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Het centrale thema in het Dorpsplan is de leefbaarheid van ons dorp. Ieder kwartaal brengen de werkgroepen middels
een Nieuwsbrief een verslag uit. De voorgaande versies kunt u lezen op onze website www.contact-barchem.nl.

DORPSPLEINWERKGROEP
Op 24 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met een toezegging van € 75.000,00 voor de aanleg van
ons dorpsplein, onder de voorwaarde dat ook de Provincie ons zo’n zelfde bedrag zal toekennen. Daarnaast
een krediet van € 5.000,00 voor te maken ambtelijke kosten voor de bestemmingsplanwijziging.
Begin maart kunnen we de aanvraag naar de Provincie opnieuw inleveren. We hebben goede hoop dat we
deze keer wel in de prijzen vallen omdat we aan alle criteria voldoen. Eind april weten we meer en kunnen
we de borst nat maken, of de tranen drogen.
Na de Preuverieje van half december hebben we de buurt persoonlijk uitgenodigd om met ons over het
plan van gedachten te wisselen. Alle opmerkingen die er zijn gemaakt hebben we genoteerd en daar zullen
we waar mogelijk rekening mee houden.
Op 25 februari hebben we tijdens de ledenvergadering van Contact het plan nogmaals voor een ieder ter
inzage gelegd en daarbij tekst en uitleg gegeven. Ook hebben we een tweetal ontwerpen laten zien voor
een muziekkoepel aan de achtergevel van het dorpshuis. Dit zal een losse doekconstructie worden
aangezien er aan ‘t Onderschoer niet mag worden aangebouwd.
De tweede Barchemse Preuverieje, welke op 14 december werd gehouden op het (toekomstige) dorpsplein
was wederom een groot succes. Nu maar hopen dat de derde Preuverieje op het echte dorpsplein kan
plaatsvinden. Dat hoeft niet perse een winterpreuverieje te zijn. Ook in de andere jaargetijden kunnen
heerlijke gerechtjes en drankjes worden geserveerd. Of wat te denken van een Beach party, al dan niet met
volleybal of een Midsummernightparty. Er is zoveel mogelijk op een gezellig plein…

WERKGROEP BARCHEM IN BLOEI
Het is al bijna vanzelfsprekend dat de perkjes in het centrum van ons dorp netjes worden onderhouden.
De eerste werkochtend van de tien vrijwilligers zit er al weer op. De vaste planten zijn gesnoeid, het
onkruid is verwijderd, de grond is losgemaakt én gevoed met mest en compost. Binnenkort zullen de tulpen
in de tulpentuin vrolijk gaan bloeien en vervolgens worden de eenjarige zomerbloeiers geplant.

SPEELTUINVERENIGING BARCHEM
Het nieuwe speeltoestel in ’t Spölvenne is geplaatst. Kinderen maken er al
volop gebruik van. Mede dank zij de violenactie, die ook dit jaar weer een
groot succes was, kon dit klim- en klautertoestel met glijbaan worden
aangeschaft. Allen hartelijk dank voor uw aankoop. De violen worden aan
huis geleverd op 15 maart aanstaande.
Op zaterdag 19 april 2014 is er een onderhoudsdag gepland. Vele handen maken licht werk en hoe meer
zielen hoe meer vreugd. U komt toch ook helpen opdat uw (klein)kinderen lekker buiten kunnen spelen?

ZWERFVUILDAG
Op zaterdagmiddag 29 maart 2014 gaan we weer zwerfvuil rapen langs de bermen van verschillende wegen
rondom Barchem. Helpt u mee? We verzamelen om 14:00 uur bij de kantine van de voetbalvereniging aan
de Maandagsdijk. Tot dan!

KONINGSDAG
De Barchemse Ondernemers Vereniging, de oudervereniging van de Barchschole, de speeltuinvereniging,
Contact én de Groene Jager organiseren samen Koningsdag op zaterdag 26 april 2014. Ook onze eigen
Koning en Koningin zullen aanwezig zijn.
Het evenement wordt dit jaar gehouden in en om de speeltuin aan de Larikslaan.
We starten rond elf uur met het oplaten van ballonnen en daarna een uur georganiseerde spelletjes voor
kinderen. Na dit uur kunnen zij lekker doorspelen op de speeltoestellen op ‘t Spölvenne en het Coole Klim
en Klauterbos, terwijl er ook voor volwassenen voldoende te beleven zal zijn. Natuurlijk volop eten, drinken
en muziek, alsmede ander vermaak en mogelijk een vrijmarkt.

WERKGROEP VERKEER
Fietspad Borculoseweg
De besprekingen over het doortrekken van een fietspad van de Borculoseweg, langs Het Station, richting de
Schoolstraat zijn nog gaande.
Chicane Lochemseweg
Komende zomer wordt de chicane aangepast. Het wegdek is inmiddels opgeruwd.
Bushalte Lochemseweg
De toezegging dat de bushalte van de Lochemseweg naar Het Station wordt verplaatst is binnen. Wanneer
dit wordt gerealiseerd is nog niet bekend.

WERKGROEP JONGEREN
Op 11 januari 2014 hebben we zoals we vorig jaar ook een aantal keren hebben gedaan een disco excuus
teenageparty georganiseerd. Ditmaal was de plek des onheils de graanschuur van De Heksenlaak. Perfecte
locatie, niet te groot, gezellig donker. De opkomst was redelijk.
Op 8 februari 2014 is er onder de vlag van de jongerenwerkgroep de eerste Barchem-On-Stage ten uitvoer
gebracht. Ageeth Klein Geltink en Thomas Harkink hebben het samen met een basisband mogelijk gemaakt
om als muzikant, groot/klein, jong/oud mee te doen in een band. Meespelen of meezingen het kon
allemaal. Er werden ook jamsessies gehouden. Een heel geslaagd evenement welke zeker voor herhaling
vatbaar is.
Dan kunnen we hierbij vast melden dat er op 12 april aanstaande weer een activiteit voor de jeugd gepland
staat. Wat, hoe en waar is nog niet exact bekend, maar volgt zo spoedig mogelijk.

WERKGROEP ENERGIE
Eind vorig jaar is er een Nationaal Energieakkoord gesloten bij de SER.
Als belangrijkste doelstelling is benoemd een toename van het aandeel hernieuwbare opwekking (zon,
wind, biomassa en water) van nu 4% in NL naar 14% in 2020.
Met nog zes jaar te gaan een flinke uitdaging voor onze gemeente om een Lochems akkoord op te zetten
en dit waar te maken.
Een tweede belangrijke doelstelling is een besparing van het energiegebruik met 1,5% per jaar. In de
gebouwde omgeving zijn er voldoende mogelijkheden om hiermee aan de slag te gaan.
Eind 2015 hebben alle woningen een indicatief energielabel en ligt er een uitdaging om dit label op te
plussen. De meest voor de hand liggende maatregelen zijn het beter isoleren van vloer, dak en wand. Ook
vervanging van enkel glas naar thermopane HR++ levert veel rendement en comfort op. Deze maatregelen
worden door de gemeente Lochem gestimuleerd met een subsidie van maximaal € 750.-. (www.lochem.nl)
Aanvullende mogelijkheden zijn de vervanging van uw oude cv ketel door een nieuwe HR(e) ketel, al dan
niet in combinatie met een zonneboiler; ook de PV panelen komen opnieuw in beeld, mits de ligging van
uw woning het toelaat.
Voor alle genoemde maatregelen heeft de overheid namelijk een energiebespaarlening opgezet. Hoe
werkt de lening? Particuliere huiseigenaren kunnen een annuïtaire lening afsluiten van minimaal € 2500,-en maximaal € 25.000,00. Bedragen tot € 5000,-- hebben een looptijd van zeven jaar, daarboven is de
looptijd tien jaar. De rente is vast gedurende de looptijd van de lening.
De actuele rente is te vinden op www.ikinvesteerslim.nl/rente

WERKGROEP ZORG / ZORG VOOR BARCHEM!
Op maandag 3 maart werd in een goed gevulde zaal van Dorpshuis ’t Onderschoer in Barchem een
informatieavond gehouden over “zorg voor Barchem”.
Na de openingswoorden van de voorzitter van Contact Herman Morsink kreeg Erma Prins, voormalig
voorzitter van de WMO raad het woord om de agenda van de avond toe te lichten.
Wethouder Wilma Heesen was de eerste spreker en informeerde ons over de ontwikkelingen binnen de
zorg. Zij gaf aan dat er in de toekomst minder makkelijk een indicatie wordt gegeven voor zorg. Dit heeft tot
gevolg dat mensen langer thuis blijven wonen en indien nodig thuis zorg ontvangen. De gemeente heeft in
haar woonvisie aangegeven dat wonen en zorg in de toekomst gescheiden gaan worden. De cliënt betaalt
de woning, de zorg wordt verleend afhankelijk van de indicatie. Men streeft naar levensloopbestendige
woningen: woningen waarin je “makkelijk” oud kunt worden dus mét de nodige voorzieningen. Al met al
gaat deze verandering gepaard met een korting op de budgetten voor o.a. huishoudelijke hulp en
begeleidende taken. Zij voegt er aan toe dat 24 uurs zorg alleen mogelijk zal zijn in combinatie met de hulp
van mantelzorgers en vrijwilligers.
Notaris Daan Siebelink ging in op de vraag: Wat moet de burger financieel bijdragen aan de zorg? De
bijdrage voor de zorg wordt bepaald door het vermogen in box 3. Hieronder valt het spaargeld, maar ook
de boot en het 2e huis. Echter niet het eigen huis. Het eigen huis valt in box 1, dus het eigen huis hoeft niet
te worden ‘opgegeten’.
Het vermogen in box 3 kan men verlagen door een wijziging aan te brengen in het testament of door te
schenken. Indien iemand niet meer handelingsbekwaam is kan een levenstestament uitkomst bieden. Dit
levenstestament geldt bij leven, het testament geldt na overlijden.
De heer Ger Borgers van Zorgcombinatie Marga Klompé vertelt over de mogelijkheden van een nieuwe
zorglocatie in Barchem. De afgelopen jaren zijn al meerdere zorgaanbieders in beeld geweest, bijvoorbeeld
Zozijn en Stichting de Lichtenvoorde. Met hen is gesproken over een 24 uurs zorglocatie in Barchem. Echter
tot op heden bleek dit niet haalbaar. Gezien de herinrichting in de langdurige intensieve zorg en de
daarmee gepaard gaande onduidelijkheden ervaart de Zorgcombinatie voldoende speelruimte om een
dergelijke 24 uurs zorgvoorziening in Barchem te realiseren. De zorgbehoefte in Barchem in 2020 wordt
ingeschat op 13 intramurale indicaties voor zware zorg. Dit aantal is exclusief PGB zorg en andere
doelgroepen. De heer Borgers geeft aan dat een dergelijk initiatief gedragen moet worden door de burgers
van Barchem. Het oprichten van een zorgcoöperatie kan een vorm zijn om als Barchemse burgers inspraak
te hebben in dit initiatief. Zo bepalen toekomstige gebruikers de invulling van de woonzorg voorziening.
Hendrika Wubben van de VIT (vrijwillige intensieve thuiszorg) geeft het belang aan van mantelzorgers.
Mantelzorger zijn is geen vrije keus, het is een vanzelfsprekendheid om de zorg voor je naaste op je te
nemen. Als dit is voor de duur van minimaal 8 uur per week, minimaal 3 maanden lang is er sprake van
mantelzorg. De Stichting Ouderenwerk Lochem ondersteunt de mantelzorgers boven de 55 jaar, de VIT
ondersteunt de mantelzorgers die jonger zijn.
Na al deze sprekers en de vragenronde gingen de 170 geïnteresseerden overladen met informatie
huiswaarts. Met stof tot nadenken.
De vereniging Contact ziet deze bijeenkomst als start voor het maken van vervolgplannen. Aangevuld met
een tiental Barchemers die zich spontaan meldden voor de denktank, zal de zorgwerkgroep het proces
verder vormgeven.
We zullen ons samen met Zorgcombinatie Marga Klompé buigen over de wensen/behoeften,
mogelijkheden en op basis daarvan u diverse plannen voorleggen ter beoordeling. Kortom, wordt vervolgd
en u hoort van ons!
Bent u enthousiast geworden naar aanleiding van bovenstaande en wilt u met uw kennis, ervaring en
enthousiasme de zorgwerkgroep komen versterken, laat het ons dan snel weten.

Reacties op alle in deze Nieuwsbrief genoemde onderwerpen zijn welkom op: secretariaat@contact-barchem.nl
De secretaresse zal er voor zorgen dat uw reactie terecht komt bij de betreffende werkgroep.

