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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.

DORPSPLAN BARCHEM 2006-2016
Het centrale thema in het Dorpsplan is de leefbaarheid van ons dorp. Ieder kwartaal brengen
de Dorpsplanwerkgroepen (onder auspiciën van Vereniging Contact Barchem) een verslag
uit.
Op onze website kunt u zich aanmelden als abonnee voor de Nieuwsbrief.
Toen wij in 2006 zijn gestart met het Dorpsplan stonden er heel veel onderwerpen op het
programma. Al deze plannen zijn gewikt en gewogen. Sommige ideeën bleken niet
realiseerbaar, veel onderwerpen zijn afgehandeld en enkele zaken blijven voortduren, maar
er zijn gaandeweg ook diverse nieuwe projecten bijgekomen. De grote winst is dat veel
mensen betrokken zijn (geweest) bij het uitvoeren van alle onderwerpen. Dat is erg goed
voor de saamhorigheid. Op onze website leest u de huidige samenstelling van de
commissies.
Dit jaar gaan we starten met een vervolg van het dorpsplan en zal dus dorpsplan 2016-2026
worden. Ideeën hiervoor kunt u al plaatsen op dorpsplan@contact-barchem.nl

IJs en weder dienende hebben we op Koningsdag ons eigen Dorpsplein !
En zoals het er nu al uitziet gaat dat zeker lukken.
Op 12 februari jongstleden zijn de contracten met Hoftijzer en de Gemeente getekend.
De benodigde financiële middelen, de vergunningen zijn binnen en er ia al een flink begin gemaakt
met de realisatie van het plein.
Eigenlijk zijn we in 2012 al een beetje begonnen, toen we de groenstrook langs de parkeerplaats aan
de Kerklaan hebben weggehaald en ook daarna hebben we al diverse snoeibeurten gedaan.
Zaterdag 28 februari zijn de klinkers, die kunnen worden hergebruikt, verwijderd door vrijwilligers.
Het project wordt uitgevoerd door Hoftijzer, die maandag 2 maart is begonnen met fase 1 (het
aanbrengen van een infiltratievoorziening van regenwater achter ’t Onderschoer). Tijdens fase 2 zal
het dorpsplein in zijn geheel gemaakt worden, hierdoor is het niet mogelijk dat u vanaf de Beukenlaan
de Kerklaan in kunt rijden. De Beukenlaan blijft deze periode wel geheel toegankelijk.
Fase 3 is de Beukenlaan tot aan de kruising van Damstraat.
Fase 4 is kruising van Damstraat - Beukenlaan – Kerklaan.

Aanspreekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden is Johan
(johanvanbeek53@gmail.com). Neem gerust contact op wanneer u meer wilt weten.
Gerjan ten Dolle van Hotijzer is projectleider / uitvoerder (gerjan@hoftijzerlochem.nl)

van

Beek

En dat gaan we vieren op Koningsdag, maandag 27 april 2015. Uiteraard met het traditionele
oplaten van ballonnen en kinderspelen, maar ook met ander vertier voor jong én oud. Hapjes,
drankjes en muziek maken het feest compleet. Het programma is nog niet exact bekend, houdt de
huis-aan-huis bladen en aanplakbiljetten in de gaten voor meer informatie. U komt toch ook ?!

BARCHEM IN BLOEI
Het is al bijna vanzelfsprekend dat de perkjes in het centrum van ons dorp netjes
worden onderhouden en dat er in alle jaargetijden kleurrijke planten staan.
De tien schoffelaars hebben er weer zin in om ook komend seizoen hun handen
uit de mouwen te steken voor een groen en kleurig dorpshart.
TUINKEURING & TUINAVOND
Het is bijna zover. De juryleden van Groei & Bloei komen weer naar Barchem om alle tuinen
in de bebouwde kom te beoordelen. Zij kijken naar onderhoud, bloei en algehele indruk. Wil
je dit jaar meedingen naar de prijzen, zorg er dan voor dat jouw tuintje er binnenkort netjes
bijligt. Want alleen wanneer je de eerste ronde allemaal voldoendes hebt gescoord, wordt
jouw tuin ook de tweede en derde ronde beoordeeld.
Ook zijn er heel veel pompoenzaadjes uitgedeeld met de uitnodigingen voor de
ledenvergadering van Contact. Daarmee kun je prijzen winnen.
De tuincommissie heeft een prijs voor de grootste, zwaarste of gekste pompoen en nog één
voor een vrolijk, eng of bijzonder kunstwerk, gemaakt van een pompoen.
Iedereen mag meedoen en je hoeft je niet op te geven.
In de volgende BarchBerichten meer hierover.
ZORG
De projectontwikkelaar en de zorgaanbieder zijn in gesprek over 24–uurs zorg in Barchem.
In deze tijd is er veel onzekerheid rondom zorg, zodat het moeilijk is plannen te maken voor
de lange termijn.
VERKEER EN VEILIGHEID
Aanvankelijk zouden de werkzaamheden voor groot onderhoud van
de provinciale wegen eind 2014 plaats vinden.
Om niet bekende reden is dit doorgeschoven naar dit jaar.
In verband met de evenementen zoals de Wandelvierdaagse, Batavierenrace en
Barchems Feest hebben wij navraag gedaan bij de provincie.
Marco Boekhorst deelde ons mee dat voor eind juni de werkzaamheden zullen zijn afgerond.
De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden nog een inloopavond organiseren.
Opvallend is dat de chicane op de Lochemseweg toch niet zal worden aangepast.
Nadat in april het wegdek is opgeruwd zijn er geen ongelukken meer gebeurd richting
Lochem.
Uit onderzoek bleek dat de chicane op zich goed door te rijden is. Hij voldoet aan de
boogstralen voor chicane. Er zal echter nog een nieuw onderzoek komen over de juiste
plaats en over het nut en noodzaak.
De werkzaamheden bevatten:
Verplaatsing bushalte De Groene Jager.
Nieuw asfalt bebouwde kom.
Er komen nieuwe lichtmasten, waarop de oude armaturen worden geplaatst.

JEUGD
Het jaar is inmiddels al weer een aantal maanden oud en ook het jeugdbestuur is
al weer volop bezig.
Zo zijn we zaterdag 7 Februari met onze 1 ste activiteit naar Enschede geweest.
Hier lag een ijsbaan van ruim 400 meter, schaatsklaar.
Van 14.00 t/m17.00 uur konden de kinderen volop aan hun trekken komen.
Dankzij een aantal ouders was het vervoer geen probleem.
Vrijdag 27 Februari heeft schietvereniging de Groene Jager een inloopavond gehouden.
Dit om het schietsport voor de jeugd nog maar eens op de kaart te zetten.
Ook hier deden ong. 35 kinderen aan mee en kregen na afloop wat te drinken.
De volgende activiteit staat gepland voor koningsdag(27 April) op het nieuwe dorpsplein.
Die dag komt er voor de jeugd(alle leeftijden) een echte wipe-out baan!!
Voor de kleintjes een springkussen.
Dan staat er voor 26 September iets met slapen op het programma…
En op 7 November gaat het dak er compleet af.
Wat we dan gaan doen is nog STRENG geheim!!
Als je als ouders/kinderen nog ideeën hebt,op- of aanmerkingen, laat het ons weten.
Wij doen het graag voor jullie,en wij hopen dan ook dat jullie de kinderen(en andersom)
aanmoedigen om naar onze activiteiten te komen!!
WIJ DOEN HET VOOR JULLIE!!
Heb je vragen mail ons:jeugdcommissiebarchem@gmail.com
Wij van het jeugdbestuur van Contact organiseren 4 keer per jaar voor Jeugd uit Nettelhorst
en Barchem een evenement.
Voor de groepen 7/8 basisschool en klas 1/2 voortgezet onderwijs.
Groeten:Annelies Blom,Edwin Nijhof,Ingrid Aalderink,Martijn Jansen,Myrthe
Teunissen,Tessa Menop en Bert Dinkelman
WONEN
Er zijn brieven verstuurd naar mensen die eventueel interesse kunnen hebben voor een
starterwoning. Er mogen er nog 10 gebouwd worden op plan Zuydzicht.
ENERGIE
Energie besparen met subsidie.
Eind 2013 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 5 jaar te gaan dus een flinke uitdaging voor onze gemeente om een Lochems
akkoord op te zetten en dit waar te maken.
De dorpsraden zijn naast diverse andere partijen uitgenodigd om hierin mee te denken.
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) als je gebruik maakt van de burenbonus.
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.- Bedragen tot € 5000.- hebben een looptijd van 7 jaar, daarboven is de
looptijd 10 jaar.
De rente is vast gedurende de looptijd van de lening.
De actuele rente is te vinden op www.ikinvesteerslim.nl/rente
SPEELTUINVERENIGING BARCHEM
Zaterdag 7 maart is de uitgifte van de violen die besteld zijn. De violen worden in kistjes thuis
afgeleverd.
Zaterdag 11 april 2015 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 weer
lekker kunnen buiten spelen? Ook de houten wal langs het speelbos verdient een
onderhoudsbeurt.

