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Stichting Mooi Lochem heeft als doel de bevordering van het milieubeheer en de natuur,
alsmede de natuur- en landschapsbescherming in de gemeente Lochem. Tot op heden heeft
onze doelstelling goed aangesloten bij de visie en het beleid van het gemeentebestuur waarin
de hoge economische en natuurwaarde van het het Lochems buitengebied wordt erkend.
Betrokkenheid
In nauwe samenwerking met onze achterban betrekken wij ons in relevante visies en plannen
van het College om zo een mening te vormen met maatschappelijk draagvlak ter
ondersteuning van de Raad. Dit bevorderd optimale participatie, efficiënte besluitvorming en
snelle uitvoering.
Bouwplannen 2008
Zo ook in februari 2008. Het College was toen van mening dat grootschalige nieuwbouw
nodig was, ook in het buitengebied van Lochem waaronder Lochem Oost. Na bestudering van
de plannen en overleg met de achterban was Mooi Lochem toen van mening dat uitbreiding in
het buitengebied van Lochem oost niet alleen onwenselijk was vanwege het verlies aan
natuurwaarde maar ook onnodig was. Deze participatie werd door het College en de Raad
omarmd in een openbaar forum over het onderwerp in de schouwburg op 19 februari 2008
met als uitkomst dat er uiteindelijk niet is gebouwd. Wel is er toen land gekocht gekocht
waarop 2½ jaar later circa € 2 miljoen moest worden afgeboekt.
De PARTICIPATIE was toen goed maar de HAAST van het College heeft de gemeenschap
toen veel gekost.
Bouwplannen 2022
Het schetst dan ook onze verbazing dat het College hetzelfde plan voor Lochem Oost
voorstelt met enkel de wettelijk vereiste participatie omwille van de HAAST die zij hebben.
Want er is woningnood! Tijdens de Tafelgesprekken over dit onderwerp werden de politieke
partijen beperkt tot ieder 1 vraag waarbij enkele raadsleden ook nog abrupt werden afgekapt
omdat het College haast heeft en de vraagsteller wil toch niet vertraging in de woningbouw op
haar/zijn geweten hebben.

Bouwen in het buitengebied van Lochem is onomkeerbaar. Wij breken dan iets af wat voor
ons nageslacht nooit meer op te bouwen is. Vergelijk het met de ruilverkaveling en
waterafvoer uit de jaren 60. Nu zijn wij naarstig op zoek naar mogelijkheden om de
sponswerking van toen weer terug te brengen.
Besluitvorming
Bezint eer ge begint. Maak ruimte voor PARTICIPATIE. Hoe lastig dit ook voor bestuurders
moge zijn. Neem de tijd en doe de moeite om elkaar te overtuigen met harde feiten en gevoel
voor Lochem. En schuif het niet af op een zielloze enquête of een externe organisatie als
MRO die op basis van wat wollige afwegingscriteria en subjectieve beoordeling wel even
zullen bepalen wat voor Lochem het beste is.
Snelle oplossing woningnood
Wat Lochem nu nodig heeft om de WONINGNOOD snel op te lossen is transparantie van het
College en ruimte voor betrokken PARTICIPATIE. Ruimte voor PARTICIPATIE door de
gemeenschap om met de Raadsleden te komen tot een weloverwogen besluit. EN ruimte voor
PARTICIPATIE voor de raadsleden zodat die niet in de HAAST een slecht geïnformeerde
stem moeten uitbrengen omwille van de HAAST van het College. En dan ook nog zich
schuldig moeten voelen mochten zij toch tegen stemmen en daardoor zo aan de woningnood
bijdragen.
Ruimte voor participatie
Om ons heen zien wij dat wij zuinig moeten omspringen met wat moeder aarde ons biedt.
Wij zijn onze volksvertegenwoordigers in de Raad dankbaar voor hun inzet en het werk dat
zij voor ons doen. Wij willen en zullen jullie steunen waar dat kan. Eis ruimte van het College
voor meer PARTICIPATIE zodat wij samen de woningnood op een verantwoorde manier op
kunnen lossen.
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