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Dichtbij, duurzaam, doen!

‘Dichtbij, duurzaam, doen!’ is de titel van het coalitieakkoord waarin Gemeentebelangen, VVD en
GroenLinks elkaar na de verkiezingen vonden. De coalitiepartners beschrijven hierin wat ze de
komende vier jaar willen bereiken en binnen welke kaders dat gebeurt.

Dichtbij

Doen: ‘Lochem Inspireert’

Met veel plezier zijn wij aan de slag gegaan om het

In een maand tijd voerden we veel gesprekken met

akkoord te vertalen naar een collegeprogramma op

inwoners,ondernemers, maatschappelijke instellingen

hoofdlijnen. ‘Dichtbij’ is één van de belangrijke punten

en bedrijven. We bezochten onder andere supermarkten

uit het coalitieakkoord. Daarom wilden we dit pro-

in alle dorpen en spraken daar met inwoners over

gramma niet bedenken aan de collegetafel alleen. Al

wat hen bezighoudt. Ook beleefden wij op 4 oktober

gauw ontstond toen het proces ‘Lochem Inspireert’.

een inspirerende avond tijdens het ‘Inspiratiecafé’ in

Hierin hebben we vooral op uitnodiging van onze

Almen. We spraken met alle fracties uit onze gemeente-

inwoners zélf gesprekken gevoerd over wat hen bezig-

raad. We schoven ook bij mensen thuis aan de keuken-

houdt en wat zij belangrijk vinden.

tafel. Letterlijk ‘Dichtbij’ dus. Zonder uitzondering
waren dit interessante gesprekken waarbij wij ook

Vier thema’s

veel opmerkingen kregen van mensen die wij minder

Dat deden we aan de hand van de thema’s Sterke

vaak spreken.

Economie, Krachtige Samenleving, Onze Leefomgeving
en Nieuwe Energie. Deze thema’s waren voor ons de

We hebben tijdens ‘Lochem Inspireert’ veel gehoord

basis voor het schrijven van het collegeprogramma.

dat zich moeilijk in een korte tekst laat vangen. Het

Een ieder die dat wilde, kon hierover met ons in gesprek.

plaatje op de pagina hiernaast illustreert wat vaak tijdens gesprekken naar voren kwam. Voor ons is het ook
belangrijk om te merken, dat veel van wat is gezegd
onder de vier thema’s aan bod komt. Het was ook goed
om te horen dat inwoners erg blij zijn om in onze
mooie gemeente te kunnen wonen.
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Verbeterpunten zijn ons natuurlijk ook meegegeven.

Het verhaal gaat verder

Vooral over Onze Leefomgeving. Bijvoorbeeld: inwoners

De samenleving verandert steeds. Dat vraagt van ons

zien graag verbetering in het groenbeheer en de be-

als gemeente wendbaarheid en armslag. Zodat we

reikbaarheid van Circulus Berkel. De verkeersveiligheid

kunnen inspelen op ontwikkelingen wanneer die

wordt op sommige plekken als onvoldoende ervaren

zich voordoen. We kiezen daarom voor een college-

door te hard rijden en vrachtverkeer. Er zijn te weinig

programma op hoofdlijnen. Daarin staan onze belang-

afvalbakken, enzovoort.

rijkste ambities en de activiteiten die we deze periode
willen uitvoeren. We willen ons niet vastleggen in een

We voegen een vijfde thema toe

volledig dichtgetimmerd programma dat ons die

Daarnaast kwam in veel gesprekken ook de rol van de

wendbaarheid en armslag ontneemt. Dat wil niet zeg-

gemeente ter sprake. Inwoners zien daarin mogelijk-

gen, dat onze inzet zich hiertoe beperkt. Veel vaste

heden voor verbetering. Maar zij dagen ons ook na-

taken die wij als lokale overheid uitvoeren (bijvoor-

drukkelijk uit om flexibel en innovatief te zijn en lef te

beeld het verlenen van vergunningen) noemen we

tonen. Inwoners willen graag betrokken worden bij het

niet in het programma maar voeren we natuurlijk

maken en uitvoeren van plannen. Daarom hebben we

gewoon uit.

besloten aan ons programma een vijfde thema ‘‘Slagvaardig Lochem’’ toe te voegen. Onder dit thema schrij-

De samenleving verandert steeds. Telkens komen er

ven wij hoe wij als gemeente ons werk willen doen

nieuwe uitdagingen op ons af. Daarom blijven we

wat inwoners van ons mogen verwachten. We willen

graag met onze inwoners, bedrijven, ondernemers en

‘een overheid zijn die voor en met de samenleving werkt’

maatschappelijke partners in gesprek. We blijven de

(coalitieakkoord).

komende periode wat ons betreft letterlijk ‘Dichtbij’.
We laten ons graag uitnodigen om met u in gesprek

Voor een groot deel sluit wat inwoners ons meegaven

te blijven. Via deze link kunt u ons hiervoor bereiken

ook aan bij de laatste bevindingen uit ‘Waar staat je

www.lochem.nl/bestuur-enorganisatie/college-van-

gemeente 2018‘ (onderzoek Lochem Spreekt’ )

burgemeester-en wethouders. Ook kunt u regelmatig
uw inbreng leveren via ons digitale inwonerpanel
‘Lochem Spreekt’. We betrekken u nadrukkelijk bij de
voorbereiding en uitvoering van plannen.
De begroting 2019 ligt op dit moment van schrijven
ter vaststelling voor aan de gemeenteraad. Verderop in
ons programma leest u onder ‘Aan de slag’ wat we
organiseren om activiteiten alsnog uit te voeren en
voorstellen te doen in 2019 of op te nemen in de
kadernota 2020.

“Wij bedanken iedereen die met ons in gesprek
ging over de vraag hoe we met ieders inzet onze
gemeente nog mooier kunnen maken. Dankzij deze
gesprekken hebben we het collegeprogramma op
hoofdlijnen verder kunnen verrijken. We hebben er
onder meer een vijfde thema aan toegevoegd. We
kijken met plezier terug op alle ontmoetingen en
blijven met u in gesprek”.
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Dichtbij, duurzaam, doen! Coalitieakkoord 2018 – 2022

Vijf thema’s
De Lochemse samenleving bruist van ideeën. Er is veel kennis en er zijn onderwerpen die aandacht
vragen. Wij willen daar wat mee doen. De basis daarvoor is een aantal thema’s. We gingen bij
het begin van ‘Lochem Inspireert’ van start met: ‘Sterke Economie’, ‘Krachtige Samenleving’, ‘Onze
Leefomgeving’ en ‘Nieuwe Energie’. Zoals de inleiding beschrijft, was ‘Lochem Inspireert’ de aanleiding om aan ons collegeprogramma het thema ´Slagvaardig Lochem´ toe te voegen.
Dit hoofdstuk gaat over die vijf thema’s. Naast onze

Ambitie

ambities zijn ‘Dichtbij’, ‘Duurzaam’ en ‘Jeugd’ hierin de

Lochem is een gemeente waar je als ondernemer

rode draad. Deze onderwerpen vinden wij extra be-

graag onderneemt en investeert. Omdat de gemeente

langrijk. De activiteiten zijn een start waarmee we zo

zuinig is op bedrijven en meedenkt. Omdat Lochem

snel mogelijk aan de slag willen gaan. Geen eindpunt.

een gemeente is die nieuwe bedrijven van harte
begeleidt en welkom heet. Ondernemers helpen vooral
elkaar en kunnen rekenen op een helpende hand van
de gemeente wanneer dat nodig is. Samen met de

1. Sterke Economie

ondernemers werken we aan groei van bedrijven en van
banen.
We zoeken naar mogelijkheden om werken in de
gemeente Lochem extra aantrekkelijk te maken voor
hoogopgeleiden. We stoppen extra energie en geld
in vrijetijdseconomie, zodat recreatie en toerisme
weer toonaangevend worden. Door slimme Lochempromotie wordt onze gemeente aantrekkelijk voor
ondernemers en werkzoekenden. We zorgen letterlijk
voor ruimte om te ondernemen.
Dat geldt ook voor de landbouw. Door mee te denken
over ontwikkeling of functieverandering. Sociaal
ondernemen vinden we belangrijk: ondernemers die
helpen om mensen die wat meer begeleiding nodig
hebben toch in dienst te nemen.

Dichtbij

“Geef ruimte aan MKB
en dan vooral de startende
en jonge ondernemers.
Haal belemmeringen weg.
En zorg dat ze zich bijvoorbeeld actief mogen vestigen
in leegstaande schuren in
het buitengebied”

Door regelmatig overleg met bedrijven kunnen we
flexibel inspelen op ontwikkelingen. Dit zorgt ervoor
dat bedrijven blijven en nieuwe bedrijven naar onze
gemeente trekken.

Duurzaam
Bedrijven in de gemeente Lochem lopen waar mogelijk
voorop in de energietransitie, circulaire economie en
natuur-inclusief ondernemen. Lochem is extra aantrekkelijk voor Cleantech-bedrijven. We gaan daarbij

(InspiratieCafé)
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helpen om het voor ondernemers zo makkelijk mogelijk te maken. We laten bijvoorbeeld zien waar de kan-

2. Krachtige samenleving

sen liggen. We schuwen een eerste stap niet om iets
op gang te brengen en actief samen aan de slag te
gaan. Met respect voor ieders rol.

Jeugd
Jeugd en jonge gezinnen willen we in onze gemeente
houden. Ze zijn erg belangrijk voor de detailhandel en
voor bedrijven die medewerkers zoeken. We zoeken
mogelijkheden om jongeren zonder baan aan werk te
helpen.

Doen
1. Om ruimte te bieden aan ondernemers (her)ontwikkelen wij de bedrijventerreinen Diekink en
Scheggertdijk.
2. We versterken Recreatie en Toerisme, met als ambitie: Lochem als perfecte recreatiebestemming in
eigen land.
3. Om mensen aan het werk te helpen, zorgen we
ervoor dat we de mensen en hun talenten kennen
en helpen ontwikkelen. Meer mensen aan de slag!
4. Om bedrijven goed te ondersteunen weten we
waar ze mee bezig zijn en wat hun plannen zijn.

“Als je jongeren wilt
betrekken of informeren,
doe dat dan over concrete
onderwerpen. En maak dat
bekend. Bijvoorbeeld de
vaccinatie-campagne op
Instagram werkte goed
bij jongeren.”
(leerlingen Staring College)

Ambitie
Samen leven in de gemeente Lochem ervaren als een
warm bad. Naoberschap vinden we belangrijk en helpen
we versterken. Elke inwoner voelt zich gewaardeerd
en kan meedoen in de samenleving. We zorgen ervoor
dat onze dienstverlening nog beter past bij wat onze
inwoners willen. Dit bekent meer aandacht, tijd en
keuzevrijheid voor de inwoner die zelf de touwtjes in
handen houdt. Met meer ruimte voor de professional
om snel en doeltreffend te handelen. Inwoners, ondernemers en verenigingen dagen de gemeente uit,
omdat ze het beter willen. De gemeente geeft ruimte
aan deze uitdagingen en als het nodig is helpt zij
daarbij.

6

Dit betekent dat we plannen maken in gesprek met inwoners. We willen een omgeving waarin mensen naar
elkaar omkijken, elkaar steunen maar elkaar ook durven
aanspreken. Iedereen wordt gezien en niemand valt
buiten de boot. De gemeente neemt hierin het voortouw maar kan niet zonder haar inwoners: Krachtig
samenleven doe we echt samen! Tijdens ‘Lochem
Inspireert’ spraken inwoners en zorgverleners ons over
het belang van goede zorg dichtbij. Over de aandachtspunten die we meekregen gaan wij met inwoners zorgconsulenten en zorgverleners in gesprek. Denk daarbij
aan meer kortdurende opvang, aandacht voor mantelzorgers, actiever promoten van initiatieven zoals onze
vrijwilligerscentrale. Doel is goede zorg voor iedereen
die dat nodig heeft.

Dichtbij
De gemeente is van ons allemaal. We merken dat
inwoners het zo ook steeds meer voelen. Als het gaat
om de zorg voor onze buitenruimte. Maar ook om het
verkeersgedrag in de buurt. We zijn als gemeente zichtbaar, gevraagd en ongevraagd als inwoners onze hulp

vroeger bij zijn). Betrokkenheid van ouders en opvoeders

nodig hebben. Met ‘t Baken komt er één plek voor elke

bij vrijetijdsbesteding en begeleiding van jongeren

inwoner met een vraag over zorg, jeugd, werk en

moedigen wij aan. Het terugdringen van alcohol- en

inkomen. Elke inwoner voelt zich gehoord, ziet nieuwe

drugsgebruik vinden wij belangrijk.

mogelijkheden en heeft meer grip op zijn situatie.
We kijken naar elkaar om en hebben oog voor het ‘mee-

Doen

doen’ van alle inwoners. Ontmoeting en samenwerking

1. We betrekken jongeren en geven hen een stem bij

moedigen wij aan.

beslissingen.
2. Zorg brengen we dichtbij de inwoners in de kernen.

Duurzaam
Wat succesvol bijdraagt aan een krachtige samenleving,
blijven we doen. We willen blijvende oplossingen die
toekomstbestendig en duurzaam zijn. We vinden duur-

3. We zetten extra in op preventie om zorgproblemen
eerder te ontdekken en aan te pakken.
4. We geven inwoners ruimte bij plannen die de leefbaarheid vergroten. We bieden hulp bij het indienen
van aanvragen die daaraan bijdragen.

zame relaties met onze inwoners en goede onderlinge
samenwerking belangrijk. Natuurlijk verliezen we ook
onze natuur en energie niet uit het oog. We maken
slimme verbindingen tussen sociaal en duurzaam.
Voorbeelden zijn zon op het dak (ook voor mensen met
weinig geld), elektrische vervoerservice en groene
schoolpleinen.

Jeugd
Jeugd en jonge gezinnen bepalen hoe de toekomst er
uit komt te zien. Jeugd en gezinnen gaan we activeren
en we zetten in op fysieke en mentale veerkracht van de
kinderen. We besteden meer aandacht aan preventie (er
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3. Onze leefomgeving

“Pinautomaten terug”
(rondje supermarkten)

Dichtbij
Iedereen in onze gemeente of die onze gemeente
bezoekt, waardeert de afwisselende omgeving, de
kwaliteit daarvan en het culturele aanbod. Onze leefomgeving is ook letterlijk van ons. Onze inwoners,
ondernemers en bezoekers zien kansen maar zien ook
dat de groene omgeving onder druk staat. Er zijn al veel
mooie initiatieven. We gaan met inwoners in gesprek
over onze leefomgeving en het landschap. Hoe maken
we die nog aantrekkelijker en toegankelijker voor mens
én dier?

“Behoud de rust en het
groen” (rondje supermarkten)
Ambitie

Duurzaam
Duurzaamheid is in alles zichtbaar in de fysieke leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn schoon verkeer,
ledstraatverlichting, gebruik van milieuvriendelijke en
onderhoudsarme materialen. We passen ecologisch

Een afwisselende leefomgeving is de kracht van

bermbeheer toe om meer soorten planten te laten

Lochem. Deze leefomgeving bestaat uit stedelijke

groeien. Dat zie er mooier uit en is goed voor dieren en

voorzieningen, krachtige kernen die dynamiek en

insecten.

gezelligheid uitstralen. Maar ook uit agrarisch en
natuurlandschap waar groen rust en ruimte de boventoon voeren. Ondernemers, inwoners en toeristen
ervaren dit als positief. We versterken deze onderdelen
en verbeteren de kwaliteit. Hierdoor nodigt onze leef-

“Minder hard rijden in
woonwijken”
(rondje supermarkten)

omgeving uit tot wonen, werken, winkelen, wandelen,
fietsen, buitenspelen, ontmoeten. We hebben meer

Jeugd

aandacht voor sport- en speelplekken in de wijken.

Meer aandacht voor de groene leefomgeving in het

De openbare ruimte is schoon, veilig en op orde. Uit de

lager onderwijs, meer buitenlessen en schooltuinen.

gesprekken tijdens “Lochem Inspireert” is gebleken dat

Veilige omgevingen en bijbehorende (speel-)voorzie-

inwoners dit belangrijk vinden.

ningen. Ook actief de jeugd betrekken bij ontwikkelingen
in de openbare ruimte, zoals sport- en speelplekken.

“Fietspaden onderhouden,
meer vrij liggende fietspaden
aanleggen” (rondje supermarkten)

Ook bij scholen kijken we naar hoe het fietsen naar
school aantrekkelijk en veilig kan.

Doen
1. Initiatieven voor het behoud van groen, biodiversiteit

De omgeving verleidt mensen om een gezonde keuze
te maken voor eten en bewegen. Dit komt doordat er
gezond voedsel beschikbaar is en door aantrekkelijke
voet- en fietspaden. We zorgen dat ouderen langer
thuis kunnen wonen of in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. We komen samen met onze inwoners tot
een gedragen Omgevingsvisie met voldoende ruimte
voor ontwikkeling.
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en een aantrekkelijk landschap ondersteunen we.
2. We maken afspraken met de kernen over woningen
voor starters en senioren (levensloopbestendig) en
nieuwe woonvormen.
3. De buitenruimte houden we ‘schoon, heel en veilig’.
4. In de buurten ondersteunen we bewoners om de
leefomgeving verkeersveiliger te maken. We reageren
vlotter op inwonersvragen over verkeer.

4. Nieuwe energie

om met ons mee te denken. We werken daarvoor
samen met LochemEnergie en andere initiatiefnemers.
We staan ook het midden- en kleinbedrijf bij met raad
en daad. En we prikkelen onze industrie om innovatieve
(en op termijn grote) stappen te zetten. Zoals in de
Groene Fabriek.

Duurzaam
Energie is geen losstaand thema, maar nemen we mee
bij elk besluit, plan of uitvoeringsprogramma van de gemeente. Nieuwe energie zal aan het eind van de college-

“Ik wil nu aardgas minderen,
maar het is onduidelijk hoe
dat moet. Adviseurs zeggen:
wacht nog maar even. De
politiek moet de bevolking
meenemen”(InspiratieCafé)

periode meer dan nu de nieuwe standaard zijn. Winden zonne-energie zullen het landschap veranderen, dus
is een zo goed mogelijke inpassing belangrijk. Het gebruik van biomassa voor energie vraagt om goede
luchtzuivering bij verbranding. Biomassa moet uit de
eigen regio komen en bij voorkeur uit onderhoudswerkzaamheden (laagwaardige stromen). Waterkrachtinstallaties produceren kleine hoeveelheden
energie, maar hebben als voordeel dat ze ook ’s avonds
en ‘s nachts energie produceren.

Ambitie

volgende generaties. Zowel het Gelders Energie-

“Zonnepanelen op school?
Gaat de schoolkrantredactie
achteraan!” (leerlingen Staring

akkoord, de Cleantech Regio en de gemeente Lochem

College)

In de toekomst willen we alleen nog duurzaam opgewekte energie gebruiken. Zo nemen we verantwoordelijkheid en dragen we bij aan een goed klimaat voor

gaan uit van energieneutraliteit. De energietransitie
gaat veel verder dan meer isolatie en zonnepanelen op
daken: we moeten alle mogelijkheden gebruiken om
energie duurzaam op te wekken. De gemeente zoekt
samenwerking met inwoners, elektriciteitsproducenten,
het midden- en kleinbedrijf en industrie. Nieuwe energie
is niet meer vrijblijvend. In 2019 verwacht het Rijk een
duidelijk aanbod van de Cleantech Regio: de Regionale
Energie Strategie. Onze inbreng stemmen we af met
de samenleving. Daarin komt te staan welke doelen

Jeugd
Jongeren vinden de aanpak van het klimaatprobleem
heel vanzelfsprekend. Nieuwe oplossingen zullen (later)
deels uit hun handen komen. De Energy Challenge op
het Staring College past daar goed bij, net als educatieve programma’s voor lagere scholen in combinatie
met zonnepanelen op school.

wanneer moeten worden gehaald. Ook gaat de

Doen

gemeente werken aan warmteplannen waarmee

1. We stellen de Regionale Energie Strategie op met de

woningbouwcorporaties en eigenaren van woningen

Cleantech Regio en zorgen voor duidelijkheid over

beter weten waar ze aan toe zijn. Tijdens ‘Lochem

hoe inwoners en bedrijven kunnen bijdragen aan de

Inspireert’ kregen we hier vaak vragen over. De behoefte
aan informatie is groot.

klimaatdoelen.
2. Intensievere inzet van energiecoaches, energieloket,
energiescan en financieringsmogelijkheden voor

Dichtbij
Nieuwe energie komt niet alleen van de gemeente,
maar ook van inwoners en bedrijven. De gemeente
staat naast inwoners met hulp om energie te besparen
en zelf duurzame energie op te wekken. We vragen hen

inwoners en bedrijven.
3. Demo’s krijgen de ruimte. We leren door te experimenteren!
4. Geen dak blijft onbenut als het gaat om de opwek
van zonne-energie.
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5. Slagvaardig Lochem

Niet bij iedereen is altijd bekend waar men terecht kan
voor hulp. Dit gaan wij beter inzichtelijk maken.

Dichtbij
We blijven in gesprek met inwoners, bedrijven en maatschappelijk partners om te horen wat er speelt.
We kunnen elkaar zo beter versterken en helpen. De
organisatie is actief in netwerken en goed bereikbaar
via telefoon en e-mail. We komen onze afspraken na.
Wanneer dat om één of andere manier niet lukt, laten
wij dat weten. Grondhouding bij inwonersinitiatieven
is ‘doen’, maar als het niet kan zeggen we het ook. We
leggen uit waarom iets niet kan. Ons digitaal inwoner-

“Soms vragen kleine problemen
om kleine oplossingen”

panel ‘Lochem Spreekt’ zetten we in om inwoners om

(InspiratieCafé)

“Aanmelden afvalcontainer
eenvoudiger maken”

Ambitie

(InspiratieCafé)

Als het gaat over ‘Een overheid die voor en met de
samenleving werkt’ gaat het over een overheid die

hun mening of naar ideeën te vragen.

midden in de samenleving staat. Dit betekent dat wij

Duurzaam

goed bereikbaar zijn, helder communiceren, doen wat

We bouwen aan duurzame relaties en samenwerkings-

we zeggen en zeggen wat we doen. Ook wanneer iets

verbanden. Daarnaast verwachten we de komende tijd

niet kan. En dat geldt ook waar andere partijen namens

veel initiatieven die te maken hebben met duurzaam-

ons zaken uitvoeren. Tijdens ‘Lochem Inspireert’ is ons

heid. Slagvaardig werken versterkt het realiseren van

gevraagd hieraan de komende periode extra aandacht

deze duurzame ambities.

te besteden. De laatste uitkomsten van ‘Waar staat je
gemeente’ bevestigen dat beeld. Inwoners zijn over het

Jeugd

algemeen tevreden over het wonen in hun buurt en de

We gaan het contact met de jeugd een vaste plek

voorzieningen. Samenwerking met de gemeente en de

geven in onze organisatie en manier van werken. We

dienstverlening zijn voldoende maar er liggen kansen

vragen hen mee te denken bij het maken van plannen.

voor verbetering. Inwoners willen ook graag meer

We zijn toegankelijk voor jongeren en sluiten aan bij

ruimte voor initiatieven.

hun manier van communiceren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Instagram.

Naast het beter organiseren van praktische zaken zoals,
goede bereikbaarheid en eenvoudig taalgebruik wordt
ook aangedrongen op meer experimenteerruimte en
het tonen van ‘lef’. Minder visies, onderzoeken en papier.
Meer daadkracht. Dit spreekt ons enorm aan. Daarnaast is het ook onze taak om bepaalde regels en het
algemeen belang niet uit het oog te verliezen. Wij gaan
graag door met de zoektocht die vorige raadsperiode
begon, om samen (gemeenteraad en raadswerkgroep,
inwoners, college, organisatie) oplossingen te vinden.
Als het gaat om dienstverlening, gaat het ook om het
eenvoudig bereikbaar maken van de juiste informatie.
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Doen
1. We gebruiken actief en eenvoudig taalgebruik en
begrijpelijke procedures.
2. Met initiatieven denken we mee en we schuwen
innovaties niet.
3. We reageren snel en zijn duidelijk in wat inwoners
mogen verwachten.
4. Onderzoek doen we alleen als dat echt nodig is, en
dan zoveel mogelijk door eigen mensen.

Aan de slag
Vervolgproces
Door het gesprek met de samenleving tijdens ‘Lochem Inspireert’ was er niet voldoende tijd om het collegeprogramma te verwerken in de begroting 2019. Dit betekent niet dat we in 2019 geen activiteiten uitvoeren uit
het programma. Veel uit de begroting 2019 sluit aan bij onze ambities onder de vijf thema’s. Daarnaast werken we
de komende maanden voorstellen uit. Hierdoor kunnen we de punten uit ons programma alsnog uitvoeren in 2019
of voorstellen opnemen in de kadernota 2020 en verder. In het vroege voorjaar kunt u als gemeenteraad en
samenleving deze voorstellen verwachten.

Schoon, heel en veilig
Tijdens ‘Lochem Inspireert’ hebben inwoners ook gevraagd om praktische zaken op te lossen. Het gaat bijvoorbeeld
om kuilen in de weg, lantaarnpalen die naar binnen schijnen of palen die scheef staan. Binnen de reguliere begroting
gaan we die dingen proberen op te lossen.

Tot slot
Wat een energie en betrokkenheid is er in onze gemeente! En wat een trots en overweldigende blijheid dat er hier
geleefd, gewerkt en gerecreëerd mag worden. Dat gevoel geeft ons kracht en energie om vast te houden wat we
hebben en te verbeteren waaraan behoefte is. Daar hebben we zin in. Om te doen, zin om dichtbij te zijn en te blijven
en om dit op een duurzame manier te doen. Stappen zetten op weg naar een nóg mooiere gemeente
die klaar is voor de toekomst. Waar we, als het even kan, graag samen met inwoners en ondernemers een goed
voorbeeld willen zijn voor anderen.
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Dichtbij,
duurzaam, doen:
Lochem Inspireert!

