha-
vend op bij ongeoorloofd handelen.

Bewustwording en advies
Veel inwoners en bedrijven in de gemeente Lochem
dragen de natuur een warm hart toe.We willen deze
energie benutten enmeer mensen verleiden om zich
in te zetten voor natuur en landschap.We besteden
meer capaciteit aan publiekscampagnes en advise-
ring aan inwoners en bedrijven over groen, natuur en
landschap. Geïnteresseerde inwoners vragen we de
gemeente te adviseren over hoe de gemeente in haar
beleid beter rekening kan houdenmet natuur en land-
schap.

Lochem is een groene gemeente. Het coulis-
selandschapmet landgoederen, statige boer-
derijen en oude bomen is aantrekkelijk voor
zowel onze eigen inwoners als voor toeristen.
Een aantrekkelijk landschap waar het goed
vertoeven is,gaat hand in handmet eengrote
rijkdomaan planten en dieren.Wij zijn zuinig
op het groene karakter van ons buitengebied
en stimuleren investeringen in behoud en
ontwikkeling van het landschap.

“WE ZIJN ZUINIG
OP ONS GROENE
LANDSCHAP
MET EEN RIJKDOM
AAN PLANTEN
EN DIEREN”
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Duurzaam
Lochem

We willen voorloper zijn en om deze ambities te rea-
liseren moeten we de handen ineen slaan, kansen
pakken en doen! Bijvoorbeeldmet een laadinfrastruc-
tuur voor elektrische fietsen en auto’s. We nodigen
iedereen uit ommet onsmee te denken enmet inno-
vatieve ideeën te komen.Wij geven graag de ruimte
aan initiatieven die bijdragen aan het realiseren van
de klimaatdoelstellingen en we stimuleren dit door
heldere regels en eenvoudige procedures.

Als gemeente geven we zelf het goede voorbeeld,
onder meer met een duurzaam inkoopbeleid, het
energieneutraal maken van onze eigen gebouwen en
het gebruik van ledlampen in de straatverlichting.

Tegelijkertijd werken we aan klimaatadaptatie.Waar
nodig anticiperenwe op onomkeerbare klimaatveran-
deringen en nemen wemaatregelen.

We verliezen geen tijd aan het opstellen van
een nieuwe visie, maar gaan samen met in-
woners en bedrijven aan de slag.We sluiten
aanbij de lange termijn visie‘LochemVerbindt
Prachtig’, de recente CleanTech Agenda, het
Gelders Energieakkoord en de afspraken van
Parijs 2050. Lochem werkt aan klimaatneu-
traliteit en een schone, circulaire economie.

“RUIMTE VOOR
INITIATIEVEN DIE
BIJDRAGEN AAN
ONZE KLIMAAT-
DOELSTELLINGEN”
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Accommodaties
Wegaanmet het accommodatiebeleid en voorzienin-
gen verder op de ingeslagen weg. Dat betekent dat
wij:
• de karakteristieken van de kernen waarderen
• belang hechten aan sociale verbanden en deze
blijven stimuleren

• zoveel mogelijk voorzieningen in de kernen willen
behouden

• inzetten op reële en betaalbare voorzieningen
• vasthouden aan de eerder afgesproken bezuini-
gingen

• breed draagvlak belangrijk vinden

Opbasis van deze uitgangspunten gaanwij in gesprek
met de kernen over accommodaties en voorzieningen.
Een voorbeeld:er ligt een Ruimtelijke visie binnenstad
Lochem. In samenhangmet andere plannen zoals het
verkeerscirculatieplan, vertalen we de visie naar een
financieel haalbare uitvoeringsagenda. Dit doen we
samenmet de gebruikers van de binnenstad.

Op stad Lochem na is in iedere kern een goede over-
legstructuur om met elkaar in gesprek te gaan. We
gaan de komende periode op zoek naar een passende
structuur voor stad Lochem.

Cultuur
Wij koesteren ons culturele erfgoed.Daarbij horen cul-
turele evenementen zoals de Sinterklaasintochten,
IJsselJazz,de Keidagen,Winterwonderland, kermissen,
Oranjefeesten en de fiets- en wandelvierdaagse.

Wonen
In de uitwerking van de woonvisie gaan we samen
met de kernen kijken of we vraaggestuurdmaatwerk
kunnen leveren.Wij sluiten daarmee aan op dewerke-
lijke vraag naar woningen.

“LEEFBARE
KERNEN MET
BETAALBARE
VOORZIENINGEN”

Wij hechten veel waarde aan de leefbaarheid
in onze kernen. Sport, cultuur, evenementen
en een bloeiend verenigingsleven dragen
daaraan bij.

Kernen en voorzieningen
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Financiën
Door de komst van het Interbestuurlijk Programma
(IBP) komen niet alleen financiëlemiddelen,maar ook
een tiental opgaven naar ons toe. De gevolgen van
deze opgaven kunnenwe nu nog niet inschatten.Dat
maakt dat we ons eerst richten op een sluitende
begroting voor 2019. In deze begroting zullen we een
verdere vertaling van het IBP combineren met de
ambities van dit coalitieakkoord.

Budget ‘Dichtbij’
Om een impuls te geven aan interactieve processen
met de samenleving reserveren we een werkbudget
voor het college van € 250.000,- per jaar. Van dit bud-
get kan het college extra inzet betalen die nodig is om
een interactief proces te begeleiden en initiatieven te
faciliteren.Op diemanier kan het college snel en slag-
vaardig omgaanmet inwonersinitiatieven.Maatrege-
len als gevolg van een initiatief worden bij voorkeur
niet uit dit budget betaald. Hier spreken we de regu-
liere budgetten voor aan.Ter illustratie:de begeleiding
van een proces om verkeersoverlast in een straat
tegen te gaan, wordt uit dit budget gefinancierd. Als
de uitkomst van het proces is dat er twee drempels
aangelegd moeten worden, gebeurt dit uit het regu-
liere budget van wegen.

“EXTRA INZET VOOR
DE BEGELEIDING
VAN INITIATIEVEN”
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Tot slot
Op hoofdlijnen ligt hier de koers voor de komende periode van de coalitie Gemeentebelangen, VVD en
GroenLinks.Wij vragen het college omdit nader uit tewerken in een collegeprogramma.Daarin vindt een verdere
concretisering plaats van de onderwerpen uit dit akkoord en kijken we naar zaken die we minder of helemaal
niet meer doen.

Met dit coalitieakkoord hebben we een stevig fundament gelegd onder onze samenwerking.
Onder hetmotto ‘Dichtbij, duurzaam,doen!’gaanwe nu voortvarend aan de slag om van de beschreven ambities
onze dagelijkse werkelijkheid te maken!

De fracties van Gemeentebelangen,VVD en GroenLinks

Lochem,mei 2018

Marja Eggink-Meuleman
fractievoorzitter

Gemeentebelangen

Erik Haverkort
fractievoorzitter

VVD

Jolande van Borrendam
fractievoorzitter
GroenLinks
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Colofon
Dit is een uitgave van de Gemeente Lochem.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Met dank aan onder meer StichtingWelzijn Lochem, ’t Trefpunt,
Mooi Achterhoek en de Lochemse Hockey Club voor het gebruik van foto’s.

Informatie
Gemeente Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
T (0573) 28 92 22
www.lochem.nl
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