
Erfgoed

In mei 2020 vroegen we u via Lochem Spreekt naar uw mening over erfgoed in de
gemeente Lochem. Hartelijk dank voor uw deelname. Graag delen we belangrijke
resultaten met u en vertellen we u wat we daarmee doen.

Deelnemers en betrouwbaarheid

In totaal hebben 492 van de 1.409 panelleden meegedaan aan het onderzoek. Dit is een
deelnemerspercentage van 35%.  Door het grote  aantal deelnemers kunnen met een
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 4,39% uitspraken gedaan worden over de
populatie.

Erfgoed en leefomgeving

89% kent landgoederen &
buitenplaatsen, 87% kent het
Achterhoekse landschap en

monumenten, 67% kent tradities
en 60% verhalen.

59% wil het traditionele
(cultuur)landschap houden, 54%

monumenten en 47%
landgoederen & buitenplaatsen.

67% vind het belangrijk dat
erfgoed bij nieuwbouwprojecten

bewaard blijft.

50% vindt dat erfgoed de
gemeente Lochem aantrekkelijk

maakt.



Wat gebeurt er met de resultaten?

Erfgoedthema's in Lochem

De grote hoeveelheid reacties op de (open) vragen van dit onderzoek  laat zien dat de
inwoners van de gemeente Lochem het erfgoed een warm hart toedragen. De
uitkomsten van deze digitale uitvraag zijn belangrijk. Zeker ook omdat de geplande
fysieke bijeenkomsten vanwege de coronacrisis niet konden doorgaan. De uitkomsten
van dit onderzoek en de interviews met belanghebbenden rondom het erfgoed nemen
we mee in de nieuwe erfgoedvisie 2020-2030.  De erfgoedvisie geeft een helder kader
aan van wat we met elkaar belangrijk vinden en waar we extra aandacht aan gaan geven
in de komende jaren.

Erfgoedbeleid

87% vindt dat nieuw beleid
erfgoed dat er al is moet

bewaren en beschermen. 50%
vindt dat dat in originele staat

moet blijven.

41% vindt 
dat nieuw beleid ruimte

moet bieden voor nieuwe
ontwikkelingen en functies

die waarde toevoegen.

De 3 meest genoemde
bedreigingen voor erfgoed zijn:

bouw van zonneparken en
windmolens (67%), minder geld

van de overheid voor erfgoed
(53%) en te weinig vrijwilligers

(33%).

27% vindt dat 
de gemeente het behoud en
de ontwikkeling van erfgoed

stimuleert. 15% vindt van
niet.

67% heeft een 
plek, gebouw of
verhaal dat zij

belangrijk vinden voor
de geschiedenis van

Lochem.

25% noemt daarbij
landschap en natuur en

10% noemt Huis
Verwolde, de binnenstad

van Lochem en
landgoederen.

89% vindt dat een
monument verhalen tot
leven brengt. 88% vindt

dat monumenten de
geschiedenis van Lochem

mooi verbeelden.

59% vindt dat
landgoederen en

buitenplaatsen het
belangrijkste
erfgoed zijn.

De 3 meest
aansprekende ideeën voor

een betere erfgoedbeleving
zijn: meer wandel- en

fietsroutes (69%) en betere
informatievoorziening zowel

op locaties (56%) als
online (41%).


