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Wat is MML?
MML is een typisch Lochemse partij. Zij heeft geen bindingen
met andere landelijke politieke organisaties. Ook qua achtergrond zijn er geen wortels in bepaalde visies of overtuigingen.
Lochem en de daarbij behorende kernen staan voorop. Dat geeft
MML de ruimte te zeggen waar het in het belang van Lochem op
staat. Helder, in een taal die voor iedereen begrijpelijk is.
MML blijft luisteren, ook naar de
kernen, omdat wij er voor alle
inwoners en ondernemers zijn.
Over belangrijke onderwerpen
halen wij tijdig de meningen op
en komen zo tot een gedragen
inbreng.
Niet alleen voor en tijdens de
verkiezingen, maar ook daarna.
Over onze keuzes leggen we
graag verantwoording af.

Wie of wat is MML? Een politieke partij die op wenst te komen
voor de inwoners en ondernemers van de gehele gemeente
Lochem: een partij die die door
haar gedrag afscheid neemt van
het klassieke patroon waardoor
menig inwoner en ondernemer
zich teleurgesteld afkeert van de
(lokale) politiek. Een partij met
een eigen geluid, verbonden
met inwoners en ondernemers.
Een partij die transparantie heel
ver door wenst te voeren.
Wenst u meer informatie: kijk op
onze website,
www.meedenkenmetlochem.nl.
U kunt ons ook volgen op Twitter (@MetLochem) en FaceBook (@MmLochem)
Heeft u vragen? Ons email
adres is:
mmlochem@gmail.com

Regie gemeente: realisatie door inwoners waar dat kan
De gemeente Lochem hervormt zich

Veelal hebben zij zich in de materie

langzaam tot een regiegemeente:

verdiept. Dit betekent dat zij in verge-

doel is meer taken door inwoners en

lijking met het ambtelijke apparaat

ondernemers uit te laten voeren.

een voorsprong hebben m.b.t. inhou-

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het

delijke (vak-)kennis.

onderhoud aan groenvoorzieningen.

Specialistische en inhoudelijke vak-

De gemeente besteedt ook taken uit:

kennis is binnen het gemeentelijke

dit kan volgens ons ambitieuzer.

apparaat vaak niet op alle beleidster-

Ondernemers en inwoners van de

reinen aanwezig en zal dan aange-

gemeente die met plannen komen

trokken of (duur) ingehuurd moeten

zijn hier nauw bij betrokken.

worden. De gemeente moet structureel zoveel als mogelijk gebruik ma-

MML wil dat een initiatiefnemer bij de gemeente een uitgewerkt plan kan indienen en
uitvoeren onder controle en
regie van de gemeente.

ken van de aanwezige (vak-)kennis
bij inwoners en ondernemers.
Een onderdeel van de eigen regie
betekent nauwe samenwerking bij
de planning en uitvoering van de
plannen.

‘MML zoekt naar de balans tussen nut en noodzaak van regelgeving
en is daarbij voor volledige transparantie’

Dienstverlening, regels & transparantie: vóór open
deuren en meer met minder.
De dienstverlening en informatieverstrekking door de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad aan inwoners en ondernemers kan op punten beter, sneller. Zou vaker proactief in plaats van reactief kunnen zijn.
Het ligt op de weg van de gemeente nut en noodzaak van regelgeving
helder te communiceren en betrokkenen in het gehele proces mee te
nemen.
Het steunpunt Gorssel dient open te blijven.
Dat vereist ook een open attitude van het gemeentelijke apparaat. De
noodzaak om voortdurend te blijven monitoren op nut en noodzaak van
procedures en commissies. Samenwerking zoeken waar nuttig en mogelijk.
•

MML vindt dat informatieverstrekking door de gemeente proactiever en toegankelijker kan.

•

Het functioneren van de gemeentelijke organisatie moet
voortdurend worden getoetst op nut, efficiëntie en transparantie.

•

Steunpunt Gorssel gaat niet dicht.

Stadsontwikkeling Lochem: klaar voor de toekomst
In de binnenstad van Lochem staan ondanks het eind van de recessie nog steeds
veel (winkel-)panden leeg. Hierdoor wordt de aantrekkelijkheid van de binnenstad verminderd wat vervolgens weer leidt tot een terugloop van het aantal bezoekers: een neerwaartse spiraal die doorbroken moet worden. Er moet visie ontwikkeld worden: wat wil Lochem uitstralen: een dependance van het Openluchtmuseum dan wel een dynamische gemeente waar innovatie hoog op de agenda
staat. Gezocht moet worden naar mogelijkheden om de binnenstad aantrekkelijker te maken zoals de her-aanleg van de grachten. Levensvatbare initiatieven
moeten door de gemeente daadwerkelijk ondersteund worden. Doel is de stad

•
•

•

De binnenstad van Lochem
moet geen museum wordt.

economisch te versterken met als voornaamste streven het verhogen van het

Alles moet op alles gezet worden om de binnenstad aantrekkelijker en gezond te maken.

ken bewoners bij Noorderbleek te luisteren. Het hart van Lochem is en blijft de

Samenwerking tussen betrokken partijen optimaliseren.

genzinnig Lochem, de opvolger van Lochem 3.0, moet op de resultaten beoor-

aantal tevreden bezoekers. Het is verstandig beter naar de wensen van de betrokoude binnenstad: wat ons betreft heeft het aantrekkelijk en gezond maken van de
van de binnenstad de hoogste prioriteit. Daarnaast is het gewenst dat de samenwerking tussen de diverse partijen in de binnenstad zo optimaal mogelijk is: Eideeld worden.

‘Sport is altijd goed voor lichaam en geest: dat kan je betaalbaar houden als er een tegenprestatie wordt geleverd
Sport is gezond, maar niet tegen elke prijs.

•

MML wil de economie tussen
gemeente, sportorganisaties
en gebruikers grondig onder
de loep nemen en maatregelen tot duurzame gezondmaking realiseren.

Onze maatschappij individualiseert.

worden gegeven. Van beide zijden is

Het aantal mensen dat lid is van een

er zodoende een belang om een op-

vereniging loopt langzaam maar ze-

lossing te vinden. Door middel van

ker terug. Steeds meer mensen kie-

samenwerking tussen de gemeente

zen er voor (al dan niet door omstan-

en verenigingen kunnen voormelde

digheden gedwongen) activiteiten te

doelstellingen worden bereikt. Het

ontplooien op een plek en op een

verstrekken van subsidie kan bijvoor-

moment dat het hen uitkomt. (Sport-)

beeld vervangen worden door het uit

verenigingen en organisaties onder-

handen geven van taken door de

vinden de nadelige gevolgen en wor-

gemeente aan verenigingen tegen

den daardoor gedwongen nieuwe

een bepaalde vergoeding (prestatie-

initiatieven en beleid te ontwikkelen

beloning). De gemeente zal haar

om het ledental op peil te houden. De

medewerking verlenen aan initiatie-

beslissing tot het afbouwen van sub-

ven om op andere manieren inkom-

sidies, clustering van accommodaties

sten te genereren voor instanties,

en fusies van verenigingen zijn ele-

verenigingen en organisaties waar-

menten die meespelen. Subsidies

van de subsidie wordt verminderd of

zijn een stimulans: er wordt geen

verdwijnt. MML vindt dat men overi-

tegenprestatie verwacht. De gemeen-

gens niet gedwongen mag worden tot

te Lochem heeft er belang bij dat

clustering

(sport-)verenigingen

fusering van verengingen. Dit moet

en

andere

van

basis

of

(maatschappelijke) organisaties be-

op

houden blijven. Hiertegenover staat

waarbij men bepaalde (financiële)

dat subsidies afgebouwd moeten

voordelen krijgt ter stimulatie.

worden en taken uit handen moeten

vrijwillige

accommodaties

plaatsvinden,

Kernen met karakter
Kernen maximaal faciliteren om actief met leefbaarheid, krimp en vergrijzing om te gaan. Dorpsraden kunnen daarin een belangrijke rol spelen.
Zowel de specifieke punten per kern als zaken die in alle kernen spelen
aanpakken. Lokale verbanden moeten gestimuleerd en gefaciliteerd worden om zich kwalitatief te ontwikkelen.
Nadenken hoe deze verbanden zeggenschap krijgen naast de formele
besluitvorming binnen de gemeenteraad.
Veel voorkomende knelpunten zijn: de hoge snelheid waarmee door de
dorpen wordt gereden. Onderhoud van wegen, aanleg van fietspaden.
Verkeersafhandeling bij scholen/verzorgingshuizen. Toeristische initiatieven en behoud (medische) faciliteiten.
Voor een stad als Lochem ligt dat anders. Daar zal waar mogelijk, na
inventarisatie, een aanpak per wijk gehanteerd kunnen worden.
•

MML wil dat wijken en dorpen leefbaar blijven met een eigen identiteit
afgestemd op de lokale behoefte.

•

Gerechtvaardigde wensen per wijk en kern inventariseren en aanpakken.

•

Nadenken over een nieuwe/betere rol van dorpsraden en lokale verbanden.

‘Geen exponentiele toename van (gevaarlijk) goederenvervoer over
het spoor door onze gemeente’

Infrastructuur: vooruitkijken met voorzieningen
Het deels achterstallig onderhoud aan

Een onderwerp dat hoog op de prioritei-

de infrastructuur kan niet langer zo

tenlijst staat is de rondweg om Lo-

blijven. Onderhoud vereist een structu-

chem. Deze rondweg wordt wat MML

rele aanpak. Achterstallig onderhoud

betreft zo snel mogelijk gerealiseerd.

kan mede door middel van provinciale
subsidies bijgewerkt worden.
Mogelijk kan sponsoring hier ook een
bijdrage

kan

bieden.

Gestimuleerd

wordt dat fietssnelwegen binnen de
gemeente Lochem ontwikkeld worden.
M.b.t. het gebruik van het openbaar
vervoer is het streven om de busverbinding Zutphen-Lochem weer in gebruik te nemen. Om het OV verdergaand te stimuleren is het noodzakelijk
om te voorzien in voldoende fietsenstallingen en veilige, gratis parkeerplaatsen
(P&R).

Routering van zwaar transport moet
plaatsvinden waarbij dit niet gehinderd
wordt door verkeer-remmende voorzieningen. Drempels op doorgaande wegen zonder aperte relatie met verkeersveiligheid

mogen wat MML aangaat

weg. Efficiënte toegang tot de snelwegen is noodzakelijk voor een bruisende
industrie.
Het geplande vervoer van gevaarlijke
stoffen door onze gemeente moet voorkomen. Een nieuw spoorlijn langs de
A18 lijkt een goed alternatief.

•

MML vindt dat onderhoud aan wegen structureel moet plaats vinden.

•

Herstel van de busverbinding Lochem - Zutphen.

•

Realisatie van de rondweg vindt plaats in komende gemeenteraadsperiode.

•

Gevaarlijke stoffen worden niet binnen de grenzen van Lochem vervoerd.
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Veiligheid en handhaving:
daar ben je zelf ook van
Meedenken met Lochem streeft een
veilige omgeving voor de inwoners
van Lochem na. Om dit te bewerkstelligen zal er gehandhaafd moeten
worden: een eigen wijkagent kan hier
ondersteunend in zijn. De gemeente
heeft hiernaast ook de hulp van haar
inwoners nodig. Initiatieven die de
gemeente veiliger maken worden
ondersteund. Op het gebied van inbraakpreventie is het bijvoorbeeld niet
alleen de politie die werkzaamheden
moet verrichten. Aan de bewoners
mag ook een bepaalde verantwoordelijkheid toegedicht worden om ver-

Werken aan (schone) arbeid
De gemeente moet aantrekkelijker worden voor “schone”
bedrijven. Nieuwe grootschalige en/of vervuilende industrie
past niet binnen onze groene gemeentegrenzen. Er moet
meer ingezet worden op recreatie en toerisme. Initiatieven
op dit gebied krijgen mede door participatie van de kernen
veel meer mogelijkheden. De bestemmingsplannen moeten
zo nodig worden versoepeld om (zeker in de buitengebieden)
kleinschalige zakelijke activiteiten te kunnen ontwikkelen. Dit
beleid blijft overigens niet beperkt tot recreatie en toerisme.
De gemeente kan hier een rol in spelen door bijvoorbeeld
startende ondernemers die een onderbouwd zakenplan indien te helpen bij het verkrijgen van microfinanciering.
Het ondersteunen van bestaande bedrijven en het stimuleren
van een gunstig vestigingsklimaat dient de focus van het
beleid te zijn. Een onderdeel hiervan is het, waar mogelijk,
verstrekken van opdrachten door de gemeente aan bedrijven
gevestigd binnen de gemeentegrenzen. Voor bestaande en
nieuwe bedrijven moet ruimte worden gecreëerd.
•

MML wil dat Lochem een aantrekkelijk vestigingsklimaat
heeft, speciaal voor schone bedrijven.

•

Er veel aandacht is voor recreatie en toerisme.

•

De gemeente serieuze startende ondernemers ondersteunt
met het verkrijgen van microfinanciering.

dachte omstandigheden aan te kaarten en de juiste instanties hiervoor aan
te spreken. Buurtbeheer en buurtpreventie zijn kernwoorden die hierbij een
rol spelen.

Hulpdiensten dienen getraind te zijn,
moeten over de juiste middelen beschikken

en

belangrijk,

op

de

(wettelijk) juiste plaatsen gevestigd
zijn. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor een efficiënte dienstverlening. Er moet weer een standplaats
voor een ambulance in Lochem komen. Tevens moet in het buitengebied
bekeken te worden of er voldoende
bluswaterpunten aanwezig zijn.

Ruimtelijk denken
Wonen: Lochem is je
thuis
De gemeente Lochem
moet een aantrekkelijke
gemeente blijven om in te
wonen. Kernen en wijken
moeten hierin hun eigen
identiteit kunnen bepalen. Bijvoorbeeld door
zich te profileren als recreatieve/
toeristische,
sportieve, of juist rustige
kern, buurtschap of wijk.
De gemeente faciliteert
hierin met de mogelijkheden die beschikbaar zijn.
Ook hier geldt dat niet
alle plannen direct uitgevoerd kunnen worden: er
moet zorgvuldig en op
basis van argumenten
gekozen worden.
Indien de kosten van een
plan de begroting te boven gaan moet er meerjarig gereserveerd worden
om pas bij het bereiken
van voldoende saldo met
de uitvoering te starten:
zo houden we de gemeente ook financieel
gezond en zadelen we
onze erfgenamen niet op
met de effecten van onverantwoord handelen.

Lochem is een agrarisch georiënteerde

In beginsel moet daar waar een gefundeer-

gemeente. Er zijn veel activiteiten gekop-

de behoefte vastgesteld is gebouwd wor-

peld aan de toeleverings- en verwerkingsin-

den. We willen experimenteren met tiny

dustrie. Deze activiteiten moeten gekoes-

houses, waardoor nieuwe woonvormen

terd worden. Zij zorgen niet alleen voor

kunnen ontstaan.

werkgelegenheid, maar faciliteren ook typische culturele toeristentrekkers. Ook agrarische ondernemers dienen daarom een
stem te hebben in de ruimtelijke ontwikkeling. Indien het gaat om het ontwikkelen van
het buitengebied, dan moeten zij betrokken
worden bij de planvorming mb.t. infrastructuur en de veiligheid rondom hun bedrijfsactiviteiten.

Met de moderne middelen kan er ook innovatief gebouwd worden. De kernwaarden
van de gemeente waaronder duurzaamheid
worden hierbij in ogenschouw genomen.
Het streven is om voor voldoende speelruimte en groen zorg te dragen. Met betrekking tot het grondbeleid dient telkens er een
weloverwogen afweging te worden gemaakt, met inspraak van de bewoners.

Met betrekking tot wijziging van functiebe-

Prestige projecten met grote en/of ondui-

stemmingen van gebouwen of gebieden

delijke financiële risico’s voor de inwoners

moet de gemeente voorwaardenscheppend

zoals de Etalage naar de Toekomst of het

beleid voeren. Zo kunnen in het buitenge-

leggen van loze pijpen t.b.v. internet krijgen

bied

bij MML bij voorbaat geen enkele kans.

kleinschalige

bedrijven

toegelaten

worden. Binnen de kaders van de Wet
Ruimtelijke Ordening zal Meedenken met

Hergebruik van bestaande objecten, denk

Lochem zich hiervoor inzetten. Indien het

aan de Detmers-kazerne te Eefde en het

belang groot genoeg is steunt MML het

oude gemeentehuis van Lochem, verdient

aanpassen van bestemmingsplannen.

nadrukkelijke steun.

Momenteel zijn er voor starters en ouderen
niet overal genoeg huisvestingsmogelijkheden die aan hun specifieke behoeften vol-

•

MML wil vanuit meerdere perspectieven naar grondgebruik, werkgelegenheid, ondernemen en woonvormen kijken.

•

Prestigeprojecten zijn niet aan de
orde.

doen. Door de vergrijzing en roep van de
grote steden veroudert de gemeente Lochem langzaam maar zeker. Starters die
binnen de gemeentegrenzen willen wonen
moeten daarvoor de mogelijkheden krijgen,
hetzij om te huren, hetzij om te kopen.

Financiën: balans-eren

•

MML vindt dat de gemeente
alleen uit mag geven waar
in dat jaar dekking voor is.

•

Bij (meerjarige) investeringen hoort een reëel dekkingsplan binnen een overzienbare terugverdientermijn.

•

Reserves dienen op niveau
te blijven.

De gemeente Lochem heeft nog een spaarpotje van een dikke 10 miljoen Euro, ontstaan uit de verkoop van de Nuon-aandelen. Dit lijkt een
aardig potje, maar op onze gemeentelijke begroting is dat natuurlijk verwaarloosbaar. Het huidige college heeft eind 2017 voor 2018 een sluitende begroting gepresenteerd. Op het eerste gezicht knap, maar bij nadere
bestudering een sigaar uit eigen doos: in de jaren 2018 en daarna komen we helaas veel te kort en dan hebben we het nog niet eens over de
tegenvallers die ongetwijfeld zullen ontstaan, mede als gevolg van kortingen en de verschuiving van de dure WMO-taken naar de gemeente.
Kortom, struisvogelpolitiek in optima forma, en een uitdaging voor de
nieuwe Raad. MML is op dit punt ouderwets: je geeft alleen uit wat je
hebt, en reserves laat je ongemoeid tenzij je de absolute zekerheid hebt
dat deze op overzienbare termijn weer aangevuld worden. En de alleroudste maatregel, verhogen van de belastingen, die passen we niet toe!!

‘De gemeente Lochem heeft schitterende natuur, ook voor recreatie: dat prachtige beeld moet breder uitgevent worden’
Natuur & cultuur: Hart voor natuur, hard tegen aantasting
De gemeente Lochem moet mooi en

Horizonvervuiling en grootschalige aan-

aantrekkelijk blijven ten aanzien van

tasting van het huidige landschap met

landschap en cultuur. Deze natuur en

name door inefficiënte en zwaar gesubsi-

cultuur moeten nog aantrekkelijker worden

dieerde windmolens zijn heel erg onge-

voor wonen, werken en recreatie. Ons

wenst

buitengebied is uniek en de kernen kenmerken zich door hun eigen identiteit.

Ten aanzien van de plannen rondom

Plannen voor behoud en verbetering van

vliegveld Lelystad pleiten wij voor maxi-

natuur en cultuur worden ondersteund.

male druk vanuit gemeente en provincie

Een ondernemende en activerende hou-

om het frequent laagvliegen boven Lo-

ding moet gestimuleerd worden, al mag dit

chem te voorkomen opdat het woongenot

niet te koste gaan van de unieke identi-

niet aangetast wordt.

teit. Wat betekent dit bijvoorbeeld voor de
plannen voor uitbreiding van een (melk-)

•

MML is voor het faciliteren
van zonnepanelen en zonneboilers bij inwoners.

•

Daarnaast kunnen gemeentelijke accommodaties voor
het plaatsen van zonnepanelen worden gebruikt.

•

Plaatsing is net als bij
windmolens alleen mogelijk bij voldoende draagvlak.

veehouderij? Wat MML betreft moeten
deze plannen, voor zover ze geen nadelige gevolgen hebben voor de omringende
natuur, niet onnodig bureaucratisch worden gemaakt.
Uitgangspunt daarbij moet zijn dat de
leefbaarheid van mens én dier niet vermindert ten opzichte van de oorspronkelijke situatie.

Zorg voor ervaring
De gemeente Lochem kent zoals veel meer gemeenten een stijgend percentage
ouderen: dat zal voorlopig alleen maar groeien. Dat betekent dat allerlei zaken
meer aandacht moeten hebben. Passende huisvesting is rand-voorwaardelijk,
maar ook daadwerkelijke zorg voor diegenen die op de een of andere wijze hulp
nodig hebben. Bezuinigingen maken dit niet gemakkelijker: MML wil dat er zo
efficiënt mogelijk maar wel met de menselijke maat zorg gegeven wordt aan diegenen die dat echt nodig hebben. Wij denken dat de ‘ouderwetse’ wijkzuster die
oog en oor heeft voor diegenen die zij zorg geeft een betere oplossing is dan de
veelal versnipperde zorg die vandaag de dag gegeven wordt. MML zal zich hier
voor sterk maken. Ook voor jongeren die extra begeleiding nodig hebben denken
we dat er zoveel als mogelijk door zo min mogelijk verschillende organisaties
hulp geboden moet worden: dat is het beste voor het kind.

•

MML wil zorg met menselijk maat. De oude wijkzuster kan helpen bij
goede oplossingsrichtingen.

•

Jongeren verdienen overzichtelijke begeleiding.

‘De gemeente Lochem moet gedreven door de beperkte middelen zorg zo efficiënt mogelijk aanbieden maar altijd met de
menselijke maat’
Gemeentelijke belastingen
De gemeente Lochem moet in aanvulling

voor jonge gezinnen waarschijnlijk een

op de middelen die aangereikt worden

uitkomst.

vanuit Den Haag belasting heffen bij de

De huiseigenaren worden sinds jaar en

inwoners. Op zich niets mis mee, mits de

dag aangeslagen voor de WOZ: de

inwoners en bedrijven het gevoel heb-

waarde van het huis is bepalend voor de

ben niet onredelijk veel te betalen. Ook

afdracht. Daar waar huizen in waarde

vinden zij het belangrijk dat het geld aan

zijn gedaald is het tarief van de WOZ de

de goede dingen besteed wordt. In de

afgelopen jaren gestegen waardoor de

gemeente Lochem is een DIFTAR inge-

opbrengst gelijk gebleven is. MML vindt

voerd: betalen naar rato van het aantal

dat de tarieven moeten dalen als de

keren dat je afval aanbiedt. MML vindt

waarde zoals nu weer stijgt zodat het

dat prima: wij zijn tegen plannen om

huis

afval zoveel mogelijk zelf weg te bren-

Toeristenbelasting is een heffing die op

gen (omgekeerd inzamelen). Overigens

last van de gemeente geheven wordt

zou MML in aanvulling op het bestaande

door exploitanten. De tarieven van de

pakket (grijs, groen, oranje) ook willen

gemeente Lochem zijn een van de hoog-

experimenteren met speciale luiercontai-

ste in Gelderland: een beetje gezin is in

ners die in de wijken neergezet worden:

een week al gauw € 30,- kwijt aan toeris-

geen

melkkoe

wordt.

tenbelasting. Zeker een punt om over na
te denken. MML wil dat iedere Euro die

•

MML wil experimenteren met aanvulling op bestaande afvalpakket (bijv. luiercontainers).

afgedragen wordt aan de gemeente

•

De WOZ beheersen en toeristenbelasting besteden aan fietspaden, wegwijzers en andere faciliteiten.

deren van toerisme en recreatie. Denk

geïnvesteerd moet worden in het bevorhierbij aan fietspaden, wegwijzers en

andere faciliteiten.

ACCOMMODATIES EN VOORZIENINGEN: EIGEN STEENTJES BIJDRAGEN

Lokale accommodaties
MML is een jonge politieke
partij die is opgericht door
een aantal betrokken inwoners van de gemeente Lochem. Deze inwoners hebben
in meer of mindere mate ervaring binnen de Lochemse
politiek.

en voorzieningen met

Gemeenschappelijk hebben
zij een grote drive om die
zaken die van belang zijn
voor inwoners en lokale ondernemers op een transparante wijze te beschouwen.

eigendom heeft worden

Belangrijk is hierbij dat MML
in afwijking van de zittende
partijen ook ná de verkiezingen en de bijbehorende beloftes daadwerkelijk in contact wenst te blijven met de
inwoners en de ondernemers
om zich zo een gedragen
mening te vormen over actuele issues.

nauw overleg met de

een lokale functie zullen
zoveel als mogelijk op
eigen

benen

moeten

staan.

Accommodaties

en voorzieningen waarvan de gemeente het
waar mogelijk geprivatiseerd. Hiervoor zijn of
worden overgangsregelingen

opgesteld

in

belanghebbenden.
In geval van clustering dient tevens gekeken te worden naar mogelijkheden van
(renteloze) leningen.

Subsidies voor accommodaties en voorzieningen met een regionale functie moeten
vooralsnog blijven bestaan. Deze subsidies zijn echter aan herziening onderhevig
waarbij met name bekeken moet worden of het subsidiebedrag gelimiteerd kan worden.
Een subsidie per gebruiker/bezoeker blijft mogelijk, maar wel met een maximum (totaal)bedrag per jaar. Eventueel wordt een onderscheid gemaakt tussen subsidie voor gebruikers/bezoekers uit de gemeente Lochem en gebruikers/bezoekers van buiten onze
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gemeente. Wij denken daarbij aan het Zwitserse model: standaard prijzen voor alle

Wilt u lid of sympathisant
worden? Kijk op onze
website en meld u aan.

bieden en/of barrières slechten om op andere manieren inkomsten te genereren voor

Ook sponsoren zijn van
harte welkom: desgewenst
wordt uw bedrijf op onze
website vermeld.
Ook hierover kunt u contact
met ons opnemen: een emailtje naar
mmlochem@gmail.com is
voldoende, dan nemen we
graag contact met u op.

bezoekers maar met kortingen daarop voor inwoners van de gemeente Lochem voor
bijvoorbeeld de Schouwburg en de zwembaden. De gemeente moet mogelijkheden
instanties, verenigingen en organisaties waarvan de subsidie wordt verminderd of verdwijnt.

•

MML wil privatisering van gemeentelijke voorzieningen

•

Subsidies moeten zo veel als mogelijk te goede komen aan inwoners van de gemeente Lochem.

