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Het collegeprogramma in vogelvlucht 
 
Inspiratie voor het gesprek met Lochemse inwoners, organisaties en bedrijven om daar 
aandachtpunten en ideeën op te halen.  
 
De Lochemse samenleving bruist van ideeën, er is veel kennis en er zijn onderwerpen die 
aandacht vragen. De gemeente Lochem wil daarop inspelen. Dat betekent dat we dichtbij 
luisteren naar wat er speelt, in de stad Lochem en in de dorpen. Deze informatie vormt de basis 
voor ons collegeprogramma voor de komende vier jaar. We voeren het gesprek aan de hand 
van 4 thema’s: Sterke Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving, Nieuwe Energie. 
 

Sterke Economie  

Ambitie De gemeente Lochem is een plek waar je als ondernemer graag onderneemt en 
investeert. Omdat de gemeente zuinig is op bedrijven en meedenkt. Omdat Lochem een 
gemeente is die nieuwe bedrijven van harte begeleidt en welkom heet. Ondernemers 
helpen vooral elkaar en kunnen rekenen op een helpende hand van de gemeente 
wanneer dat nodig is.  Samen met de ondernemers werken we aan groei van bedrijven 
en van banen. We zoeken naar mogelijkheden om werken in de gemeente Lochem extra 
aantrekkelijk te maken voor hoogopgeleiden. We stoppen extra energie en geld in 
vrijetijdseconomie, zodat recreatie en toerisme weer toonaangevend worden. Door 
slimme Lochempromotie wordt onze gemeente aantrekkelijk voor ondernemers en 
werkzoekenden. We zorgen letterlijk voor ruimte om te ondernemen. Dat geldt ook voor 
de landbouw. Door mee te denken over uitbreiding, verbetering of functieverandering.  
Sociaal ondernemen vinden we belangrijk. Ondernemers die helpen om mensen die wat 
meer begeleiding nodig hebben toch in dienst te nemen. 
 

Dichtbij Door regelmatig overleg met bedrijven kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen. Dit 
zorgt ervoor dat bedrijven blijven en nieuwe bedrijven naar onze gemeente trekken. 
 

Duurzaam Bedrijven in de gemeente Lochem lopen waar mogelijk  voorop in de energietransitie, 
circulaire economie en natuur-inclusief ondernemen. Lochem is extra aantrekkelijk voor 
Cleantech-bedrijven. We gaan daarbij actief helpen om het voor ondernemers zo 
makkelijk mogelijk te maken. We laten bijvoorbeeld zien waar de kansen maar ook 
bedreigingen liggen. We schuwen een eerste stap niet om iets op gang te brengen en 
actief samen aan de slag te gaan. Met respect voor ieders rol. 
 

Jeugd Jeugd en jonge gezinnen willen we in onze gemeente houden. Ze zijn erg belangrijk voor 
de  detailhandel en voor  bedrijven die medewerkers zoeken. We zoeken mogelijkheden 
om jongeren zonder baan aan werk te helpen. 
 

Doen 1.Diekink op tempo 
2.Verbeteren/opnieuw inrichten Scheggertdijk 
3.Versterken Recreatie en Toerisme 
4.Meer mensen aan de slag! 
5.Ondernemerschap in de kernen ondersteunen. 
 

 

Krachtige Samenleving 

Ambitie Lochem ervaren als een warm bad. Naoberschap koesteren we en helpen we versterken. 
Elke inwoner voelt zich gewaardeerd en kan meedoen in de samenleving. We zorgen 
ervoor dat onze dienstverlening nog meer gericht is op de wensen en behoeften van onze 
inwoners. Dit bekent meer aandacht, tijd en keuzevrijheid voor de inwoner die zelf de 
touwtjes in handen houdt. Met meer ruimte voor de professional om snel en doeltreffend 
te handelen. Inwoners, ondernemers en verenigingen dagen de gemeente uit, omdat ze 
het beter willen. De gemeente geeft ruimte aan deze uitdagingen en als het nodig is 
faciliteert zij deze. Dit betekent dat plannen in gesprek met inwoners tot stand komen.  
We willen een omgeving creëren waarin mensen, naar elkaar omkijken, elkaar steunen 
maar elkaar ook durven aanspreken. Iedereen wordt gezien en niemand valt buiten de 
boot. De gemeente neemt hierin het voortouw maar kan niet zonder haar inwoners: 
Krachtig samenleven doe we echt samen! 
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Dichtbij De gemeente is van ons allemaal en we merken dat inwoners het zo ook steeds meer 
voelen. Als het gaat om de zorg voor onze buitenruimte maar ook om het verkeersgedrag 
in de buurt. We zijn als gemeente zichtbaar, gevraagd en ongevraagd als inwoners onze 
hulp nodig hebben. Met ‘t Baken komt er één plek voor elke inwoner met een vraag over 
zorg, jeugd, werk en inkomen. Elke inwoner voelt zich gehoord, ziet nieuwe 
mogelijkheden en heeft meer grip op zijn situatie. We kijken naar elkaar om en hebben 
oog voor het ‘meedoen’ van alle inwoners. We stimuleren ontmoeting en samenwerking. 
  

Duurzaam Wat succesvol bijdraagt aan een krachtige samenleving, blijven we doen. We willen 
structurele oplossingen die toekomstbestendig en duurzaam zijn. We hechten aan 
duurzame relaties met onze inwoners en goede onderlinge samenwerking. Natuurlijk 
verliezen we ook onze natuur en energie niet uit het oog. We maken slimme koppelingen 
tussen sociaal en duurzaam. Voorbeelden zijn zon op het dak (ook voor mensen met 
weinig geld), elektrisch openbaar vervoer en groene schoolpleinen. 
 

Jeugd Jeugd en  jonge gezinnen bepalen hoe de toekomst er uit komt te zien. Jeugd en 
gezinnen gaan we activeren en we zetten in op fysieke en mentale veerkracht van de 
kinderen. We besteden meer aandacht aan preventie (er vroeger bij zijn). We stimuleren 
betrokkenheid van ouders en opvoeder bij vrijetijdsbesteding en  begeleiding van 
jongeren. Het terugdringen van alcohol- en drugsgebruik vinden wij belangrijk. 
 

Doen 1.Samen met de jeugd ontdekken  hoe de leefomgeving meer uitnodigend te maken voor 
bewegen en ontmoeten. 
2.Inwoners beslissen steeds meer mee over wat we doen in de uitvoering 
3.Zorg dichtbij in elke kern organiseren. 
4.Talentontwikkeling in samenwerking met onderwijs 
5.Mogelijkheden ontdekken van plannen zoals ‘Vreedzame Wijk’ en ‘Wijk van de     
   Toekomst’ 

 

Onze Leefomgeving 

Ambitie Een gevarieerde leefomgeving is de kracht van Lochem. Deze leefomgeving bestaat uit  
stedelijke voorzieningen, krachtige kernen die dynamiek en gezelligheid uitstralen. Maar 
ook uit agrarisch- en natuurlandschap waar groen rust en ruimte de boventoon voeren. 
Ondernemers, inwoners en toeristen ervaren dit als positief. We versterken deze 
onderdelen en verbeteren de kwaliteit. Hierdoor nodigt onze leefomgeving uit tot  wonen, 
werken, winkelen, wandelen, fietsen, buitenspelen, ontmoeten. We hebben meer 
aandacht voor sport- en speelplekken in de wijken. De openbare ruimte is schoon, veilig 
en op orde. De omgeving verleidt mensen om een gezonde keuze te maken voor eten 
en bewegen. Dit komt doordat er gezond voedsel beschikbaar is en door aantrekkelijke 
voet- en fietspaden. We zorgen dat ouderen langer thuis kunnen wonen of in hun eigen 
leefomgeving kunnen blijven wonen. We komen samen met onze inwoners tot een 
gedragen Omgevingsvisie met voldoende ruimte voor ontwikkeling.  
 

Dichtbij Iedereen in onze gemeente of die ons gemeente bezoekt waardeert de gevarieerde 
omgeving en kwaliteit daarvan. Onze leefomgeving is ook letterlijk van ons. Onze 
inwoners en ondernemers maar ook onze bezoekers zien kansen en bedreigen. Er zijn 
al veel mooie initiatieven. We gaan met inwoners in gesprek over onze leefomgeving en 
het landschap. Hoe maken we die  nog aantrekkelijker voor mens én dier?  
 

Duurzaam Duurzaamheid is in alles zichtbaar in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn 
schoon verkeer, LED straatverlichting, ecologisch groenbeheer, gebruik van 
milieuvriendelijke en onderhoudsarme materialen.  
 

Jeugd Meer aandacht voor de groene leefomgeving in het lager onderwijs, meer buitenlessen 
en schooltuinen. Veilige omgevingen en bijbehorende (speel-)voorzieningen. Ook actief 
de jeugd betrekken bij ontwikkelingen in de openbare ruimte, zoals sport- en 
speelplekken. Ook bij scholenbouw kijken we naar hoe het fietsen naar school zo 
aantrekkelijk mogelijk wordt (aanleg geschikte fietspaden). 
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Doen 1. We ondersteunen diverse initiatieven voor een rijke biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld 
bij-vriendelijk groen 
2. We maken woonafspraken met de kernen 
3. Bestaande plannen voeren we uit! Voorbeelden zijn de woonvisie, rondweg Lochem, 
fietsruggengraat, verkeerscirculatieplan Lochem etc. 
4. De buitenruimte is schoon, heel en veilig. 
5. We benutten mogelijkheden en kansen op gebied van technologie, ICT en innovatie. 
Bijvoorbeeld in dienstverlening, bewustzijn bij inwoners en bedrijven over mogelijkheden 
en risico’s (Digitale Transitie). 

 
 

Nieuwe Energie 

Ambitie In de toekomst willen we alleen nog energie gebruiken die duurzaam is opgewekt. Zo 
nemen we verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een goed klimaat voor volgende 
generaties. Zowel het Gelders Energieakkoord, de Cleantechregio en de gemeente 
Lochem gaan uit van energieneutraliteit. Voor het Gelders Energieakkoord te 
bereiken  in 2050 voor Lochem en de Cleantechregio in 2030 
 (dat betekent voor de Cleantechregio een halvering van de CO2-uitstoot). De 
energietransitie gaat veel verder dan meer isolatie en zonnepanelen op daken: we 
moeten alle mogelijkheden gebruiken om  energie duurzaam op te wekken. De 
gemeente zoekt samenwerking met inwoners, het midden- en kleinbedrijf en industrie; 
Lochem is een plattelandsgemeente met een groot industrieel verbruik.  
Nieuwe energie is niet meer vrijblijvend. In 2019 verwacht het Rijk een duidelijk aanbod 
van de Cleantechregio: de Regionale Energie Strategie. Die strategie gaat de gemeente 
helpen opstellen. Ook gaat de gemeente werken aan warmteplannen waarmee 
woningbouwcorporaties en eigenaren van woningen weten waar ze aan toe zijn. 
 

Dichtbij Nieuwe energie komt niet alleen van de gemeente, maar ook van inwoners en bedrijven. 
De gemeente staat naast inwoners met hulp om energie te besparen en zelf duurzame 
energie op te wekken. We werken daarvoor samen met LochemEnergie en andere 
initiatiefnemers. We staan ook het midden- en kleinbedrijf bij met raad en daad. En we 
prikkelen onze industrie om innovatieve (en op termijn grote) stappen te zetten, zoals in 
de Groene Fabriek. 
 

Duurzaam Energie is geen losstaand thema, maar nemen we mee bij elk besluit, plan of 
uitvoeringsprogramma van de gemeente. Nieuwe energie zal aan het eind van de 
collegeperiode geen extra aandacht meer nodig hebben, omdat het de nieuwe standaard 
is.  
Wind- en zonne-energie zullen het landschap veranderen, dus is een zo goed mogelijke 
inpassing belangrijk. Het gebruik van biomassa voor energie vraagt om goede 
luchtzuivering bij verbranding. Biomassa moet uit de eigen regio komen en bij voorkeur 
uit onderhoudswerkzaamheden (laagwaardige stromen). Waterkrachtinstallaties 
produceren kleine hoeveelheden energie; het grote voordeel is echter dat er geen sprake 
is van invloed op het landschap en het feit dat de installaties ook ’s avonds en ‘s nachts 
energie produceren. 
 

Jeugd Jongeren vinden de aanpak van het klimaatprobleem heel vanzelfsprekend. Nieuwe 
oplossingen zullen (later) deels uit hun handen komen. De Energy Challenge op het 
Staring College past daar goed bij, evenals educatieve programma’s voor lagere scholen 
in combinatie met zonnepanelen op school. 
 

Doen 1. Intensievere inzet van energiecoaches, energieloket, energiescan en 
financieringsmiddelen – voor inwoners maar ook voor het midden- en kleinbedrijf  

2. Branchedeals; we maken afspraken hoe doelen te behalen.  
3. Pilots innovatie; zoals energievoorziening kanaalzone, waterkracht en warmte uit 

oppervlaktewater. 
4. Grootschalige opwek van zonne-energie (bedrijfsdaken en 100 hectare zonneveld) 
5. Laadinfrastructuur vergroten en nieuwe vormen van mobiliteit onderzoeken 

 


