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Beste inwoners van Almen, Barchem, Eefde, Epse, Exel, Gorssel,  
Harfsen, Joppe, Kring van Dorth, Laren, Lochem en Zwiep,

Het is fantastisch wonen in de gemeente Lochem. Of dat nu in het bruisende hart van de stad is,  
in één van de veelzijdige kernen of in het prachtige buitengebied. Onze gemeente Lochem is en blijft prachtig! 

De gemeente is er voor u en voor jou! Altijd en bereikbaar! Om je te helpen wanneer je zorg nodig hebt  
en om je veilig te laten zijn op de weg en in de wijk. De gemeente onderhoudt onze wegen en fietspaden.  
Ze haalt ons afval op en reageert snel en adequaat wanneer we een vraag of klacht hebben. En dat allemaal  
tegen de laagst mogelijke kosten. Zo maken we er een blijvend prachtige gemeenschap van. 

Wij kijken met trots naar onze gemeente maar zijn ons ervan bewust dat er nog veel te verbeteren valt.  
Zo willen we onze inwoners nog meer in de gelegenheid stellen zelf initiatieven te ontplooien. Op het gebied  
van wonen, zorg, het onderhoud van de eigen buurt, of als het gaat om ondernemerschap en werkgelegenheid.  
Wij realiseren ons dat de gemeente daarin een faciliterende rol heeft en vooral haar inwoners en ondernemers  
de ruimte en vrijheid moet bieden. Dat maakt de gemeente Lochem beter, welvarender en mooier.
 
We willen meer banen, meer bedrijven en minder mensen afhankelijk van een uitkering. Werk is de beste sociale 
voorziening. Het is geweldig om te zien hoe onze samenleving ontwikkelt. Wij zijn niet bang voor verandering.  
We omarmen het, anticiperen erop en passen ons aan. Daar willen we heel hard aan werken en dat doen we graag 
samen met anderen. Met (jo)u!
 
Jouw gemeente Lochem, uw gemeente Lochem, mijn gemeente Lochem; ons Lochem!
Wij staan klaar om ons in te zetten voor onze prachtige gemeente, ikzelf voorop.

Ik heb mij de afgelopen jaren met heel veel plezier en vol energie ingezet voor mijn gemeente Lochem.  
Ik ga daar de komende jaren graag mee door. Samen met een fantastisch team en samen met (jo)u.  
Stem daarom op 21 maart 2018 op de VVD in Lochem. Kijk voor (jo)uw kandidaat verderop in dit programma. 

D’r an! 

Erik Haverkort,
Lijsttrekker VVD gemeente Lochem

www.lochem.vvd.nl
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Ik wil leven in een omgeving…

1.  …waar het prima leven is

1.1   …waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt. Het is belangrijk 

om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen 

vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

  We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er kavels zijn voor mensen waar ze een 

eigen huis kunnen bouwen. Daarbij kennen we geen minimale of maximale woonoppervlakte meer. 

  We investeren in woonvormen die aantrekkelijk zijn voor jongeren en beginnende gezinnen. 

   Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe 

woonvormen. Daarbij is volop aandacht voor zorgvrager én partner.

   Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Onze sociale woningbouw is 

goed geregeld via de corporaties. 

  In de gemeente Lochem bouwen we welstandsvrij. 

  Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op 

eigen woningbezit (OZB). 

   Woningbouw sluit aan bij de behoefte van de inwoner. Daarbij maken we nieuwe woonvormen zoals 

tijdelijke bouw mogelijk.

  Wonen in Lochem is duurzaam. Het toepassen van zonnepanelen op daken is vanzelfsprekend.

   De binnenstad Lochem krijgt vorm. Wonen, winkelen, verkeer en werken worden in één plan vastgelegd. 

   Nieuwe locaties zoals Heideveld in Harfsen en Detmerskazerne in Eefde worden samen met marktpartijen 

ontwikkeld. Daarbij wordt actief en vraaggestuurd verkocht.
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  Inbreidingslocaties, locaties in bestaand stedelijk gebied waar kan worden gebouwd, zoals Polsvoort, 

worden snel procedureel voorzien van nieuwe bestemmingen.

  De voormalige Rabobank in Lochem krijgt een nieuwe bestemming. We vinden dat dit pand niet langer 

leeg mag staan dan tot eind 2019. 

  We willen weer een supermarkt in Epse. Natuurlijk vraagt dat om ondernemerschap maar de gemeente 

helpt waar kan. 

  Epse krijgt een Brink op de kruising van de Lochemseweg en de Hasssinklaan.

  De Kop van Oost wordt zo gebouwd dat we rekening houden met de belangen van de bedrijven aan de 

overkant van het Twentekanaal. 

  Slopen en herbouwen in het buitengebied wordt ruimhartig toegestaan inclusief de verplaatsing van 

bouwrechten.

1.2   …waar je afval makkelijk kwijt kunt en het schoon is

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud en het 

schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als 

dat goed gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. 

  De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid rondom 

afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt. 

  We investeren in beter beheer van onze openbare ruimte. Er zijn voldoende prullenbakken, verkeersborden 

staan recht en zijn schoon. Orde en netheid is het begin van veiligheid.

  We gaan afval, onkruid en vuil te lijf. We zorgen ervoor dat wegen, parken en bermen netjes en goed 

worden bijgehouden. Inwoners zijn trots op hun buurt. Daarbij werken we graag samen met private 

partijen. 

  De gemeente is verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. Als het ophalen en verwerken van 

afval goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners. 

  We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval gescheiden 

wordt. We maken gebruik van voor- en nascheiding. Waar we nu nog praten over de kosten van afval 

spreken we in 2022 over de opbrengsten van grondstoffen.
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1.3   …waar je kunt genieten van de natuur

We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en ons coulisselandschap, van de vogels in de tuin en van de 

koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen 

we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn 

geen tegenstanders van elkaar, maar gaan goed hand in hand. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. Wij geloven 

daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig 

met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen waar 

de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

  De Berkel stroomt in Lochem langs de achterzijde van bedrijven. Samen met ondernemers maken we wat 

van die achterkant zodat de uitstraling en het uitzicht vanaf de Berkel verfraaid worden. 

  Natuur en landbouw geven een impuls aan duurzaamheid en milieu. Het levert op lange termijn een 

economische plus. 
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1.4   …waar vervoer van A naar B vlot en veilig gaat   

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te doen en om familie en vrienden op 

te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken 

van de gemeente. 

   De N348 tussen Eefde en Epse wordt definitief voorzien van voldoende veilige oversteekplaatsen voor 

fietsers. We willen tussen de Jodendijk en Quattre Bras aan beide zijden een fietspad zodat aanwonende 

kinderen de veilige oversteek kunnen bereiken.

  Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe 

vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de 

toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen 

voldoende stallingruimtes en goede verlichting. Fietsroutes in onze kernen zijn goed verlicht.

  Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, 

maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. 

We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de 

belasting. We staan open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de private 

taximarkt en plaatselijke initiatieven. 

  Wegen in de bebouwde kom zijn 30 of 50 km/u. Bij 50 km/u is er sprake van gescheiden rijwegen 

voor fietsers en auto’s. Daar waar 50 kan is dat prima. Daar waar 30 moet, is het ook 30! Handhaving 

geschiedt door politie, geholpen door onze gemeentelijke bevoegd opsporingsambtenaren (BOA’s). We 

wachten niet op toestemming van het Rijk maar nemen actief de regie om veiligheid op onze wegen echt 

waar te maken. Dat doen we samen met én voor onze inwoners.

  De rondweg Lochem is klaar in 2021!

  Onderhoud aan wegen gebeurt snel en veilig. Dat houdt in dat een weg zo snel mogelijk weer beschikbaar 

wordt voor verkeer. Grind wordt netjes ingewalst en leidt niet tot valgevaar voor fietsers en motoren of 

schade aan auto’s.

  Ons onderhoudsbudget voor ons asfalt besteden we aan asfalt en niet aan papier. 

  Betaald parkeren kennen we niet in Lochem en dat blijft zo!
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2.   …waar ruimte is voor eigen initiatief

2.1   …waar mensen volop de ruimte krijgen 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun 

leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk; beheer van openbaar groen, 

opruimen van zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen van 

een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid en bij ons streven naar 

een krachtige gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. 

  De gemeente helpt waar nodig en geeft ruimte en vrijheid aan initiatieven van inwoners. 

   We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente mensen helpt bij 

initiatieven. Inwoners ontplooien, de gemeente faciliteert, stimuleert en voert waar nodig regie.

  Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, zoals 

de ouderencursus, het leesklasje, digitale vaardigheden, en de muziekvereniging. Daarbij houden we 

nadrukkelijk rekening met het ondernemersbelang. 

  We stimuleren projecten zoals het hondenlosloopgebied in Lochem en het trapveldje in Laren.

  We zijn trots op initiatieven zoals Brasserie de Mölle in Exel!

  Om initiatieven in de kernen te kunnen betalen willen we een fonds waar inwoners uit kunnen putten.  

Per jaar stort de gemeente € 7,50 per inwoner in het fonds. 
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2.2   …waar ondernemers volop ruimte krijgen

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie. Ondernemers zijn hierin 

onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is 

dé banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Denk 

daarbij ook aan hun grote bijdrage aan sportclubs, evenementen en cultuur.

   Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een 

aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. 

  Wat ons betreft mag een ondernemer groeien, uitbreiden of kan hij of zij eenvoudig zijn of haar bedrijf 

over doen aan een opvolger. De MKB-managers van de gemeente kennen onze ondernemers, verbinden en 

helpen daar waar nodig.

  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente 

recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare 

permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed. 

  We schaffen de vergunningen af voor terrassen kleiner dan 4 tafels.

  We hebben veel waardering voor boeren. We willen dat de agrarische sector kan blijven groeien en 

niet onnodig gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 

toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid mits het de overige landbouw in de omgeving niet hindert.

  De Lochemse agrarische sector barst van het gezond boerenverstand. Wij willen ruimte voor groei. 

Lochem wordt toonaangevend op agrarisch gebied. Het agrarische innovatiecentrum staat en straalt. De 

sector bloeit en inspireert.

  We passen de toeristenbelasting aan. De verkregen middelen zijn beschikbaar voor de sector waarbij in 

overleg de besteding wordt bepaald.

  We stimuleren agrariërs om aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om land- en 

tuinbouwgebied onnodig op te geven voor natuurontwikkeling. 
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Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze niet te vertellen. Door 

ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij minder regels. 

   Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente 

betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen. 

  We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan.

  Verder willen wij vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 

meldingsplicht of algemene regels. We gaan nog een keer met de bezem door de Algemene Plaatselijke 

Verordening. 

  We schaffen de marktgelden af. 

  Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen waarop alle lokale 

lasten staan vermeld. 

  De MKB-managers van de gemeente zijn actief en in contact met ondernemers en 

ondernemersverenigingen. Samen hebben we een goed beeld van de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst!

  Elke kern heeft een aangewezen locatie waar bestaande en nieuwe bedrijven zich kunnen vestigen. Scheve 

bestemmingen worden waar mogelijk rechtgetrokken.

  De leegstaande bedrijfsterreinen zijn voor 2022 allemaal voorzien van nieuwe ondernemingen. Langs 

het Twentekanaal is watergebonden bedrijvigheid normaal en heeft eventueel ruil plaatsgevonden. 

Ondernemers staan in de rij voor een plekje in Lochem. We blijven ons sterk maken voor een aantrekkelijk 

investerings- en vestigingsklimaat. De kansen die de regio Twente biedt voor Lochem worden optimaal 

benut.

  Niemand betaalt graag belasting. Daarom moeten de lokale lasten fors omlaag, ook voor ondernemers. Wij 

zijn niet voor nieuwe belastingen zoals reclamebelasting of stoeptegelbelasting. Ondernemers kunnen hun 

zaken prima zelf regelen. Als ze de gemeente nodig hebben dan weten ze die te vinden. 

  Lochem is aantrekkelijk voor senioren. We maken plannen om specifieke zorg gerelateerde 

ondernemingen aan te trekken gericht op deze oudere doelgroep. 

  Wij vinden dat ‘blurring’ moet kunnen. Bij de kapper mag een wijntje geschonken worden en in het café 

mag men geknipt en geschoren worden. 

  Ondernemers verdienen snel internet, binnen de kern en in het buitengebied. 
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2.3   …en waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie en water en goed om te gaan met het milieu. Dat is van belang 

voor onze kinderen en kleinkinderen.

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische winst. De gemeente 

kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door 

subsidies. 

   Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente werkt actief 

mee aan voldoende oplaadpunten.

  De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en eenvoudige 

procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken, wel door te investeren. 

  Het lopende project ‘De Groene Fabriek’, de samenwerking op energiegebied rondom Hanzeweg en 

Twentekanaal wordt uitgebreid en geconcretiseerd. De gemeente loopt voorop in deze samenwerking.

  We onderzoeken de kansen van energie uit de waterkracht van de Berkel. 

  We willen de doelen voor duurzaamheid opnieuw vaststellen. Daarbij houden we ons aan het 

klimaatakkoord van Parijs en werken we samen met ondernemers aan haalbare en realistische doelen. 

Daarbij zijn we niet voor enorme windmolens op land, die bouwen we liever op zee. We vinden dat 

grootschalige zonneparken acceptabel zijn. Zonder subsidie uiteraard en alleen als de eigenaar van de 

grond het wil.

  Woningbouwcorporaties verduurzamen hun woningen. Nieuwbouw is bij voorkeur energieneutraal. Dit 

verankeren we in prestatieafspraken.

  Het agrarische innovatiecentrum biedt duurzame technologie en echte oplossingen voor de agrarische 

sector. We maken daarbij gebruik van de kennis van Lochemse ondernemers en inwoners.
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3.   …waar iedereen meedoet

3.1   …waar je met plezier aan het werk bent

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een goed leven. Werk zorgt 

voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de 

toekomst van onze samenleving. 

  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten zoveel 

mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van de wet. Daar passen we de gemeentelijke 

inkoopverordening indien nodig op aan. 

  Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente 

een leukere plek om te wonen.

  We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het is 

zonde als we die niet gebruiken. 

  De gemeente zorgt er voor dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, 

kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het 

werk. We kijken naar wat mensen wel kunnen.

  De gemeente zorgt met ondernemers samen voor periodieke work-events. Deze events helpen je een 

nieuwe baan te vinden. Samen met ondernemers en onderwijsinstellingen zorgen we voor aansluiting 

tussen opleiding en arbeidsmarkt.

  Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan 

kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van 

je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie 

mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, 

verliest zijn of haar uitkering.

  Wij willen een effectief re-integratiebeleid. In 2021 zijn honderdvijftig mensen aan een baan geholpen. 

Daarbij is samenwerking met de regio vanzelfsprekend.

  Fraude is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent teruggevorderd naast de 

boete die wordt opgelegd. 
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3.2   …waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan

Op school brengen wij kinderen de kennis bij en leren wij hen vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school leren 

we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school leer je wat normaal is en 

wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er 

belang bij. Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas. 

   De school is goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders. Wij willen dat er goede en veilige plekken 

zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. 

  School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij 

vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Jeugdzorg, politie, gemeente en 

onderwijs werken prima samen. 

  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden 

bij jonge kinderen worden weggewerkt, bij voorkeur op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 

  Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan 

voor later.

  Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus of bijzonder onderwijs 

willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf. 

Waar aandacht is voor álle kinderen…

Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Ouders 

zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. 

De gemeente is dan aan zet.  Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg. Wij vinden 

het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die samen met het gezin naar de beste oplossing 

zoekt. 
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Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en kinderen met een probleem te 

helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede 

koppeling tussen de zorgverleners en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

   Jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg en onderwijs werken nauw samen om problemen snel op te sporen en 

op te lossen.

  De kosten van jeugdzorg zijn hoog. We willen grip op de kosten en geen financiële verassingen.

3.3   …waar iedereen goede zorg krijgt

Iedereen verdient goede betaalbare zorg. Als je gezondheid je even in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het normaal 

dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning 

die je nodig hebt. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig 

wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat 

de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. 

   De zorg is toegankelijk voor iedereen. Inwoners hebben zoveel als mogelijk zelf de regie over hun leven. En 

dus ook over hun zorg. Het PGB hoort daar bij. 

  Zorg is makkelijk toegankelijk in onze gemeente. Zowel digitaal, telefonisch als via het loket in de Oldenhof 

en het gemeentehuis.

  Herindicaties maken we eenvoudig. Wanneer de zorgvraag niet verandert hoeft ook niet elk jaar de aanvraag 

opnieuw. Dat scheelt kind, ouders en gemeente veel rompslomp.

  Lochem kijkt bij het inkopen van zorg naar kwaliteit en niet alleen naar prijs. We investeren in de 

medewerkers om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Kwaliteit van zorg wordt goed bewaakt en bij 

onvoldoendes nemen we afscheid van de aanbieder. 

  Onze zorg wordt als maatwerk aangeboden. Kleine, nieuwe innovatieve zorgaanbieders krijgen van ons alle 

ruimte om mee te doen.

  Zorgaanbieders krijgen betaald naar de kwaliteit die ze leveren en niet alleen op basis van ingezette uren. 

Daarbij is de tevredenheid van de ontvangers mede bepalend



pagina 24

  We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorg is 

ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat 

zij overbelast raken. Het mantelzorgcompliment staat bij ons niet ter discussie.

  Het is eerlijk om te investeren in je eigen gezondheid door preventie die je zelf bepaalt. Het is ook eerlijk 

als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente een eigen 

bijdrage.

  De rijksmiddelen AWBZ en jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden volledig aangewend 

voor de WMO- en jeugdzorg taken.

  De kosten van jeugdzorg zijn transparant en voorspelbaar. Indicaties zijn bij de gemeente bekend 

waardoor overschrijdingen van het budget tot het verleden behoren.

  Elke kern heeft voldoende beschikking over AED’s. Samen met vrijwilligers verzorgt de gemeente 

onderhoud en opleiding zodat in afwachting van de hulpdiensten inwoners elkaar adequaat kunnen 

bijstaan.

3.4   …waar ruimte is voor sport

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale contacten. Wij vinden het daarom 

belangrijk dat elk kind kan sporten. 

   We stimuleren samenwerking tussen sportverenigingen. We omarmen de plannen in Epse en Gorssel en 

staan daar waar nodig klaar met hulp. Als de gezamenlijke exploitatiekosten dalen investeren we mee. 

  Wij vinden dat sporthallen en velden kwalitatief op orde moeten zijn. Verenigingen hoeven geen leges te 

betalen bij (ver)bouwplannen. 

  Wij zijn enthousiast over de jaarlijkse sportverkiezingen. We vieren dat we in Lochem een bovengemiddeld 

topsportniveau hebben.

  We onderkennen dat sporten verandert. Sporten wordt individueler, vindt plaats op de openbare weg en in 

het bos. Indien nodig passen we het beleid daar op aan. 

  We merken dat sport, welzijn en zorg overlap hebben. We vinden dat de gemeente daar dan ook rekening 

mee heeft te houden. Voor goede preventie- en zorginitiatieven vanuit sportverenigingen zijn vanuit de 

WMO gelden beschikbaar. 
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  Ondernemers in sport en recreatie krijgen kansen in Lochem. Nieuwe initiatieven kunnen rekenen op 

onze steun. Indien nodig helpen we bij het aanpassen van bestemmingsplan of bemiddelen we richting 

omgeving. Sport, recreatie en natuur gaan prima samen. De vergunning voor de klimwand / speleogrot 

bij de Kartbaan in Eefde is daar een prima voorbeeld van. Ook het idee voor een speelparadijs in Harfsen 

onder de naam ‘Dassenburcht’ sluit hierbij goed aan. 

  We vinden dat (sport)activiteiten best af en toe op beschikbare landbouwgronden kunnen plaatsvinden. 

Daarvoor hoeft het bestemmingsplan niet aangepast te worden.

3.5   …waar aandacht is voor kunst en cultuur

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. 

Dat heeft een positief effect op de economie. 

Cultuur in Lochem is van iedereen.

  Wij vinden het belangrijk dat inwoners de geschiedenis en cultuur van Lochem kennen. Wij vinden het 

belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen cultuur-historische evenementen zoals de 

Sinterklaas-intochten, IJsseljazz, De Keidagen en Winterwonderland, kermissen, Oranjefeesten en de fiets- 

en wandelvierdaagse.

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.

  Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige veiligheidseisen. Vergunningverlening gebeurt zo 

eenvoudig mogelijk.

  Wij willen dat de jaarlijkse excursie die het Joods Museum organiseert voor groep 8 blijft bestaan. Indien 

nodig betaalt de gemeente bij. 

  Wij realiseren ons dat gemeentelijke monumenten vaak particulier bezit zijn. De monumentencoach staat 

ten dienste van de eigenaar. Monumenten kunnen indien de eigenaar dat wenst ook van de lijst af.

 Schouwburg en Openluchttheater horen bij onze gemeente!
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3.6   …en waar nieuwkomers zich aanpassen 

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het veilig is dan gaan ze waar 

mogelijk weer terug naar hun thuisland. 

  Zolang nieuwkomers in Lochem zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren 

en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen 

verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende 

betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. Het beste leer je de taal door veel te oefenen, bijvoorbeeld 

op je werk. Dat geldt overigens voor iedere Nederlander met een taalachterstand.

  We sluiten niemand uit. Er zijn heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd 

zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland 

biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen.

  Statushouders hebben gedurende de looptijd van hun verblijfsvergunning dezelfde rechten als andere 

Nederlanders. Niet minder, maar ook niet meer.

  Om asielzoekers eerlijk te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in de regio tussen 

buurgemeenten. 
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4.    …waar je je veilig voelt

4.1 …omdat het veilig is

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. . 

   Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als 

je ze nodig hebt. Daarom zijn we voorstander van een nieuwe brandweerkazerne in Almen! 

  De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. 

Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via 

internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval op afspraak langs komt.

  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wat ons betreft heeft elke buurt een eigen 

Buurtpreventie WhatsApp groep. 

  De dekking van het mobiele netwerk is in de gehele gemeente op orde!

  Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze inwoners 

om verdachte of onveilige situaties te melden. In de binnenstad Lochem is het veilig. Samen met 

jongerenwerkers kennen we de risico’s. Hangplekken zijn bekend en er is voldoende te doen voor jeugd. Zo 

gaan we verveling en onveiligheid tegen. In Lochem wordt niets uit baldadigheid vernield. 

  Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag.

  Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. 

  Inwoners helpen elkaar waar nodig en spreken elkaar aan op gedrag. Over hondenpoep, onveilig rijgedrag, 

het dumpen van afval of het vernielen van openbaar of elkaars bezit. We vormen geen politiestaat maar 

blijven van elkaars spullen af. Dat vinden we in Lochem heel normaal.

  Discriminatie en pesten worden aangepakt. We houden rekening met de diversiteit van de samenleving 

maar in uitingen van de gemeente staat gewoon dames en heren. Dat vinden we netjes. 
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4.2 …en waar criminelen hard worden aangepakt

We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Hufters die 

dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun 

werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de 

bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.

  De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. 

Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de 

kleine criminaliteit. 

  Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en 

helmcamera’s.

  Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

  De politie en gemeente hebben aandacht voor criminaliteit in het buitengebied. Onze schuren, ook die in de 

buurt van de A1, zijn veilig. Het aantal inbraken neemt af.
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5.   …waar de gemeente er voor ons is

5.1   …waar de gemeente dienstbaar en modern is

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons daarom een hoge prioriteit. Een 

gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners 

toe te gaan. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze 

zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. 

   We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan 

doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor inwoners, niet andersom.  

  De medewerkers van de gemeente zijn kwalitatief goed opgeleid en op hun taak berekend. 

  We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt 

regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten 

bezorgen, bijvoorbeeld op je werk. 

  De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd 

is en de privacy gewaarborgd. 

  Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente zet financiële informatie over subsidies en 

bijvoorbeeld de begroting online. 

  Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. 

De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen 

te gaan of te bestraffen. 

  De gemeente communiceert helder, eenvoudig en begrijpelijk. Naast de digitale communicatie zorgt de 

gemeente ook voor een papieren versie. Inwoners kunnen zich daarop gratis abonneren.

  Ambtenaren, college en raadsleden komen regelmatig bij bedrijven en krijgen zo een goed beeld van wat 

de ondernemers bezig houdt.

  Ook jongeren die nog niet mogen stemmen hebben een mening die telt. Omdat wij geïnteresseerd 

zijn in hun mening wordt jaarlijks samen met basisscholen en middelbare scholen een scholierenraad 

georganiseerd. Het winnende idee wordt echt uitgevoerd.

  Het loket in Gorssel blijft bestaan. 
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5.2   …waar de overheid je niet in de weg zit

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn voor de samenleving, 

stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige 

regels en het leggen van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg 

stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorpsraden, maar ook direct richting individuele burgers en 

ondernemingen. 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. 

  Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten 

gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen met andere gemeenten uitvoeren als 

daarmee voordeel wordt behaald. Grip op de gezamenlijke regelingen wordt aanzienlijk verbeterd. 

  In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking 

met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, Waterschap en Rijk. De gemeente is actief 

richting Achterhoek, Twente, en Stedendriehoek. 

  De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijke plannen. De gemeente brengt de 

omgevingswet actief tot uitvoering.

  De kapvergunning wordt afgeschaft. 
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5.3   …en waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze 

ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld 

moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is waar ons geld vandaan komt en waar het aan wordt 

uitgegeven. 

 De begroting is sluitend. We geven per jaar niet meer uit dan er ontvangen wordt.

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.

  We houden scherp in de gaten hoe organisaties waarbij diensten worden ingekocht of aan worden uitbesteed 

met ons geld omgaan. Eenvoudig rapporteren we prestatie en beloning in één A-viertje. 

  We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei algemene 

kosten worden afgewenteld op de aanvrager. De directe kosten moeten uiteraard vergoed worden.

  De woonlasten blijven zo laag mogelijk. We willen dat de Onroerende Zaak Belasting daalt. 

  Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een strikte scheiding 

tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: 

inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. De gemeente heeft wat 

ons betreft een stevige reservepositie.

  De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig  inzage 

waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is.




