
   Werkgroep Omwonenden Gasfabriek terrein ( WOG ) 

   

  

  

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Lochem 

  

  

Ontwikkeling Gasfabriek terrein Julianaweg / Lidl. 
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Gezamenlijke bewoners rondom Gasfabriek terrein: 

Noorderbleek 

Berkelplein / Tuindorp 

Noorderwal ( Flierhof, Brouwershof ), 

verenigd in De Werkgroep Omwonenden Gasfabriek terrein ( WOG ) 

  

Na een periode van stilte van ongeveer 5 jaar, toen we betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling 

van de plannen om te komen tot de vestiging van een supermarkt van Albert Heijn op het terrein 

van de voormalige gasfabriek aan de Julianaweg, zijn we op 12 juli 2017 op de inloop avond in het  

gemeentehuis overvallen met de presentatie van een plan om een Lidl te vestigen op deze locatie. 

De presentatie van het plan heeft ons niet alleen overvallen, maar was slecht voorbereid en op vele 

vragen was geen of onvoldoende antwoord. 

Ook het tijdstip, midden in de vakantie periode, is bij velen niet in goede aarde gevallen. 

Na deze presentatie is de wakker geschudde werkgroep direct weer aan het werk gegaan. 

  

Ten aanzien van het plan willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:  

  

Unaniem zijn de bewoners tegen de ontwikkeling van het terrein voor een vestiging 

van een grote supermarkt, in dit geval de Lidl. 

  

De argumenten daartoe zijn: 

  

1  In de “ Ontwikkelingsvisie commerciële voorzieningen centrum Lochem”  opgesteld door 

    Goudappel Coffeng in 2009, in opdracht van de Gemeente Lochem wordt het 

    Gasfabriek terrein in art 4.2.3 niet geschikt geacht voor de vestiging van een  supermarkt. 

    Wel is het terrein geschikt voor andere commerciële / dienstverlenende invulling en woningbouw. 

    En Pag. 24 “Supermarktvestiging op het Gasfabriek terrein is niet realistisch. Vanwege de lay-out 

    van dit gebied is dit niet een ideale vestigingslocatie voor supermarkten”. 
  

    Ook in het Integraal Ontwikkelingsplan Binnenstad ( IOB ) wordt over het gasfabriek terrein 

    gesproken als wenselijke invulling: dubbelfunctie parkeren / wonen / maatschappelijk / 

    kantoren. 

  

 2 Het gepresenteerde plan is in de situatie geperst, gelet op de  geringe afstanden tot de Molenbeek   

    de getekende bomenrij langs de Molenbeek zal de bouw niet overleven, wat een onacceptabele  

    blinde muur van 6 meter hoog aan de kant van de Noorderbleek oplevert. De bomenrij  

   



    langs de Julianaweg en de groenstrook is zelfs geheel opgeofferd omdat het terrein  

     kennelijk te klein is voor een winkel van meer dan 2100 m2.  

  

  

3  In een ambtelijke notitie aan de Raad in 2012 wordt gesproken over: “De terreininrichting 

    zal moeten passen bij de gewenste hoogwaardige centrumuitstraling, met ruimte voor 

    groene hagen en bomen” en vervolgens “Aan de zijde van de Noorderbleek is juist een 

    terughoudende massa wenselijk die vooral groen aangekleed en ingepast zal moeten 

    worden” Van al deze argumenten is in dit plan niets meer terug te vinden, sterker nog 

    de nu gekozen langwerpige donkerbruine “Doos “  bewijst het tegendeel. Dit is geen 

    versterking  maar eerder een verloedering van het gebied en tast het woongenot van 

    deze “woonwijk” en verdere omwonenden enorm aan. 

  

4 In de Structuurvisie van 2013 is een dergelijke ingrijpende  bestemming niet voorzien. 

   Daarin wordt gesteld dat;” een supermarkt weg van het Graafschap terrein de gewenste  

   koopfunctie aldaar verzwakt en gemeentelijk meewerken hier aan is derhalve strijdig 

   met de intentie van deze ruimtelijke structuurvisie. De kracht van Lochem is de 

   binnenstad als “place to be” en het Graafschap terrein als “place to buy” “ 
   Wel is er sprake geweest van woningbouw. Die grondgebonden woningbouw 

   hebben bij vele aspirant bewoners de doorslag gegeven een appartement te kopen aan de 

   Noorderwal 

  

5 Binnen de gemeente lopen nu 3 plannen door elkaar, langs elkaar en los van elkaar, zonder 

   van elkaar te weten wat men eigenlijk doet. 

    A.  Een Verkeersstructuur visie die de as Larenseweg – Tramstraat – Julianaweg – 

   Prins Bernhardweg verkeersluw en 30 km zone met verbod voor vrachtverkeer wil maken. 

   B.   Een Ruimtelijke visie voor levendige binnenstad, onder leiding van het bureau IMOSS 

   door de gemeente ingehuurd om o.a. het herstellen van groen en het historisch karakter 

    van de stadswal incl. heropenen stadsgracht te bevorderen. 

    C.  Plan Lidl dat haaks op beide andere plannen staat en daarmee in strijd is. 

   Een algehele visie voor Lochem ontbreekt en dat is uiterst slecht voor het welzijn van 

   Lochem en haar inwoners. 

   Dit is een zoveelste voorbeeld van het niet goed functioneren van de gemeente.  

  

6 De toename van de verkeersbewegingen op de Julianaweg van en naar de Lidl van consumenten 

   en ook de goederen aanvoer, de toename van geluidsoverlast ( verkeer, winkelwagentjes en 

   laad- en losactiviteiten en technische installaties ) en de toename van fijnstof, zijn onacceptabel    

   voor de leefbaarheid rondom het Gasfabriek terrein. 

   Kunnen de consumenten nu lopend van de ene naar de ander supermarkt komen, in de nieuwe 

   situatie zal van en naar het Graafschap terrein de auto worden genomen, wat dus nog meer   

   extra verkeersbewegingen met zich meebrengt 

.                                                                                                            

    

7  De bestaande gratis parkeerplaats van 83 plaatsen, bestemt voor algemeen gebruik voor 

    het winkelbestand van de  binnenstad van Lochem, wordt grotendeels opgeofferd voor de 

    supermarkt en wat over blijft aan de Berkel gesitueerd, aan het eind van het terrein. 

    De 122 ingetekende parkeerplaatsen zijn bij lange na niet genoeg voor de parkeer-eis ingevolge 

    de CROW norm die voor bezoekers en het personeel van de supermarkt is gegeven. 

    Als norm geldt  per 100 m2 winkelruimte 4 parkeerplaatsen en de 83  voor algemeen gebruik 

    Dus in totaal 80 +83 =163 



   

  

8  Overleg met het Waterschap Rijn en IJssel  over de afwatering achter het Berkelplein heeft 

    nog steeds niet plaatsgevonden. 

    Tevens is inzake het voorliggende plan over de aanpassingen van de Molenbeek tot op 

    heden niets bekend.  

  

  

  

  

Samenvattend: 

  

Locatie niet geschikt 

Verkeersveiligheid in het geding 

Parkeren ontoereikend 

Extra geluidsoverlast 

Fijnstof toename. 

Terrein te klein. 

Diverse plannen niet op elkaar afgestemd. 

  

  

   

Wij willen u vragen om de tervisielegging van het plan uit te stellen tot een onderzoek is gedaan 

naar het nut en de noodzaak om op deze niet geschikte plek een supermarkt te realiseren. 

Een betere vestigingsplaats is b.v.  de “Kop van Oost” of naast de nieuwe vestiging van de ALDI. 

Geplande woningbouw daar zou dan op het Gasfabriek terrein gerealiseerd kunnen worden.  

De langs en rondom het Twentekanaal gelegen industrie heeft minder last van een supermarkt,  

binnen hun milieu cirkels, dan dat in hun directe omgeving woningbouw komt. 

Naast woningbouw op het Gasfabriek terrein kan dan ook tegelijkertijd een stukje natuur ( parkje o.i.d.) 

terug in de stad worden gebracht. 

  

  

Uiteraard zijn wij bereid om constructief mee te denken om tot een positieve en voor iedereen 

acceptabele in vulling van het Gasfabriek terrein te komen. 

Wij zouden het toejuichen dat als er een overlegvorm komt, deze zal worden voorgezeten door een 

onafhankelijk voorzitter. 

  

 

NAAM- EN ADRESGEGEVENS VERWIJDERD DOOR LOCHEMSNIEUWS  

 

  

           

   

     
 

 

  


