
Samen op weg
In de periode van mei tot december 2021 hebben wij samen met inwoners, ondernemers en 
belangenbehartigers van veel lokale organisaties hard gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan. 
In het plan schrijven wij voor de periode t/m 2030 hoe wij als gemeente met mobiliteitsbeleid 
willen bijdragen aan de leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid in onze gemeente. 
Het bijbehorende uitvoeringsprogramma geeft inzicht in de concrete projecten die we de komende 
3 jaar samen met onze partners gaan oppakken. De gemeenteraad neemt binnenkort een besluit 
over het mobiliteitsplan. Hier ziet u een samenvatting van het plan dat we voorleggen.

Een paar feiten

De inwoners van de 
gemeente Lochem reizen 

vaker met de trein 
en de fi ets

dan gemiddeld in 
Nederland.

De inwoners van de 
gemeente Lochem reizen

nog wel vaak 
met de auto 

naar het werk en in 
de vrije tijd.

Van de werkenden 
woont 58% binnen
15 km van het werk 
en kan de afstand 

met de (elektrische) 
fi ets afl eggen.

In de gemeente Lochem is
bijna 2,5% van de 

voertuigen elektrisch 
aangedreven. 

Dat percentage gaat 
nog  fl ink stijgen.

Jaarlijks vallen er
35 ernstig gewonden 

in het verkeer:
60% fi etsers

en vooral fi etsers
ouder dan 70 jaar. 
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Risicogestuurde aanpak
Echte hotspots van ongevallenconcentraties zijn er niet meer op gemeentelijke wegen. We zetten daarom in op een 

risicogestuurde aanpak waarbij we niet alleen kijken naar het aantal ongevallen dat ergens plaats vindt, 

maar ook naar de snelheid die er gereden wordt en de inrichting van de weg die mogelijk het risico verhoogt 

op ernstige ongevallen. Daar waar de risico’s het hoogst zijn, gaan we het eerst op zoek naar een oplossing.

Onze ambities op het gebied van mobiliteit

Leefbaarheid verbeteren

Stimuleren van schonere 
vormen van vervoer 

die minder hinder geven.

Beperken van het aantal 
verkeersslachtoffers en 

de hinder van mobiliteit. 

Bereikbaarheid in balans

Een goede bereikbaarheid van 
de kernen en voorzieningen 

voor alle doelgroepen. 

Meer kansen voor 
duurzame vormen 

van mobiliteit.

Duurzaam & klimaatbestendig

Stimuleren van gezonde 
en duurzame 

vervoerswijzen. 

Het bevorderen van het 
gebruik van duurzame, schone 

en gezonde vervoerwijzen. 

Mooie omgeving & 

slim ruimtegebruik

De menselijke maat 
centraal stellen. 

Het creëren van een mooie, 
sociale, leefbare 

openbare ruimte.



Onze kerndoelen per vervoerswijze
Voor voetgangers de toegankelijkheid en bereikbaarheid van voorzieningen verbeteren
specifi ek ouderen en mensen met een beperking

De bereikbaarheid per fi ets optimaliseren en stimuleren zodat dit een volwaardig alternatief 
vormt voor de auto

De OV-verbindingen behouden en verbeteren en het overstappen optimaliseren 
naar andere vervoerwijzen

Voor gemotoriseerd verkeer de goede bereikbaarheid behouden en parkeerhinder voorkomen

Het verbeteren van het landbouwverkeer door een vlotte en veilige afwikkeling hiervan en
landbouwverkeershinder in de woonkernen voorkomen

De goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen behouden en verminderen van lokale hinder
in kwetsbare gebieden

Meer informatie op www.lochem.nl/mobiliteitsplan

Onze acties om de mobiliteit te verbeteren
Educatie en voorlichting

Inwoners voorlichting geven 
over de gevaren in het verkeer en hoe 

hier adequaat mee om te gaan

Dit kan gevaarlijk gedrag in 
het verkeer voorkomen

Het aantal verkeersongevallen beperken

Stimuleren duurzame mobiliteit

We gaan door met de aanleg van een 
(snelle) comfortabele fi etsinfrastructuur 

We plaatsen elektrische laadpalen

Onderzoeken van gemeentebreed 
vraagafhankelijk elektrisch vervoer 

We realiseren campagnes voor gezond 
en duurzaam gedrag

Hoe verder met het Mobiliteitsplan?
Het mobiliteitsplan leggen we eerst voor aan de gemeenteraad.  Daarna gaan we aan de slag met het uitvoeringsprogramma en de visie.

Meer informatie? Het Mobiliteitsplan Lochem en het uitvoeringsprogramma 2022-2024 zijn te vinden op: 
www.lochem.nl/mobiliteitsplan. Als u vragen of opmerkingen heeft, stuur een bericht naar verkeer@lochem.nl.
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Veilige en comfortabele infrastructuur

Het wegennet aanpakken om 
veiligheid en comfort te verhogen

Vooral voor voetganger en fi etser

Autobereikbaarheid blijft op orde

Betere geleiding van zoekverkeer
in het centrumgebied in Lochem


