Transcript Gemeentebezoek Lochem
Op 8 februari bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente Lochem. De
commissaris werd bij het voormalige treinstation verwelkomd door burgemeester Sebastiaan
van ‘t Erve.
Ik heb de zon meegenomen. – Het wordt een mooie dag toch?
In een besloten bijeenkomst met het college van B&W werden verschillende bestuurlijke en
maatschappelijke onderwerpen besproken.
Mag ik dan hartelijk welkom zeggen in Lochem? Fijn om de Rijksheer weer eens op bezoek te
hebben.
Een belangrijk deel van het gemeentebezoek staat in het teken van de ontwikkeling van de
Kanaalzone. Wegen worden aangelegd, bedrijven worden verplaatst en op de vrijgekomen ruimte
komt woningbouw.
Hier komt een nieuwe brug, hier zal alles ontwikkeld moeten worden. De Kwinkweerd zal verbreed
moeten worden met een B-weg. Dat betekent ontsluiting voor de bedrijven. Daarover zijn we in
overleg met z’n allen.
Na het overleg met het college gaat het gezelschap wandelend naar het gemeentehuis.
Bij het gemeentehuis wacht de commissaris een leuke verrassing.
Ach wat mooi! -Dit is het brulkoor van de Braningschool uit Laren.
Hallo Commissaris, wat fijn dat u hier bent. Bent u voor het eerst hier, of bent u al bekend? Welkom
in Lochem ……….
Veel plezier en doe het rustig aan.
Het melodietje komt me bekend voor!
Het klonk heel erg goed he? -Absoluut!
Het is heel mooi!
-Dank jullie wel voor het zingen!
In de hal van het gemeentehuis wordt een aantal presentaties gegeven over de ontwikkelingen
rondom de Kanaalzone. Vanuit verschillende invalshoeken worden de mogelijkheden belicht.
We kunnen ook niet meer op gas koken.
Nee, maar als je nu zegt: we hebben warmte van Friesland Campina, dan moet je eigenlijk zeggen:
“dat gaan we nu doen.” Dan maak je het concreet.
Lochem zit een beetje klem, we zijn hard op zoek naar goede betaalbare woningen en goede
bedrijventerreinen. Het gebied waar we nu staan, hier om het gemeentehuis, verandert. Bedrijven
die klem zitten gaan we verplaatsen en daar komt woningbouw voor terug. Op een aantrekkelijke
plek, dichtbij openbaar vervoer, doorgaande wegverbindingen en het oude mooie centrum.

Aansluitend gaat de commissaris, zoals gebruikelijk, in gesprek met de raad. Tijdens deze bijzondere
raadsvergadering komen zaken aan de orde die zowel door de gemeente als door de commissaris
zijn ingebracht.
Ik heb zojuist een prachtig verslag gekregen van het werkbezoek. De zingende kinderen die mij
welkom heetten, “hallo allemaal”. Verschillende thema’s zijn mooi weergegeven zoals recreatie en
toerisme, de raadsvergadering. Dit is mooi om in een beeld te vangen wat besproken is.
Er speelt natuurlijk een heleboel in de gemeente. Onze economische ontwikkeling komt weer op
gang en dat is mooi om te laten zien bij de Kanaalzone. Maar vandaag hebben we ook met de
commissaris gesproken over de weerbare overheid, hoe zorgen we dat we criminelen geen kans
geven om grip te krijgen op het openbaar bestuur. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Maar aan de
andere kant ook over de veranderende bestuurlijke varianten die we hebben. Hoe betrekken we
mensen bij het werk dat wij doen? En dat zijn heel belangrijke thema’s. Ik ben blij dat de
commissaris daar over is komen praten met onze gemeenteraad.

