Doorstroom in Lochem

Gemeentebezoek Lochem op 8 februari 2018

Als commissaris van de Koning maak je nog eens wat mee. Zoals toegezongen worden door
schoolkinderen bij de aankomst bij het gemeentehuis in Lochem. Op de melodie van “Hallo
allemaal” uit de populaire serie ‘Luizenmoeders’ zongen de scholieren Clemens Cornielje een warm
welkom toe, met een eigen tekst.
Eenmaal binnen werd het gemeentebezoek al snel wat serieuzer. In de hal van het gemeentehuis
hadden zich tientallen mensen verzameld uit de lokale wereld van ondernemers, onderwijs en
overheid. Via vier centrale presentaties kwamen vier onderwerpen voorbij: de reconstructie van de
sluis bij Eefde, met directe gevolgen voor Lochem; er kunnen daardoor veel meer schepen deze
route, die essentieel is voor de verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen enerzijds en Twente
anderzijds. Nu passeren er zo’n 15.000 schepen jaarlijks de sluizen; na de reconstructie kan dat
nagenoeg verdubbelen. En natuurlijk gebeurt het duurzaam en energieneutraal.
Daarna volgde een presentatie over de “Port of Twente” en het belang van goede vaarwegen voor
de economie van Twente. Alles wat naar Twente vaart, gaat langs Lochem. Daarom hebben de
gemeente Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Lochem samen een ‘havenbedrijf Twente’
opgericht.
Als intermezzo vertelde de meester van het hele korte verhaal, A.L. Snijders zijn eigen verhaal over
het kanaal: “ik ben altijd getroffen door het kanaal; 20 jaar geleden vertelde iemand die op het
water woonde dat het een mislukt kanaal is. En in mijn hoofd is het altijd een mislukt kanaal
gebleven , tot vanmiddag.” En : “iemand die een schip door het land ziet varen, moet het water
verzinnen.”
Al met al ontstond bij de presentaties een beeld van een actieve gemeente die op veel fronten
samenwerkt. En alsof het toevallig was, was ‘sterk bestuur’ het eerste onderwerp van de bijzondere
raadsvergadering. Vanuit de raad kwam de opmerking dat Lochem al heel goed bezig was en de
vraag of Lochem nog meer moest samenwerken. De commissaris antwoordde daar volmondig “ja”
op: “maar denk dan goed na over hoe je het wilt doen. Overal is de worsteling tussen sturen en
loslaten. Mijn advies zou zijn: stuur op de hoofdlijnen en laat het als raad dan los.”
Laat ze de uitvoering los, het contact met de inwoners haalde de raad juist aan, zo bleek bij het
agendapunt ‘burgerparticipatie’: “onze raad heeft zich vernieuwd en onze inwoners hebben nu veel
meer mogelijkheden voor contact met de politiek dat er ook echt toe doet.”
“Maar zouden we de inwoners niet moeten vragen wat zij er zelf van vinden?”
Een andere vraag was wat de rol van de raad nog is als de bevolking al in groten getale ergens een
standpunt over heeft ingenomen? Kan de raad, als volksvertegenwoordiger, nog van afwijken?
Hoe groter de rol en invloed van inwoners, hoe kleiner die van de raad. Het is aan de raad om “aan
de voorkant “ duidelijke kaders en randvoorwaarden te formuleren.
Hoe weerbaar is Lochem? Dat was het derde en laatste punt. Volgens Pieter Tops is ook in het
oosten van Nederland, en daar ligt Lochem toch echt, de onderwereld bezig door te dringen tot in de

bovenwereld. Hennepteelt en drugslaboratoria zijn ook te vinden in Lochem.
De commissaris riep nogmaals de partijen op om kritisch te zijn bij de werving en selectie van
kandidaat-raadsleden. “Maar maak er alsjeblieft geen politiek issue van want dan gaan mensen het
eerder uit de weg.”

