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De toekomst van Lochem is groen. 

LochemGroen!

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.
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1  Het kan veel groener

1a. Milieu, biodiversiteit en klimaat

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. 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.  
LochemGroen! gaat onze prachtige gemeente groener, biodiverser,   
klimaatbestendiger, gezonder en mooier maken. Een biodiverse omgeving  
levert zuurstof, schoon water, een vruchtbare bodem en vormt de basis 
van het leven. Bij grote beslissingen over het Lochemse landschap tellen 
de belangen van alle inwoners mee, en is het streven een biodivers, 
natuurinclusief landschap. We willen dat de generaties na ons in een   
veerkrachtige en schone gemeente kunnen leven; waar nog steeds   
verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is te vinden.

Actiepunten

• We zijn voor kruidenrijke bermen, tegen bomenkap (tenzij het nodig  
is voor biodiversiteit of veiligheid) en voor groene parkeerplaatsen,  
tuinen, daken, gevels, vleermuiskasten, etc.

• Het ecologisch maai- en bermbeleid wordt veel beter uitgevoerd en 
gemonitord.

• De gemeente gaat veel strikter handhaven wanneer gemeentelijke 
bermen onrechtmatig worden gemaaid.

• De gemeente Lochem deelt jaarlijks de resultaten van haar biodiversi-
teitsplan met haar inwoners via bijvoorbeeld de Berkelbode. 

• De bestrijding van de eikenprocessierups wordt alleen 100% natuurlijk, 
met nestkasten voor vogels en aanplant waardoor natuurlijke vijanden 
van de rups kunnen gedijen.
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• Bladblazers verdwijnen uit de gemeente door goede voorlichting over 
de schadelijke gevolgen. Lochem omarmt de hark. Bladeren blijven  
liggen op alle daarvoor geschikte groenstroken, omdat dat goed is  
voor het bodemleven, egels en vogels. 

• Er komt standaard bodemverbetering bij aanplant van nieuwe bomen.

• De gemeente geeft voorlichting over de schadelijke gevolgen van   
bepaalde machinale grondbewerkingen en ontmoedigt actief het  
gebruik van bestrijdingsmiddelen en onkruidverdelgers zoals RoundUp 
door particulieren en bedrijven.
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• Onze bomen mogen oud worden. Bomen die gekapt gaan worden en 
waarvoor vergunningen moeten worden aangevraagd, krijgen een 
zichtbare markering.

• De gemeente versterkt de subsidies voor het aanplanten van heggen 
en natuurlijke afscheidingen.

• Inwoners worden gestimuleerd om hun tuin natuurlijk in te richten en 
niet te verharden met tegels en steen. De gemeente Lochem sluit zich 
aan bij Operatie Steenbreek. Tegels eruit, groen er in. 

• Elk schoolplein in de gemeente Lochem wordt een groen school-
plein, de gemeente gaat actief scholen helpen bij de omschakeling, in 
samenwerking met leerlingen, scholen en omwonenden.De gemeente 
geeft geen vergunningen voor activiteiten in natuurgebieden die   
verstoring veroorzaken voor plant en dier.

• Er komt een verbod op crossen met motoren met verbrandings-  
motoren op particulier terrein, ook buiten wedstrijdverband of  
trainingen.

• Al het gemeentelijk groenbeheer in Lochem wordt biologisch. Circulus 
rapporteert elk jaar over de gebruikte methodes en in welke mate het 
groenbeheer de biodiversiteit in onze gemeente heeft vergroot.

• Er komt een gemeenteloket voor biodiversiteit waar inwoners zich 
kunnen laten inspireren en voorlichten voor het vergroten van de  
biodiversiteit in hun omgeving en geholpen worden met subsidie-  
aanvragen. 

• De gemeente neemt een ecoloog in dienst voor zowel de stad als het 
landelijk gebied. De ecoloog maakt plannen waarbij natuur, landschap, 
recreatie, water en cultuurhistorie in samenhang worden ontwikkeld 
met als doel de woon- en leef kwaliteit, gezondheid en welzijn te   
vergroten.

• De gemeente stimuleert het terugwinnen van grondstoffen uit afval, 
o.a. door het plaatsen van meer glasbakken en het klantvriendelijker 
maken van afvalverzamelpunten zoals de milieustraten van Circulus. 
Het laten verbranden van goed recyclebare stoffen zoals gips wordt 
verboden.
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1b. Een gezonde landbouw in Achterhoeks landschap.

LochemGroen! heeft een optimistische en realistische kijk op boeren 
in onze gemeente. Landbouwers kunnen eerlijk, duurzaam voedsel 
produceren zonder de bodem uit te putten. Kleinschalige natuurinclusieve 
biologische landbouw met wissel- en strokenteelten met bloeiende 
akkerranden is de toekomst. Waarbij bomen en hagen de velden omlijsten 
die dankzij een gezonde bodem en schoon water bijdragen aan de   
biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de gemeente. LochemGroen! 
neemt het voortouw om boeren te ondersteunen om de overstap naar 
kleinschalig en biologisch te maken en om geheel plantaardig te gaan   
boeren.

Actiepunten

• De gemeente geeft voorlichting over het natuurlijke gedrag en de  
behoeften van dieren.

• Bij beslissingen over het landschap is biodiversiteit en kleinschaligheid 
het uitgangspunt.

• De gemeente gaat de verdozing van het landschap door grote   
bedrijfspanden, schuren en loodsen tegen.

• Voor het maaien wordt er eerst gecontroleerd op de aanwezigheid 
van (jonge) dieren in het weiland.

• Monoculturen met Engels raaigras passen niet in de Achterhoek.   
In plaats daarvan willen we kruidenrijke graslanden. 

• De gemeente spant zich maximaal in om stalbranden tegen te gaan. 
Bij vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt hier extra  
aandacht aan besteed.

• Er komt ruimte voor dieren in het wild (vogels, reeën, hazen, vossen, 
insecten, etc.). Zij hebben recht op voedsel, schuil- en broedplekken 
en water.

• Lochem wordt prikkeldraadvrij.  Waar mogelijk wordt prikkeldraad 
vervangen voor natuurlijke afscheidingen zoals heggen en houtwallen. 
Dit verfraait het landschap, vergroot de biodiversiteit en is goed voor 
insecten en vogels.
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• Er komt een verbod op het gebruik van landbouwgif op gemeentelijke 
pachtgronden. 

• Boeren die overwegen te stoppen met hun bedrijf, krijgen van   
de gemeente uitgebreid advies over de mogelijkheid om nieuwe  
ontwikkelingen te ontplooien, voor een leefbaar en groen platteland.

• Een aangepaste “rood-voor-rood” regeling met groene inpassing 
stimuleert bij nieuwe invullingen van oude stallen biodiversiteit,   
duurzaamheid, buitensport en natuureducatie. Denk aan kleine   
duurzame woningen met veel groen, een boerderijwinkel, oude   
ambachten, een pluktuin of een kleinschalige theetuin. 
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1c. Dieren hebben rechten in Lochem

LochemGroen! kijkt verder dan alleen de eigen soort. Er is geen ruimte voor 
dierenleed in de gemeente Lochem. Elk dier moet naar zijn of haar aard 
kunnen leven. Dus geen uitbuiting van dieren voor winst op Lochemse 
gemeentegrond. We verbieden uitbreiding van de intensieve veehouderij en 
zetten daarmee het belang van inwoners en dieren voorop. De gemeente 
Lochem neemt regels op zodat alle dieren naar buiten kunnen en stimu-
leert beweiding en aanplant van bomen en bouw van schuilstallen die  
dienen als beschutting voor de dieren.

Actiepunten

• Kuddedieren staan niet alleen in de wei. Beschutting voor weide-  
dieren wordt gestimuleerd.

• Jagen op gemeentegrond wordt verboden. Illegale jacht en stroperij 
wordt strenger aangepakt.

• Alle oevers in de gemeente worden natuurlijk aangelegd.

• In de gemeente Lochem moeten alle kinderboerderijen gaan voldoen 
aan het keurmerk ‘Diervriendelijke kinderboerderijen’

• Er komen bord(jes) bij het Hertenkamp in Lochem met uitleg om de 
herten geen brood te voeren, omdat dit schadelijk is voor de dieren 
en wat je eventueel wel kunt geven.

• Er komen meer veilige en omheinde hondenontmoetingsplaatsen.

• De gemeente start een bewustwordingscampagne over het negatieve 
milieueffect van anti- vlooien en tekenmiddelen bij huisdieren.

• Voor nieuwe dierentuinen of parken waarin dieren worden gehouden, 
zoals Micromania, is geen ruimte in de gemeente Lochem.

• De gemeente onderzoekt en brengt in kaart waar mogelijke bronnen 
zijn van ziekteverwekkers die van dier naar mens kunnen overspringen.
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2  Energie en klimaat

LochemGroen! is voor een snelle echt groene energietransitie, met als 
uitgangspunten besparing, een decentrale aanpak met draagvlak, èn durf. 
Lochem is energieneutraal in 2030 en dat kan met forse besparingen op 
energie, door grootgebruikers en inwoners. Dus veel beter isoleren,   
min-der vaak de auto pakken en minder vlees eten. We stimuleren lokale 
initiatieven, waarbij de energie van de gemeenschap is en naar de   
gemeenschap gaat. Want het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.
We stimuleren isoleren en het op andere manieren verminderen van het 
energiegebruik. Windmolens zien we als een noodzakelijke, maar ook  
tijdelijke oplossing, tot er nieuwe technieken ontwikkeld zijn die geen  
horizonvervuiling geven. Windmolens krijgen vergunningen voor maximaal 
30 jaar, met borging voor het milieuvriendelijk slopen en recyclen van de 
molens. Daarnaast moeten ze - om overlast zoveel mogelijk te beperken - 
geclusterd staan, met een zo hoog mogelijke tiplaagte om de omringende 
natuur zo min mogelijk te verstoren. We kijken naar zo goed mogelijke  
inpassing in het landschap. Ze worden omgeven door een groot gebied 
voor natuurontwikkeling. De geluidsoverlast voor omwonenden moet  
acceptabel zijn, ruim onder de norm. De molens worden stilgezet als 
er hinderlijke slagschaduwen ontstaan of vogels vermorzeld dreigen te 
worden. Omwonenden profiteren financieel van de aanwezigheid van  
de windmolens.

Mestvergisting (biogas) vinden we geen goed idee omdat het een   
schijnoplossing is. Het overschot aan mineralen blijft onverminderd groot  
terwijl de vernietiging van tropisch regenwoud voor veevoer doorgaat. 
Aardwarmte is alleen mogelijk als die geen bedreiging vormt voor het  
bodem- of drinkwater. 

Andere alternatieven die interessant zijn om verder te onderzoeken zijn 
waterstof en waterenergie, als ze schoon worden geproduceerd.
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Met bovenstaande plannen creëer je een win-win-win-win-win situatie: 
hernieuwbare energie opwekken, versterken van de natuur en    
biodiversiteit, klimaatadaptatie door de bufferende werking van de natuur,  
vastleggen van CO2 in de vegetatie, en vergroten van de financiële   
mogelijkheden van omwonenden die geld krijgen om te isoleren of een 
zonnecollector aan te schaffen. LochemGroen! is voor het omschakelen 
van aardgas naar echt groen geproduceerd waterstofgas.

Actiepunten

• Overmatige en verstorende verlichting in het buitengebied wordt 
teruggedrongen en gaat ’s nachts uit. Bijvoorbeeld rondom recreatie-
parken en van bedrijfs- of particuliere terreinen. Donkerte ’s nachts, 
zeker in het buitengebied, is de norm.

• De gemeente start een intensieve campagne voor energiebesparing 
en geeft daarbij zelf het goede voorbeeld. De kantine van de   
gemeente Lochem worden biologisch en standaard plantaardig.

• Lichten van winkels en kantoren gaan uit tussen 23 uur en 7 uur.   
Industrieterreinen worden donker: de verlichting gaat uit. 

• Bij vervanging van openbare verlichting wordt de optie die de minste 
lichtvervuiling geeft gekozen.

• In de wintermaanden blijven alle deuren van winkels in Lochem   
dicht om energie te besparen. Winkels open, maar deuren dicht.

• Er komt een strenger reclamebeleid voor neonverlichting en verlichte 
displays, waarbij veel scherper wordt gelet op energiebesparing.  
We willen geen grote reclameborden langs de A1 bij Epse.

• Duurzame energie opwekken met zonnepanelen op daken en kleine 
windmolens plus een aantal grote als geluidsoverlast kan worden 
ingedamd.

• Bij de vestiging van nieuwe bedrijven in Lochem volgt een klimaat- en 
biodiversiteitstoets vanuit de gemeente. Er komt een ontmoedigings- 
beleid voor bedrijven met een grote uitstoot of vervuilende activiteiten.

• Er komen geen grote datacenters in gemeente Lochem.
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• Hogere energiekosten brengen veel inwoners in de problemen.   
De gemeente stimuleert het nemen van energiebesparende  
maatregelen, met extra aandacht en subsidie voor lagere inkomens.

• De gemeente verbiedt fossiele reclame in de openbare ruimte.

• De gemeente start een hitte- en gezondheidsdialoog op basis van  
de hittekaart.

• Nieuwe bedrijven worden verplicht zonnepanelen te plaatsen (mag 
ook in de wanden); handhaving en controle hierop worden verbeterd. 
Bedrijven dienen aan te tonen dat ze de minst mogelijke hoeveelheid 
energie en grondstoffen gebruiken.

• De gemeente introduceert een aangescherpte zonneladder om te 
komen tot geschikte locaties voor zonnepanelen.

• We stimuleren experimenten met kleine windmolens met slimmer 
design en zonnecollectoren in combinatie met grootschalige   
warmwateropslag.

• Zonnepanelen worden zoveel mogelijk op of boven verharding   
geplaatst, dus op gebouwen en boven parkeerplaatsen en in fietspaden. 

• Zonnevelden komen alleen op weilanden die geen natuurwaarde  
hebben omdat er maar één soort gras groeit, of als schaduwdak 
boven groente- en fruitteelt met semitransparante panelen.   
Maximaal 40% van het oppervlakte is voor panelen en 60% voor   
natuurontwikkeling. Net als de windmolens moeten ook de   
zonnepanelen na 30 jaar gesloopt en gerecycled worden en ook   
dat moet geborgd worden door verplichte afdracht in een fonds. 

• De gemeente gaat zich samen met het waterschap sterk maken voor 
het terugdringen van verdroging van de Achterhoek. De gemeente 
gaat actief het gesprek aan met waterschap en agrariërs over grond-
waterverhoging en verbetering van het stuwbeheer in de winter om 
verdroging van de gemeente te voorkomen. Er komt een brede   
bewustwordingscampagne om water in de gemeente vast te houden.

• De gemeente gaat zich extra inspannen om bedrijven die vervuiling 
veroorzaken te controleren en versterkt de handhaving om   
milieuvervuiling te voorkomen.
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• De gemeente stimuleert het afvalruimen, en ruimt zelf afval op  
voordat er gemaaid wordt in bermen. Een maaikalender maakt 
inzichtelijk wanneer bermen worden gemaaid.

• Er komt een verbod in de gemeente op het buitenshuis oplaten   
van ballonnen en strooien van confetti.

• De gemeente Lochem wordt vuurwerkvrij en is op weg naar een   
verbod op carbidschieten door aantal en omvang vergunningen   
af te bouwen. 
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3  Wonen en bereikbaarheid

3a In Lochem kan iedereen betaalbaar wonen

LochemGroen! wil een welkome gemeente zijn voor iedereen, met goede 
voorzieningen in alle kernen. Dat betekent een woonvisie met veel ruimte 
voor betaalbare woningen, gebouwd volgens de meest duurzame  
standaarden. We stimuleren verduurzaming en vergroening van bestaande 
huizen, met extra aandacht voor diegenen die niet zelf hun verduurzaming 
kunnen betalen. In Lochem staan we open voor vernieuwende initiatieven 
op woongebied, zoals erf delen, meergeneratie wonen en tiny houses. 
Daarbij is zorg en wonen meer in elkaar verankerd, want mensen zorgen 
voor elkaar. Ook is er aandacht voor biodiversiteit in de woonomgeving en 
kijken we hiervoor naar win-win situaties: waar meer gedaan wordt aan 
biodiversiteit, mag ook meer.

Actiepunten

• De gemeente maakt concrete en harde afspraken met projectontwikke-
laars over de gestelde doelen, transparantie over de plannen en de  
gemeente versterkt het informatie- en inspraaktraject met de bewoners.

• Gemeentelijke plannen waarvoor een vergunning nodig is worden 
(naast de al bestaande manieren) ook op de locatie zelf zichtbaar 
aangekondigd, met bijvoorbeeld een bord. Zo worden inwoners tijdig 
en goed op de hoogte gesteld.

• Bewonersinitiatieven om te komen tot alternatieve woonvormen 
worden actief ondersteund, met eisen aan een groene inpassing.

• De gemeente stimuleert groene daken en andere aanpassingen die 
bijdragen aan klimaatadaptatie. Met de woningbouwverenigingen 
maakt zij afspraken om dit ook bij huurwoningen mogelijk te maken.

• We willen de landelijke uitstraling van onze gemeente behouden.  
Gorssel, met zijn prachtige groene omgeving, en het pittoreske Almen 
zijn mooie voorbeelden van Lochems uitstraling. 
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• Nieuwbouw projecten worden standaard energieneutraal.

• De gemeente voert zelfbewonersplicht en leegstandsheffing in.

• De gemeente zet sterk in op het bouwen van starterswoningen voor 
jongvolwassen, zoals vaak gevraagd door de jongeren uit Harfsen

• Als alternatief bij locaties waar het niet kan, of niet is gewenst, wordt 
een bedrag gestort in een fonds waaruit anderen (corporaties of 
ontwikkelaars) geld kunnen krijgen om meer dan 30% “sociaal” te 
bouwen. Dit compensatiefonds voor sociale woningbouw wordt door 
de gemeente beheerd.

• We stellen een onafhankelijke gebiedsregisseur aan die inwoners  
de weg wijst in de wereld van ontwikkelaars en de gemeente.   
Deze regisseur stuurt op leefbaarheid en verbinding.

3b Een goed en bereikbaar duurzaam vervoer

LochemGroen! vindt verbinding belangrijker dan efficiëntie, en samenhang 
belangrijker dan snelheid. Snelheid is geen streven op zich, bereikbaarheid 
voor iedereen wel. LochemGroen! wil inwoners stimuleren om met de  
fiets, bus of trein te reizen en investeert daarom in fietsinfrastructuur en 
OV in plaats van asfalt.

Actiepunten

• Deelauto’s, carpoolen, meerijden en liften wordt gestimuleerd.  
Meer mensen in één auto betekent minder auto’s op de weg.

• De gemeente gaat sterk inzetten op regiotaxi’s en andere    
vervoersvoorzieningen voor inwoners (en toeristen) zonder auto. 

• Nieuwe parkeerplaatsen worden standaard ecologisch (waterdoor- 
latend) aangelegd, bij renovatie van parkeerhavens wordt kritisch  
naar het nut gekeken en worden deze ook ecologisch. 

• We verkoelen de stad met bomen en vergroening. In de Nieuwstad 
in Lochem worden parkeerhavens weggehaald en groen ingevuld en 
bomen geplaatst.
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• In elke bebouwde kom wordt 30 km/u de maximale snelheid, bijv. in 
Epse wordt hier al lang op gewacht. 

• Er komen meer openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen 
om de mogelijkheid om elektrisch te gaan rijden te vergemakkelijken.

• Bomen maken geen ongelukken, auto’s wel. De snelheid gaat omlaag 
wanneer bomenlanen gevaar opleveren voor dier, boom of mens. 

• De gemeente onderhoudt bestaande zandwegen en maakt een plan 
voor het terugbrengen van zandwegen waar dat kan.

• De gemeente zet in op een zo milieuvriendelijk mogelijke inzet van 
strooizout, en stimuleert onderzoek naar alternatieven.

• De gemeente maakt zich sterk voor het in ere herstellen van station 
Laren-Almen.

• De N348 vanaf Gorssel tot de rotonde bij Eefde gaat permanent naar 
60 km per uur.

• Als Arriva en de provincie niet mee willen werken, zijn we als gemeente 
zelf aan zet om kleinschalig duurzaam vervoer te organiseren van al 
onze kernen naar Lochem, Deventer en Zutphen.
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4  Samen leven: onderwijs, zorg, 
    cultuur en noaberschap

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

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.

4a Onderwijs voor iedereen

De gemeente Lochem vindt onderwijs in al zijn vormen waardevol.   
We bieden ruimte aan verschillende reguliere schooltypen en alternatieve  
vormen van onderwijs zoals onderwijs op de zorgboerderij en    
praktijkleren, zowel voor kinderen als volwassenen.  
Onderwijs is voor iedereen letterlijk en figuurlijk dichtbij en bereikbaar. 
Mocht een school in een kleine kern dreigen te verdwijnen dan bemiddelt 
de gemeente in een samenwerking waardoor deze behouden kan worden.

4b Een gezonde samenleving met zorg op maat

LochemGroen! wil dat zorg voor iedereen toegankelijk is en bij voorkeur 
kleinschalig en regionaal wordt gefaciliteerd. Met oog voor de relatie   
tussen omgeving en welbevinden en zorg. Met een divers aanbod van 
zorgcentra zodat iedereen zich veilig en welkom voelt. We zetten sterk in 
op preventie en een gezonde levensstijl, met goede voorlichting en een 
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gezonde omgeving. LochemGroen! gaat uit van de welwillende,   
zelfdenkende mens. Iedereen is gebaat bij eerlijke, volledige informatie 
over (de productie van) voeding, arbeidsomstandigheden en de invloed 
van consumptie op de natuur – in Lochem en elders in de wereld.

4c Een welkome gemeente met zorg voor elkaar

LochemGroen! is een lokale partij met een wereldse blik over de gemeente- 
grenzen. Lochem is een welkome gemeente met noaberschap voor  
iedereen, ongeacht waar je geboortewieg heeft gestaan. We ontvangen 
vluchtelingen niet met wantrouwen of betutteling maar met Lochemse 
gastvrijheid en bieden alle hulp voor snelle participatie. LochemGroen! wil 
kleinschalige humane opvang voor vluchtelingen met goede begeleiding 
en mogelijkheden om zich te ontplooien. Wat de status van de aanvraag 
ook is, niemand mag buiten de maatschappij worden gezet

4d. Verbinding door sport, verrijking door kunst en cultuur

Geluk, vriendschap, gezondheid en plezier zijn niet in economische cijfers  
uit de drukken. Maar iedereen kent de waarde van een goed gesprek, een 
mooi concert, een goede tentoonstelling of een goed gespeelde wedstrijd.  
Beweging is onderdeel van een gezonde levensstijl die zorg voorkomt. 
LochemGroen! stimuleert sporten voor alle leeftijden, in een gezonde  
omgeving en toegankelijk voor iedereen. Kinderen verdienen ruimte
om veilig te spelen en zich te ontwikkelen, op groene en natuurlijke 
speelplekken. 
De natuur waardeer je door er te zijn, tegelijk is kwetsbare natuur niet 
gebaat bij druk bezoek. In Lochem faciliteren we veel meer speelnatuur,  
zodat iedereen de kans krijgt van de natuur te leren en te waarderen.  
Kunst verbindt, vermaakt, ontregelt en verrijkt. LochemGroen! zet zich in 
voor de amateurkunsten en de professionals die hun kunstvakmanschap 
kunnen overdragen.
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Actiepunten

• Er komt extra aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede of 
een taalachterstand hebben.

• In samenspraak met de gebruikers krijgen alle speeltuinen in Lochem 
een groene make-over en worden ze natuurlijker ingericht. Er komt 
meer ruimte voor jongeren in de vorm van skateparken of anderszins 
stimulerende, liefst groene voorzieningen. Bijvoorbeeld in Eefde, waar 
vijf speeltuinen zijn voor jonge kinderen en geen plek is voor de oudere 
jeugd. Ook hier speelt een gebiedsregisseur een belangrijke rol. 

• De gemeente Lochem bevordert de gelijke rechten van mensen met 
een beperking en zorgt ervoor dat de rechten van personen met een 
handicap strikt worden nageleefd.

• We blijven SWL (Stichting Welzijn Lochem) subsidiëren, ze zijn van 
belang voor jongerenwerk, schuldhulpverlening, vrijwilligerscentrale, 
seniorenwerk en mantelzorg.

• We vergroten de investeringen in ’t Baken om achterstanden bij de 
WMO en PGB in te lopen en problemen in de zorg voor te zijn.

• De gemeente vergroot de steun voor bibliotheken. Deze zijn een   
digitaal steunpunt en bieden hulp aan inwoners die moeite hebben 
met lezen en schrijven.

• De gemeente gaat zich proactief inzetten voor opvang voor  
vluchtelingen en statushouders.

• Er komt voorlichting over de herkomst van voedsel op alle basis- 
scholen in de gemeente, waarbij wordt ingestoken op gezond,   
diervriendelijk en duurzaam eten en drinken in de klas.

• Mountainbikers mogen genieten van de natuur, maar niet ten koste 
van de natuur. MTB routes worden zoveel mogelijk langs de kwetsbare 
natuur in plaats van erdoor aangelegd, zoals succesvol is gedaan bij de 
Gorsselse heide.

• We zorgen voor voldoende respijtzorg (vervangende mantelzorg).

• We stellen een jongerenraad in, we willen van jongeren horen van  
wat zij vinden dat er beter kan in onze gemeente en vooral hoe zij  
dat concreet voor zich zien.
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5 Economie en ondernemerschap

5a Een bloeiende economie

We stimuleren duurzame ondernemers. De ‘economie’ op zichzelf heeft 
geen waarde, maar moet in dienst staan van een betere planeet en een 
betere samenleving. De vraag is dus niet: wat levert het ondernemers op, 
maar: wat levert het de samenleving op? Ook lokaal moeten we werken 
aan een economie die gericht is op menselijk en ecologisch welzijn.   
En dat begint in elk huishouden, straat, wijk, dorpskern, en gemeente.

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.

Economische groei is geen voorwaarde voor welvaart en welzijn.   
Integendeel: een groeiende sociale en economische ongelijkheid, 
milieuschade en achteruitgang van lokale voorzieningen hebben zich  
allemaal ontwikkeld in tijden van gestage economische groei.
De economie richt zich nu alleen maar op meer geld verdienen en groei. 
Dat zorgt voor schade aan de natuur en het milieu. En het maakt mensen 
niet gelukkiger. Wij vinden het welzijn van mens, dier en planeet   
belangrijker. Een duurzame, bloeiende economie is daarom de oplossing. 

5b In Lochem ondernemen we dingen samen

Gemeenten nemen soms het initiatief, ondernemers en burgers nog   
vaker. Het is belangrijk dat de energie van beide partijen elkaar versterkt.  
Dat betekent dat er bij nieuwe initiatieven vanuit de gemeente goed wordt 
gekeken naar bestaande initiatieven bij inwoners op hetzelfde terrein.  
Ook zonder dat de gemeente een plan heeft, krijgen burgerinitiatieven 
kansen. 
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LochemGroen! wil dat er volop ruimte is voor lokale ondernemers en
inwoners die onze gemeente verrijken met duurzame en sociale   
initiatieven. Onze gemeente is aantrekkelijk voor toeristen, zowel door  
het landschap en de rust, als door onze voorzieningen. We willen graag  
dat deze bezoekers blijven komen en we maken Lochem tot de mooiste  
gemeente om te zijn!

Actiepunten

• We verbeteren duurzame toeristische voorzieningen, zoals restauratie 
van station Almen-Laren, de Staringkoepel, musea en wandelpaden 
(bijvoorbeeld klompenpaden en Pieterpad).

• De gemeente trekt bedrijven aan die ook de ambitie hebben de   
leefbaarheid voor de bewoners en de duurzaamheid voor de   
omgeving te vergroten. Willen bedrijven dat niet, dan ontmoedigen 
we vestiging in onze gemeente. 

• We kijken bij elk besluit van de gemeente welke gevolgen die hebben 
voor onze welvaart en ons welzijn, ook voor de generaties na ons.

• Lochem krijgt een gebiedsregisseur die meekijkt met kansen om 
wenselijke ontwikkelingen te stimuleren.

• De gemeente geeft het goede voorbeeld en koopt alleen duurzame 
producten.

• Geld uit de toeristenbelasting wordt ingezet om het toerisme in 
Lochem te verduurzamen. Zoals spreiding van toeristen en stimuleren 
van openbaar vervoer.

• We stimuleren alle initiatieven voor reparaties, zoals Repair Cafe’s.

• Terrasverwarmers worden vervangen door duurzamere alternatieven 
zoals dekens.

• Lochem voert de ‘ja-ja’ sticker in.

• De gemeente regelt zo snel mogelijk dat bijstandsgerechtigden extra 
mogen bijverdienen naast hun uitkering, ter vergroting van hun  
baankans en hun bestaanszekerheid.
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Meer weten? 
Ga voor nieuws en actuele standpunten 

naar onze website:

www.lochemgroen.nl

of mail ons:

info@lochemgroen.nl


