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De Gemeente Lochem is onderdeel van de wereld, zoals de mens onderdeel is van de natuur. 
LochemGroen! laat zien dat met durf, daadkracht en duidelijkheid juist op gemeenteniveau een 
begin kan worden gemaakt met het oplossen van problemen die de gemeentegrenzen overstijgen. De 
oorzaken van de klimaatcrisis, biodiversiteitcrisis, en de politieke crisis zijn aan te pakken op wereld, 
nationaal èn gemeenteniveau. 

 
Wij durven te vertrouwen op elkaar, op de natuur en op onze lokale veerkracht. Wij zijn wars van het 
idee dat veel spullen kopen en weggooien goed is, omdat de economie moet groeien. Mensen zijn 
onderdeel van een ecosysteem, waar we in harmonie mee kunnen en moeten leven. In ons mooie 
Lochem is plek voor mensen, dieren en planten, voor schone lucht en water: er is voor iedereen 
genoeg, als je maar goed kijkt naar de èchte behoeftes. 

De toekomst van Lochem is groen. LochemGroen! 

Waar staan wij voor? 
LochemGroen! gaat bij alle voorstellen en besluiten uit van de belangen van natuur en klimaat. We 
kijken naar de invloed ervan op mens, dier en natuur, op de lange termijn, met oog voor de unieke 
kansen voor de gemeente Lochem. 

 
LochemGroen! zet zich in voor gelijke kansen op het gebied van wonen, werk, zorg, onderwijs voor 
alle inwoners van de gemeente Lochem. Bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid is een recht voor 
iedereen. 

 
We gaan niet meer energie gebruiken dan we opwekken. Voedsel produceren we voor lokaal gebruik 
en afval recyclen we optimaal. In de prijs van veel producten zit de vervuiling van de natuur of de 
uitbuiting van mens en dier niet doorberekend. We zijn ons er van bewust dat de belangrijkste zaken 
in het leven - vriendschap, tijd, schone lucht, een mooi landschap -geen producten zijn. Mensen en 
dieren ook niet. We stimuleren duurzame Lochemse ondernemers. 

 

LochemGroen! wil duurzame, circulaire landbouw met de natuur, in plaats van tegen de natuur. 
Natuurinclusief boeren levert een biodiverser, mooier èn Lochemser landschap op. Een kleinschalig 
divers landschap met veerkracht, soortenrijk groen en met aandacht voor de historie, dat met trots 
kan worden overgedragen op de volgende generaties. 

 
We zorgen voor meer leefruimte voor dieren en planten en plaatsen onze belangen niet boven die van 
hen. We zien dat onze belangen gelijk zijn: wat goed is voor onze omgeving is goed voor ons. Denk aan 
schoon water en schone natuur. We zijn voor kruidenrijke bermen, tegen bomenkap (tenzij het nodig 
is voor biodiversiteit) en voor groene parkeerplaatsen, tuinen, daken, gevels, vleermuiskasten, etc. 
Kortom: voor biodiversiteit, óók in de bebouwde omgeving. 
Lochem Groen! heeft diversiteit als uitgangspunt: niemand is hetzelfde, iedereen is uniek. Mensen 
verschillen, maar vinden elkaar ook in gezamenlijke idealen. Lochem is een welkome gemeente voor 
iedereen. 

 
LochemGroen! stopt de leegloop van voorzieningen in de gemeente. Bibliotheken, scholen, 
sportvelden zijn de verbindingsplekken van de gemeente. Een verbonden gemeenschap is een veiliger 
en socialere gemeenschap, met een gemeente die toegankelijk en transparant is en haar burgers 
benadert en behandelt vanuit vertrouwen en goede wil. 

 


