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P E R S B E R I C H T   No.    13 

 

Asielzoekers centrum de Cloese 
 

 

Het nieuws over plannen voor een asielzoekers opvangcentrum bij de Cloese heeft Stichting 

Mooi Lochem zeer verrast. De afspraak die de Stichting heeft met het college om op de 

hoogte te worden gehouden over alle plannen die er rondom de Cloese bestaan is door het 

Lochems bestuur met voeten getreden. In 3 jaar tijd is van de zijde van het College taal noch 

teken vernomen, ondanks dat Mooi Lochem er een meerdere malen om heeft gevraagd. Uit de 

stellige reactie van dhr. Vos van de Cloese Vastgoed BV. blijkt dat de woningbouwplannen in 

volle gang zijn. 

 

Het beleid in Lochem is onsamenhangend en chaotisch en uitsluitend op de korte termijn 

gericht. Stichting Mooi Lochem is niet de enige organisatie die deze constatering op schrift 

heeft gesteld. De vele ideeën van de Gemeente die de laatste tijd zijn gepresenteerd spreken 

wat dat betreft voor zich. Nadat het college plannen heeft gepresenteerd moet door de 

bevolking kennelijk worden gewezen op de consequenties daarvan. Vaak blijkt dat het 

gemeentebestuur verrast is door deze argumenten, waaruit je de conclusie zou kunnen trekken 

dat op het Gemeentehuis niet voldoende wordt nagedacht. Ambities zijn kennelijk 

belangrijker dan de consequenties van deze ideeën. Ook de plannen omtrent het asielzoekers 

centrum vallen onder deze noemer.  

 

Samenwerking van Gemeentes met commerciële partijen moeten altijd uiterst kritisch worden 

bekeken. In dit geval is dat niet anders. De eigenaren van de Cloese hebben het terrein en 

gebouwen gekocht om er t.z.t. financieel gewin te halen. Om dit doel te bereiken is 

medewerking van de lokale overheid onontbeerlijk. Welnu, de eigenaren lijken toe te staan 

dat een asielzoekers centrum tijdelijk (5 jaar?) wordt gevestigd op hun terreinen. Dus is een 

contraprestatie van de Gemeente in welke vorm dan ook te verwachten, mogelijk al 

toegezegd. Openheid hierover is uiterst belangrijk en leidt vaak tot een breder draagvlak. 

 

Als de Gemeente zijn zin krijgt, gaat in Lochem Oost de komende jaren ongelooflijk veel 

veranderen. In een 3-tal fases worden ruim 650 huizen gebouwd in dit gebied. Ook de Cloese 

spreekt over woningbouw rondom het kasteel, waarmee het totale aantal nog groter gaat 

worden. Geen enkel steekhoudend rapport of wat dan ook ligt hieraan ten grondslag. De 

bevolkingsstagnatie en -krimp, waarover veel te doen is, ook in de Achterhoek, wordt 

volledigheidshalve geheel buiten beschouwing gelaten, alsof Lochem een groei eiland is te 

midden van een krimpende bevolking!  
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B&W van Lochem moeten vooral eerst bezinnen voordat ze beginnen. Zo ook met de opvang 

van 500 asielzoekers aan de rand van onze Stad en de daaraan verbonden toezeggingen aan de 

eigenaren van de Cloese en de impact die deze ‘deal’ heeft voor de Lochemse burgers. Binnen 

de Lochemse gemeenschap is ruim voldoende expertise aanwezig om de gemeentelijke 

bestuurders een welgemeend en goed advies te geven. Stichting Mooi Lochem geeft burgers 

daartoe de gelegenheid om die te ventileren via ons Twitter platform 

www.twitter.com/mooilochem. 
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