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De wereld is op dit moment meer dan ooit in bewe-
ging. Bestaanszekerheid, duurzaamheid en het ver-
trouwen in de overheid staan onder druk. Dit vraagt 
om wendbaarheid en een luisterend oor voor onze 
samenleving. Als college staan we ervoor dat we met 
inwoners, organisaties en ondernemers samen door 
de storm komen. Waardoor het prettig wonen en 
werken blijft in Lochem. 

Veel van wat we al doen, blijven we doen. Dat staat in 
ons beleid en noemen we niet nogmaals in dit colle-
geprogramma. Dit is een programma op hoofdlijnen. 
Want we willen wendbaar blijven en ruimte houden 
om actie te ondernemen als ontwikkelingen daarom 
vragen. Waar nodig zullen wij onze doelen daarop 
aanpassen.

We sluiten met ons programma aan bij de thema’s 
‘Wonen’, ‘Werken’, ‘Samenleven’ en ‘Bestuurlijke ver-
nieuwing’ uit het coalitieakkoord. Dat laatste thema 
noemen wij in dit programma ‘Verbinden’. Dit geeft 
onze inwoners een beter beeld van wat we willen 
bereiken. Om duidelijk te maken wat inwoners van 
ons mogen verwachten, werken we volgens deze 
kernwaarden: 

Samen in Lochem
Met het programma ‘Samen in Lochem’ zetten we voor de komende vier 
jaar onze koers uit. Basis hiervoor is het coalitieakkoord ‘Lochem: Lokaal, 
Ondernemend, Creatief, Hulpvaardig, Energiek, Maatwerk!’. We vertalen 
dit naar wat wij de komende periode willen bereiken. Bij de start van onze 
collegetour toetsen we in gesprekken onze ideeën bij onze inwoners, onder-
nemers en maatschappelijke partners. Dat blijven we de hele periode doen.  



Kernwaarden
Menselijke maat
We hebben oprecht aandacht voor de inwoner, 
zoals we dat kennen vanuit het noaberschap. 
We vergemakkelijken processen, en we stellen 
de mens en de bedoeling centraal.

We werken samen aan Lochem 
We nemen verantwoordelijkheid door in samen-
spraak met inwoners en organisaties keuzes 
te maken en oplossingen te bedenken voor de 
toekomst van onze gemeente. We leggen onze 
keuzes uit en staan open voor feedback. 

Vitaal Lochem
We zorgen met onze keuzes goed voor mens en 
natuur. De inrichting van de openbare ruimte 
draagt bij aan een klimaatbestendig water- en 
bodemsysteem. De keuzes die we maken zijn 
duurzaam en toekomstbestendig voor de 
inwoners, de ondernemers en de leefbaarheid 
in de kernen. 

Verbinding 
We gaan regelmatig op pad om inwoners te ont-
moeten. We communiceren in heldere taal over 
dienstverlening, participatie en besluiten. We zijn 
duidelijk wat wel of niet kan. We spannen ons in 
om iedereen te bereiken. Zo blijven we werken 
aan het vertrouwen in de lokale democratie.

Slagvaardig
We houden zaken zo simpel mogelijk. We handelen
 zo effi ciënt en effectief mogelijk om aan de vraag 
van de inwoner te voldoen. We organiseren en 
werken zoveel mogelijk vanuit de bedoeling. Niet 
de regels of processen staan centraal, maar of wat 
we doen een antwoord is op de vraag.

“Dit is een programma op hoofdlijnen. We willen 
wendbaar blijven en ruimte houden om actie te 
ondernemen als ontwikkelingen daarom vragen” 



Wonen
"We willen zo snel als mogelijk woningen bouwen in de kernen. 
Daarmee voorzien we in de woningbehoefte van verschillende doelgroepen. 
Vernieuwende en circulaire vormen van bouwen moedigen we aan."

“We willen zo snel als
mogelijk woningen 
bouwen in de kernen” 

1. Kernvisies
Woningbouwontwikkeling in diverse kernen is 
gestart. 

2. Woningbouw
Kop van Oost: we realiseren fase 1 en 2. Fase 3 en 4 zijn 
in ontwikkeling. Lochem Oost: de bouw van woningen
 is gestart.

3. Huisvesting statushouders en
Oekraïners

Door afspraken met de corporaties en vernieuwende 
bouwvormen vinden we een plek voor alle status-
houders en Oekraïners die we moeten huisvesten. 
Voor andere doelgroepen hebben we verspreid over 
de gemeente kleinschalige locaties gevonden.

4. Woonzorgvisie
We hebben voor huidige en toekomstige doel-
groepen concreet beleid ontwikkeld voor passende 
woonvormen aansluitend op de diverse behoeften.

5. Energietransitie 
We faciliteren energiebesparende maatregelen en 
duurzaamheidsinitiatieven die in en vooral door de 
kernen ontwikkeld worden. We stimuleren in het 
kader van de energietransitie vernieuwende ont-
wikkelingen zoals waterstofgas voor monumentale 
woningen en biogas-hubs.



"Lochem is en blijft de gemeente waar je graag werkt en onderneemt. We zijn 
een actieve en meedenkende gemeente. Lokale ondernemers ervaren slechts 
beperkt de tekorten op de arbeidsmarkt. We benutten optimaal het potentieel 
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onder andere door praktijk-
scholing te organiseren en mensen te stimuleren om aan het werk te gaan."

“Lochem blijft de 
gemeente waar je graag 
werkt en onderneemt” 

Werken  

1. De Poort van Noord
Rondweg, herinrichting stationsgebied en 
evenemententerrein zijn gereed. 

2. Niemand staat aan de kant
We zorgen voor begeleiding naar werk door 
goede matches mogelijk te maken tussen werk-
zoekenden en onze lokale arbeidsmarkt. 

3. MKB-vriendelijke gemeente
We staan in de top 10 van de MKB-vriendelijkste 
gemeenten van Nederland. 

4. Fysieke ruimte beschikbaar
We zorgen ervoor dat in alle kernen fysieke ruimte 
beschikbaar is voor ondernemers.

5. Goed recreëren
We blijven een gemeente waar je goed kunt
recreëren. Onze fi ets- en wandelpaden zijn aan-
trekkelijk en liggen er mooi bij. 

6. Agro innovatie
We stimuleren innovatie van de agrarische sector en 
we ondersteunen de sector waar mogelijk.

Dit gaan we doen:    



Samenleven
waarin iedereen plezierig samenleeft. Elke inwoner voelt 

volwaardig meedoen. Dit geldt juist ook in deze roerige 
"We zijn een gemeente 
zich gewaardeerd en kan 
tijd van crises.We maken als gemeente transparante keuzes die uit te leggen zijn."

1. Lochem ligt er keurig bij
Samen met Circulus en de kernen werken we aan 
een openbare ruimte die er verzorgd uitziet. 

2. Zorg en ondersteuning op maat
We zorgen voor passende vormen van ondersteuning 
waarbij de vraag van inwoners voorop staat. 

3. Bereikbaarheid
We zorgen dat bereikbaarheid geen drempel vormt
om mee te doen: bereikbaarheid is belangrijk voor de 
leefbaarheid in onze gemeente met kleine kernen. 

4. Accommodatie en sport
We hebben het accommodatiebeleid en het sportak-
koord herijkt.

5. Grootschalige herbouw/ 
(ver-)nieuwbouw

a. In Gorssel is de realisatie van de Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) gestart;

b. Er is duidelijkheid over de toekomst van de zwem-
baden in Gorssel en Almen en sportpark de Elze;

c. Zwembad De Beemd kan de toekomst aan als 
duurzaam bad.

6. Armoedebeleid
We hebben een samenwerking georganiseerd met
betrokken partners om armoede, en de gevolgen 
daarvan, voor inwoners en kleine ondernemers tegen 
te gaan. 

7. Cultuur verbindt
We stimuleren projecten op scholen en in de open-
bare ruimte.

“We zorgen voor passende vormen van ondersteuning 
waarbij de vraag van inwoners voorop staat”

Dit gaan we doen:
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"De komende jaren staan we voor grote uitdagingen zoals de invoering van 
de Omgevingswet, oplossen van de woningnood, klimaatadaptatie en energie-
transitie. Opgaven die het leven van inwoners direct raken en waar zij invloed 
op willen hebben. We onderzoeken en ontdekken hoe we dat samen met raad, 
inwoners, maatschappelijk partners en gemeentelijke organisatie op de beste 
manier kunnen doen. We zijn nabij en beslissen niet over, maar samen met 
onze inwoners wat voor Lochem het beste werkt."

Verbinden

“We zijn nabij en beslissen samen met onze 
inwoners wat voor Lochem het beste werkt”

1. Betrekken jeugd
De stem van jongeren klinkt door in de besluiten 
door ons genomen. We experimenteren hoe jongeren
meer te betrekken en te boeien en te binden aan 
lokale initiatieven en ontwikkelingen. 
  
2. Begroting 
In 2026 hebben we nog steeds een sluitende be-
groting. We houden de kosten voor onze inwoners 
zo laag mogelijk. We bepalen samen met de raad 
welke lange termijn investeringen we willen doen 
met gebruikmaking van ons eigen vermogen. 

3. Snel handelen 
We kunnen met een daarvoor bestemd budget snel 
handelen als zich een mooi initiatief aandient dan 
wel knelpunten oplossen. 

4. Gemeentebestuur
Door een goed samenspel tussen raad, college en 
organisatie zorgen we voor meer betrokkenheid bij 
onze inwoners bij de besluiten die we nemen. 

5. Regionale samenwerking
We werken samen in de Stedendriehoek en in de 
Achterhoek. Lochem neemt hierin bewust positie in.

6. Gemeentehuis als ontmoetingsplek
Het gemeentehuis is de gezamenlijke huiskamer 
van en voor onze inwoners: een ontmoetingsplek 
waar iedereen welkom is en ‘Samen in Lochem’ 
een herkenbaar gezicht krijgt. 

Dit gaan we doen:
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