
PERSBERICHT. 

 

Afgelopen maandag heeft plaatsgevonden het Ronde Tafel Gesprek met enkele 

gemeenteraadsleden en de wethouders Bussink en Kottelenberg. Onderwerp van het 

gesprek was de mogelijk aankoop van een perceel in Lochem Oost. In het voorstel staat 

dat het gaat om 4,3 Ha voor een bedrag van bijna € 2 miljoen (dit is ca  € 450.000,- per 

Ha). Stichting Mooi Lochem en 1 omwonende hebben in hun zienswijzen nadrukkelijk 

aan de orde gesteld, dat deze investering zeer risicovol  en mogelijk zal uitmonden in een 

verlies van ca 90 % van dat bedrag als de plannen niet door gaan. Een verlies dat zonder 

twijfel wordt afgewenteld op de Lochemse bevolking.  

 

Het verlenen van het krediet staat voor maandag 14 september a.s. op de agenda van de 

raad. Enkele partijen moeten hier zwaar over vergaderen naar wij hebben vernomen. 

Één van hun argumenten is dat zij enige tijd geleden de Wet Voorkeursrecht Gemeenten 

(Wvg) hebben aangenomen. Toen was hun argument: ‘dit is geheel vrijblijvend en 

verplicht ons tot niets’. Nu hebben wij van diverse kanten het argument gehoord: ‘we 

hebben de Wvg aangenomen en nu moet je ook daadwerkelijk aankopen anders ben je 

ongeloofwaardig’. Zo kan je alles wel recht praten. Het feit blijft echter dat Lochem 

onverdroten doorgaat met het uitvoeren van bouwplannen in het buitengebied, terwijl 

het woningmarktonderzoek van gemeente, dat vorig jaar al is aangekondigd  nog steeds 

moet worden gestart en dat ook de Provincie nu kenbaar heeft gemaakt een onderzoek 

te doen samen met 8 Achterhoekse Gemeenten. Lochem wil daar absoluut niet 

opwachten. Het lijkt wel of dit college voor de verkiezingen in maart 2010 nog even z’n 

spierballen wil laten zien; kijk eens hoe ambitieus en voortvarend wij de gemeente 

aansturen. Ze trekken zich echter totaal niets aan van de situatie zoals die op dit 

moment in onze regio is. Stagnatie en / of krimp van de bevolking, waar al zoveel over te 

doen is (zie de diverse symposia ook in de Achterhoek), raakt Lochem niet aldus het 

college. Er wordt dus nu een beslissing van de raad gevraagd, terwijl er geen enkel 

betrouwbaar onderzoeksresultaat beschikbaar is. Bovendien waar haalt Lochem dit 

krediet vandaan Zo goed zit de gemeente nu ook weer niet bij kas. En er moet de 

komende paar jaar nog heel veel geld worden uitgegeven aan andere dure projecten in 

onze Stad. 

 

Stichting Mooi Lochem, velen omwonenden en andere Lochemers kijken deze 

ontwikkelingen met stijgende verbazing en ongeloof aan. 

 

Lochem, 2 september 2009. 

 

 


