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Concept notulen van de 49e OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING,
op maandag 6 maart 2017 in dorpshuis ‘t Onderschoer.
Aanvang : 20.00 uur.
Agenda
1.

Opening: Henny heet iedereen van harte welkom op onze ledenvergadering.
Speciaal welkom aan kernwethouder Mevr. Van der Linden, kernambtenaar Appie
baas, 2 raadsleden, alle leden van de vereniging.

2.

Vaststellen notulen vorige vergadering.
Hele jaar op de site te lezen; op/aanmerkingen? Geen, dus goedgekeurd.

3.

Jaarverslag 2016 bestuur: Gerry te Walvaart vertelt over alle activiteiten met
ondersteuning van foto’s. Hieronder het verslag.

Openbare Ledenvergadering – 1 maart 2016
De 48e ledenvergadering werd gehouden op 1 maart. Tijdens deze vergadering waren 34
personen aanwezig. De gebruikelijke onderdelen zoals het behandelen van de verslagen kwamen
aan de orde.
In 2016 werd van Bennie Hengeveld, Jan Klein Geltink en Gerda Greutink afscheid genomen als
bestuurslid. Zij werden tijdens de vergadering bedankt voor hun grote inzet in de afgelopen jaren.
Henk Essink wordt als nieuw bestuurslid gekozen en in een extra ledenvergadering ( 11 april)
werden Gea Teunissen en Wilfried ten Brinke gekozen.
We zijn nog op zoek naar een voorzitter, daar Henny interim voorzitter is.
De vergadering besluit ook geld te reserveren voor een nieuw dorpsplan.
Er wordt ook besloten vereniging DKK in te schakelen voor de realisatie van dorpsplan 2.
Palmpasen 20 maart
Met bijna 100 kinderen en hun ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden was het een mooie
optocht van de Barchkerk naar de Kale Berg.
De meeste kinderen droegen een prachtige versierde Palmpasenstok.
Achter de muziek op de geluidswagen aan liep iedereen naar de hoek Bergweg/ Omloop,
om daar over het bospad het bos in te gaan.
Daar waren de eieren al verstopt in 4 grote vakken. Voor Unit 1,2,3 en 4
De paashazen waren verhinderd dit jaar, maar de mensen die de aantallen noteerden, hadden
mooie paashaasmutsen op. Voor de schrijvers van de jongens een blauwe muts en voor de
schrijvers van de meisjes een roze muts.
Zo konden de kinderen goed zien bij wie ze hun gevonden ei moesten inleveren.
Dat was nog wel een hele klus om tussen de bladeren en takken alle eieren terug te vinden.
Sommige kinderen bedachten dat een bladblazer wel handig zou zijn, maar met handen en
schoenen kregen ze het toch voor elkaar.
Als beloning kregen alle kinderen een chocolade-ei om op te snoepen.
De mensen van de ouderraad van de Barchschole, ’t Onderdeurke en van Ver. Contact hebben
de linten e.d. weer opgeruimd, zodat de dieren daar weer ongestoord verder kunnen leven.

Paasvuur 27 maart
Een geweldige groep schoolverlaters hebben de mensen opgeroepen naar het paasvuur te
komen.
De jongens en meisjes hebben met fakkels een rondje door Barchem gelopen om zo de mensen
te attenderen op het paasvuur. Achter de geluidswagen aan en onder begeleiding van een hele
groep ouders en mensen van vereniging Contact.
Het was een gezellige tocht en eindigde bij ’t Onderschoer.
Daar startte de optocht met nieuwe fakkels en met veel meer mensen de tocht naar de
Molenweg.
Veel kinderen met lampions, ouders, Barchemers en niet-Barchemers liepen achter de muziek
aan in de optocht mee.
Aan de Molenweg was door de mensen van Contact en met hulp van een kraan en
kraanmachinist van Hoftijzer, een grote berg hout opgebouwd.
Aan de hoeveelheid te zien, liggen alle tuinen van Barchem en omgeving er nu keurig gesnoeid
bij.
De schoolverlaters vormden een kring rond de berg hout en na aftellen van alle publiek van 10 tot
0 mochten zij de fakkels in het hout steken.
Zo ontstaken zij het paasvuur 2016.
In een mum van tijd brandde de berg hout en moest menigeen een stapje achteruit doen van de
hitte.
Zo werd het een gezellige gebeurtenis en het duurde tot in de nacht voor het hout tot de grond
was opgebrand.
Koningsdag 27 april
In samenwerking met de Barchschole en in de Groene Jager werd Koningsdag georganiseerd.
Vanwege het koude, kille weer zijn alle activiteiten naar binnen verplaatst, naar de zaal van de
Groene jager.
Wel speelde Crescendo eerst het Wilhelmus buiten en konden de kinderen hun ballon oplaten,
waarmee ze een prijs konden winnen. Voor komend jaar zijn ballonnen en touwtjes besteld van
afbreekbaar materiaal.
Binnen was alles oranje versierd, konden de kinderen hun spulletjes verkopen, vierde de
Zonnebloem haar 25-jarig jubileum, waren er oud-hollandse spelletjes voor de jeugd en kon er
gegeten en gedronken worden.
Dodenherdenking - 4 mei:
Vanaf 19.30 uur verzamelden mensen zich bij de Barchkerk voor de herdenking van
de oorlogsslachtoffers. Veel kinderen, met name de kinderen van unit 4, waren onder
de aanwezigen. Jan Leijenhorst heette, namens vereniging Contact, iedereen van harte welkom.
Ook een grote groep veteranen uit Engeland die aanwezig was. Zij hebben destijds gevochten
om Nederland te bevrijden, wat is gelukt, waardoor wij nu in vrede kunnen leven. Een groep
vaandeldragers was ook onder de veteranen en veel familieleden begeleiden hen in Nederland.
Kransen werden gelegd en bij de rondgang over het kerkhof werden er bloemen gelegd bij de
gesneuvelde soldaten.
Crescendo zorgde voor mooie passende muziek bij de herdenking.
Giro d’Ítalia en italiaanse moederdaglunch op 8 mei
In samenwerking met ’t Onderschoer en In de Groene Jager werd van de doorkomst van de
renners van de Giro een feestdag gemaakt.
Een moederdaglunch voor het hele gezin met italiaanse gerechten, gemaakt door ’t Onderschoer
en In de Groene Jager. Ca. 200 mensen kochten een kaartje en schoven aan aan lange tafels op
de parkeerplaats van de Groene Jager en op het terras van ’t Onderschoer. Veel vrijwilligers
hebben hier voor gezorgd. Het was lekker, gezellig druk in een stralend zonnig weertje.
Na de lunch werden de renners toegejuicht die in een snelle race door Barchem kwamen.
Fietstocht 16 mei
Ruim 100 mensen hebben de fietstocht gefietst door de omgeving van Barchem, richting Borculo
en Ruurlo. Het waren 2 fantastisch mooie tochten van 35 en 45 km. De eerste pauze was op een
mooi plekje bij de Slinge en de 2 de pauze bij d’n Ibink. Daar kreeg iedereen een broodje

hamburger met koffie of thee. Het was wel fijn om iets warms te eten en te drinken, omdat er een
koude wind stond. Om 10.00 uur scheen het zonnetje nog, maar steeds meer wolken zorgden
voor een koude wind. Een klein buitje rond een uur of twee zorgde er voor dat de laatste mensen
na de pauze nog even bleven schuilen.
Gelukkig maakten de mooie weggetjes door de natuur een heleboel goed en heeft iedereen toch
genoten van deze fietsdag.
Open Tuinen route- 4 en 5 juli:
Op maandagavond 4 en dinsdagavond 5 juli was er een route uitgezet door, op maandag het
buitengebied en op dinsdag binnen de bebouwde kom, langs tuinen om deze te bezichtigen.
Onverwachte inkijkjes in tuinen en prachtig aangelegde borders lieten de mensen zien hoe
prachtig veel tuinen in Barchem zijn. Ca. 60 mensen hebben deze beide avonden deelgenomen
aan deze tuinenroute. Voor zowel de bezoekers, als de eigenaren van de mooie tuinen, was deze
activiteit een succes en voor herhaling vatbaar.
Barchems Feest - 25 t/m 30 augustus:
De hele week was het ’s avonds gezellig door Barchem rijden of fietsen of wandelen. De straten
waren versierd en verlicht en sommige straten hadden dit jaar nieuwe versiering gemaakt.
Met hoge temperaturen, zowel binnen als buiten, zijn alle programmaonderdelen goed verlopen.
Behalve dan misschien de temperatuur met de openluchtdienst op zondag 21 aug. Door de
regenspetters en koude wind werd die binnen gehouden. Door de belangstelling, inhoud, en
bezoek aan de brandweer door de kinderen, werd het een warm gebeuren.
De muzikale opening was in het Zwiepse Broek, waar iedereen erg gastvrij werd ontvangen. De
vele aanwezigen genoten van de muziek van Crescendo.
Woensdag kregen de senioren eerste een lekkere maaltijd, waarna er werd gekeken naar de
revue: “Heiderupsjes en vuurvliegjes”, geschreven door Anneke Koeleman en Martin Marsman,
onder algehele leiding van Hans Nieboer.
Deze revue werd ook donderdag voor het voetlicht gebracht, waarna er gedanst werd op muziek
van Free Line.
Zowel woensdag als donderdag was de hoofdprijs van de verloting een weekend weg, waarmee
de prijswinnaars erg blij waren.
Vrijdagochtend was er een speciaal programma voor de kinderen op school en ’s middags ging
de kermis open, waar zij met hun vrijkaartjes terecht konden. Er waren (disco)springkussens en
zij konden zich laten schminken.
’s Avonds werd de feestzaal van ’t Onderschoer gevuld met feestgangers op de muziek van
Duo Double XL.
Zaterdagochtend werd iedereen gewekt door de reveilleblazers.
De optocht vertrok om 11.30 uur en 11 wagens en 3 loopgroepen showden de toeschouwers dat
Barchem veel talenten heeft.103 kinderen en 76 volwassenen trokken op wagens of lopend in de
optocht door de zonnige straten van Barchem.
De jury heeft de wagen van de buurt Zuydtzicht, met de wagen ‘Burght Zuydtzicht, met de meeste
punten beloond. Zij wonnen de eerste prijs en de wisselbeker.
De loopgroep Lego Friends met hun levende uitbeelding van Lego won de eerste prijs bij de
loopgroepen.
De aanmoedigingsprijs ging naar de brugpiepers. Een groep schoolverlaters, brugpiepers dus,
die deze naam op verschillende manieren lieten zien.
De mensen van het publiek mochten hun stem uitbrengen en dat bracht de publieksprijs naar
‘Struisvogelrace’ van de Schoneveldsdijk. Er werden 239 briefjes ingeleverd en de
struisvogelrace had de meeste (78) stemmen.
Na wat gegeten te hebben kwamen veel (oud) Barchemers naar het Dorpsplein voor het
vogelschieten, aangetrokken door muziek van Crescendo.
Het was al snel druk op het plein met kinderen op de springkussens en kermisattracties.
De volwassenen zorgden onderling voor een heleboel gezelligheid en in een heerlijk zonnetje

vermaakte iedereen zich opperbest.
Bij de dames was de vogel het eerst beneden en Ilona Vruggink werd de schutterskoningin. Dat
zij een goede schutter is, blijkt wel uit het feit dat zij ook in 2010 de schutterskoningin was.
Daarna ging de vogel bij de jeugd naar beneden. Het laatste stuk werd er af geschoten door Rens
Kok en hiermee is hij de schuttersprins van 2016.
Tenslotte lukte het ook bij de heren de vogel naar beneden te krijgen. Johan Stokkink schoot de
romp er af en werd daardoor de schutterskoning.
Intussen had de band ‘Anders is het niet’ hun spullen opgebouwd in een dubbele trailer. Na een
eerste serie muziek werden het schutterspaar en prins gehuldigd.
De Startgelden en de prijzenbekers van de optocht werden uitgereikt en het feest kon met het
nieuwe schutterspaar beginnen.
Tot in de late uurtjes was het erg gezellig op het Dorpsplein.
Zondag werd er eerst opgeruimd in de zaal en buiten op het plein, waarna er nog werd nagepraat
op het terras van In de Groene Jager.
Tuinavond/ najaarsfair :
De uitslag van de tuinkeuring vond plaats op 8 oktober tijdens de najaarsfair.
Bij de grote tuinen was de winnaar: familie Bannink, Lochemseweg 6 Barchem. Familie Lievestro,
Eekvenne 27 hadden de mooiste midden-tuin en bij de speciale tuinen behaalde Fam. Van Beek,
Eekvenne 50 de hoogste punten. Bij de kleine tuinen kreeg Mevr. Luesink, Schoolstraat 8 de
meeste punten.
Behalve de bekendmaking van de behaalde puntentotalen was er een (cup) cake wedstrijd.
Veel mensen zorgden voor een variatie aan cakes en kinderen voor cup-cakes.
Henk Huisken bakte de lekkerste cake en Meike Esselink met Bo Bennink de lekkerste cupcakes, volgens de jury Henk Luesink en Arjan Jansen.
Er waren 26 marktkraamhouders, die met diverse najaarsspullen de najaarsfair tot een succes
maakten.
Vrijwilligersavond;
Na een aantal jaren van een presentje voor alle vrijwilligers is dit jaar gekozen voor een gezellige
avond. Er waren 100 vrijwilligers, die in groepen verdeeld een bruiloft organiseerden.
Van bruidspaar, corsages en bruidsboeket tot versiering, hapjes en welkomstlied, alle aspecten
voor een grote bruiloft werden in een uur tijd bedacht.
Na felicitaties voor het ‘bruidspaar’ en een polonaise werd het een erg gezellige vrijwilligersavond.
Belangenbehartiging:
Overleg met:
1. Barchschole: Koningsdag, Palmpasen, Paasvuur, Barchems Feest,
Speeltuinvereniging, kook- en knutselcursus.
2. Gemeente.
Geregeld overleg met gemeente met kernambtenaar Appie Baas en
kernwethouder Mevr.Trix van der Linden.
Verder hebben werkgroepen verkeer en wonen regelmatig overleg met ambtenaren van de
gemeente.
Ook de doorgang van de Giro werd door de gemeente ondersteund.
2. Andere verenigingen Barchem:
Centraal Bestuur
Speeltuinvereniging.
Bello
SVBV
De Soos, WoonPlus, Zonnebloem met Barchems Feest

3. Politie:
De wijkagent, Valerie Schepers, is één keer per jaar bij bestuursvergadering. Verder overleg
bij activiteiten en indien nodig.
4. Lid van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.
De DKK geeft ondersteuning aan het realiseren van Dorpsplan 2.
5. Andere dorpsraden van de gemeente Lochem.
SCW:
Vorig seizoen werden de knutsel- en kookcursussen volgemaakt met als laatste activiteit bij het
knutselen, het versieren van een Palmpasen stok. Er kwamen 45 kinderen om te versieren.
Dit seizoen is er weer een vol programma bij de knutsel- en kookclub.
Vanaf 6 april is er Kokkepot: eten en koken voor alleenstaanden. Telkens een volle zaal gasten.
Computercursus.
Er was 1 persoon uit Barchem die interesse had en hij is ingedeeld in Lochem bij een
groep.
Dorpsplan 2:
Er is een dorpsplanwerkgroep gevormd door 12 mensen uit Barchem, die met de expertise van
de DKK een nieuw dorpsplan gaan maken.
Werkgroepen:
Dorpsplein.
Koningsdag: 27 april
In samenwerking met de school, de Zonnebloem en In de Groene Jager werd Koningsdag
georganiseerd. De bedoeling was op het Dorpsplein, maar het was een koude gure dag en alle
activiteiten zijn verhuist naar de zaal van HCR In de Groene Jager.
In plaats van het springkussen buiten werden er verschillende spelletjes georganiseerd voor de
jeugd. Verder was het gezellig met een hapje en een drankje en de verkoopbare spullen op de
kleedjes en kraampjes.
Moederdaglunch en doortocht Giro ‘d Italia: 8 mei
In samenwerking met ’t Onderschoer en In de Groene Jager en financieel ondersteund door de
provincie, werd een Italiaanse moederdaglunch georganiseerd op de parkeerplaats van de
Groene Jager en op het terras van ’t Onderschoer.
Ca 200 mensen hebben genoten van de Italiaanse lunch. Het was een zonnige, roze dag en
velen hebben de fietsers van de Giro d’ Italië voorbij zien flitsen.
Jeugd.
Activiteiten:
7 februari: Waltakke: Bubbel voetbal en laser gamen, darten, spijker slaan, sjoelen.
27 april: spelletjes met Koningsdag
17september spooktocht vanaf Kerkemijer in Borculo aanvang 20 uur.
6 november lasergamen in dorpshuis 't Onderschoer aanvang 10 uur.
Verkeer.
De chicane bij de Ruurloseweg is anders aangelegd.
Het vrij liggend fietspad langs de Borculoseweg tot de Dennenlaan is verlengd.
Barchem in Bloei.
In het bloemperk heeft de Tulpenboom met een paar bloemen gebloeid en elk seizoen is het park
aangepast met passende bloemen en planten voor de tijd van het jaar. Er is geen onkruid te
bekennen door het goed onderhoud van de mensen van deze groep.
Zorg.
Er zijn dit jaar geen activiteiten geweest binnen de werkgroep zorg.

Wonen.
Er is overleg met de gemeente en projectontwikkelaar over de kavels op Zuydtzicht.
Ook naar nieuwe bouwlocaties in Barchem wordt gekeken.
Duurzaam Barchem.
De mensen in deze groep houden de ontwikkelingen van de duurzame energie,
besparingsmogelijkheden en isolatiesubsidie-mogelijkheden in de gaten.
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2016. Alle vrijwilligers en anderen die het jaar
2016 hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor.
Gerry te Walvaart- Krabbenborg.
Secretaris Vereniging Contact Barchem

Werkgroep wonen:
Arjan Groteboer vertelt van werkgroep wonen over ontwikkeling Zuydzigt. Er is een plan
met gewijzigde kavelgroottes en soorten woningen. O.a. patiowoningen. Komt ook na de
pauze aan de orde.
Werkgroep verkeer:
Gerard Kok heeft op/aanmerkingen over de werkwijze waarop problemen behandeld
worden bij de gemeente. Opmerking dat werkgroep naar gemeente moet gaan en niet zelf
moet onderhandelen met Circules Berkel. Komt na de pauze nog terug in gesprek met de
wethouder.
4.

Financieel verslag 2016 met goedkeuring en verkiezing kascommissie
Aart geeft toelichting bij de financiële onderdelen van de vereniging.
De begroting wordt gepresenteerd door Aart. Niemand heeft vragen.
Herman Morsink meldt dat de financiën perfect waren bijgehouden in de boeken.
Gerrit Stegeman heeft schriftelijk gemeld dat het goed is en dat de vergadering decharge
kan verlenen.
Herman Morsink is aftredend als kascommissielid. Hij wordt bedankt voor zijn inzet.
Jannie Dinkelman is benoemd als nieuw kascommissielid

5.

Werkgroepen en Commissies: is behandeld in jaarverslag

6.

Dorpsplan 2.0:
Bert Dinkelman legt dorpsplan uit.
Barchemers geven 7,7 als waardering voor leefbaarheid in Barchem
De dorpsplanwerkgroep bestaat uit 12 mensen en zij hebben een schouw gehad in
Barchem en Zwiep om de parels en puinhopen in zicht te krijgen.
In december stond de Buzz op verschillende momenten en plaatsen om een enquête in te
vullen. Ruim 250 mensen hebben de enquête ingevuld. Ook veel jongeren hebben
gereageerd en 2 mensen hebben een diner bon gewonnen.
Op 6 april is een avond voor de klankbordgroep. Hiervoor worden mensen gevraagd en is
niet openbaar.
Dan wordt bekeken welke plannen in het dorpsplan gezet kunnen worden.
Daarna wordt een concept plan gemaakt en gepresenteerd voor alle Barchemers.
Voor op/aanmerkingen kunt u zich wenden tot iemand van de werkgroep. Te lezen op de
site van Contact.
Voor ontwikkeling en uitvoering van dorpsplan ontvangt Barchem een subsidie, dus veel
ideeën kunnen in het plan geschreven worden.

7.

Bestuursverkiezing:
Inmiddels afgetreden: Ans Flierman
Aftredend en herkiesbaar: Jarno Koeleman, Bert Nijenhuis, Wilco Weernink,

Gerry te Walvaart.
De vergadering stemt in, met applaus, voor nieuwe periode van 3 jaar.
Door het bestuur voorgestelde kandidaten:
Betsie Kamperman
Arjan Wanschers
De vergadering stemt in, met applaus, voor de benoeming van Betsie en Arjan als
bestuursleden.
Henny is interim voorzitter, dus de vereniging is op zoek naar een nieuwe voorzitter.
7.

Jaarprogramma 2017
Dezelfde activiteiten als vorige jaren staan ook dit jaar op het programma.
Palmpasen, Paasvuur, Koningsdag, 4-mei herdenking, fietstocht, Barchemsfeest.
Vorig jaar was er ook een open tuinen route op 4-5 juli. Wellicht ook dit jaar weer.
Ideeën zijn altijd welkom.

8.

Rondvraag
A. Hamer: Glasvezel in Barchem? Onderwerp voor na de pauze.
J. Van Beek: Wanneer wordt de riolering in Beukenlaan aangepakt? Nog niet bekend.
Vlg donderdag heeft het bestuur van ’t Onderschoer een gesprek
met de gemeente en zal het aan de orde komen.

Pauze, waarin iedereen een drankje krijgt.

Bijpraten met kernwethouder mevr. T. van der Linden.
Kernwethouder Trix van der Linden en kernambtenaar Appie Baas, beginnen met de
complimenten aan vereniging Contact voor alle activiteiten die gedaan worden.
Onderstaande vragen worden eerst behandeld. Wanneer er na de vergadering antwoorden van
de gemeente komen, zullen die naar ver. Contact gestuurd worden. Daarna komen ze op de site
van Contact.
1. Wat is de status van glasvezel in het buitengebied? Wat doet de Gemeente nu de
beoogde partner CIF heeft aangegeven nog geen zekerheid te kunnen geven, sowieso
niet voor september 2017. (Alweer een jaar verlopen waarin ondernemers (met name
campings/horeca) nadeel ondervinden van slecht internet.)
Het is belangrijk om overal goed bereikbaar te zijn. Gemeente ging met CIF in zee, maar
zij vroegen plotseling veel meer geld. Gemeente bekijkt nu andere opties.
Glasvezel in buitengebied heeft prioriteit. In verleden waren meer aanbieders, maar CIF
bleef over, totdat ook zij op het laatst zich terugtrokken. Zo snel er iets bekend is, wordt
het bekendgemaakt.
Er is nog geen zicht op de realisatie. Er zijn ook particulier initiatieven in het land.
De gemeente wil er zo snel mogelijk voor zorgen dat het aangelegd wordt.
Er is ook een aanbieder voor wifi door de lucht, maar is niet zo betrouwbaar.

2. Wat is de status van bouwplan Zuydzicht? Kan er wellicht een tekening (onder
voorbehoud) worden getoond?
Er is een voorzichtige schets gemaakt voor een nieuw plan. De starterwoningen worden
patiowoningen, kleinere kavels, twee-onder-één kap woningen.
De kavelprijs lager voor Barchem, en daar is de werkgroep over in gesprek met de
gemeente en met Kompaan.
Er is wel behoefte aan goedkopere woningen voor starters. Zodat er jongeren in Barchem

blijven wonen. Goed voor de leefbaarheid van Barchem.
Het is voor gemeente lastig om op één plek van de gemeente de grondprijs te verlagen.
In Barchemse bos staan kavels uitgezet. De wethouder weet hier niets van.
Vraag: Met rondgang met Buzz, ook gehoord dat er woningen in de wei van Meilink
komen.
Dit is een particulier initiatief. Er was een schetsontwerp in de Buzz. De
projectontwikkelaar wil de behoefte van Barchemers weten om eventueel aan te passen.
In verleden was daar de 24-uurs zorg gepland. Het is wel dezelfde ontwikkelaar.
Wanneer plan doorgaat in de wei van Meilink, kan een uitbreiding van de WoonPlus niet
op die plaats.
3. Klimaataccoord Parijs, welke maatregelen neemt de Gemeente om de temperatuur met
minder dan 2° te laten stijgen?
Gemeenteraad heeft gezegd dat zij in 2030 energieneutraal zou moeten zijn.
De Gemeente is op verschillende manieren bezig om dit te bereiken.
Een pilot waarin ’t Onderschoer mee doet, om te kijken wat de mogelijkheden zijn om
minder energie te gebruiken.
Samen met Zutphen een duurzaamheidslening afsluiten om je woning energiezuinig te
maken.
Zonnepanelen op Aalsvoort ( een parkje), wijkgerichte aanpak om advies te geven voor
energiezuiniger huis. Zonnepanelen? Isolatie? Op site van Lochem zijn mogelijkheden te
bekijken. i.p.v. asbest zonnepanelen
Zonnepanelen worden ook op huurwoningen gelegd.
Postcode zonnepanelen: Als buurman zonnepanelen heeft, kunnen andere mensen daar
ook voordeel uit halen?
Energie uit waterkracht? Is er een mogelijkheid om energie op te wekken bij Eefde,
Berkel, Kanaal.
Windmolens bij Eefde.
Gemeente is ook met agrariërs aan het samenwerken.
Uitvoeringsplan: zwerfvuilactie, zelf scheiden van afval.
Iedereen kan zelf actie ondernemen om zuinig(er) te zijn met energie.
Op nieuwbouw ook meteen zonnepanelen leggen, in toekomst ook woningen waarin geen
gas wordt aangesloten, maar met zonnepanelen en warmtepomp huis verwarmen.
Dit zijn wel nieuwe ontwikkelingen.
4. Straatnaamborden buitengebied niet altijd leesbaar (letters zijn vervaagd en de borden
zijn vuil). Wordt dit gecontroleerd door de Gemeente of moeten burgers (dorpsraad) dit
zelf doorgeven?
Zelf schoonmaken mag altijd. Door gemeente worden binnenkort verouderde, overbodige
borden verwijderd door Circules Berkel. Wanneer wij zelf borden weten die onderhoud
nodig hebben, kunnen we doorgeven aan kernambtenaar Appie Baas.

5. In de begroting van de Gemeente voor 2017 staat dat de gemeente Sport en bewegen
wil inzetten als middel om gezondheid van onze inwoners te bevorderen en de sociale
participatie en leefbaarheid verder te stimuleren en/of versterken.
De focus ligt bij de prioritaire doelgroepen jongeren, ouderen, mensen met een beperking
en sociale minima. We willen de deelname aan sportactiviteiten verhogen. Uiteraard
onderstrepen wij dit! Wat zijn de concrete plannen?
Er is onderzoek gedaan naar effect van bewegen voor ouderen, kinderen op
basisscholen.
Er zijn toch een flink aantal mensen die te weinig spiermassa hebben, overgewicht.
Wat kan daar aan gedaan worden? Extra trainingen.
Jongeren gezond gewicht: Actie bij consultatiebureau, scholen, kantine, gezondere

versnaperingen. Bij sport wel subsidie voor extra activiteiten, b.v. nieuwe activiteiten, sport
voor kinderen met beperking.
Voor gewone activiteiten wordt geen extra subsidie gegeven. Dat is jammer, omdat de
gewone activiteiten al voldoende energie kost en meer mensen/ kinderen in een kleine
kern niet haalbaar zijn.
Andere vragen:
Fietspaden: buiten gemeente? Verantwoording naar provincie
Binnen gemeente? Hoort bij gemeente. Moet Contact in gesprek met Circules of doet de
gemeente dat? Aantal mensen van de gemeente werken bij Circules, vandaar dat
mensen door worden verwezen naar Circules Berkel.
Eddie Pol werkt bij gemeente, en zou dus werk moeten regelen. De communicatie tussen
dorpsgemeenschappen moeten nieuw geregeld worden, door de verandering bij
gemeente en Circules Berkel. Binnen 2 weken moet er duidelijkheid komen bij wie
dorpsraden moeten zijn.
Mogelijkheid voor subsidie is de pot Snelle Maatregelen.
Wijkagent Barchem?: Valerie Schepers
In hoeverre heeft gemeente kennis van Natuurgebied 2000? Waterpeil wordt 90 cm.
opgehoogd. Veel te hoog. De wethouder zal hier naar informeren.
Openbare verlichting energie zuinig maken. Wanneer is Barchem aan de beurt?
Welke armaturen? De wethouder zal hier naar informeren.
De dorpswerkgroep meldt dat verschillende items ook besproken worden in
klankbordgroep. Dan zitten er deskundige mensen rondom de tafel.
Rondom Heidehof leven mensen in angst. Zij vinden het onveilig en, ook wij, vinden het
onbegrijpelijk dat de woningbouwvereniging hier geen verantwoording wil nemen.
Binnenkort heeft vereniging Contact gesprek met burgemeester.
Wij vinden het jammer dat er ‘niets’ aan gedaan wordt. De bewoners voelen zich niet
begrepen/ serieus genomen door de gemeente, politie en woningbouwvereniging.
De wethouder wil nogmaals bij de gemeente benadrukken dat wij deze situatie heel
bedreigend vinden.

Henny bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng voor deze avond.
Nog wel op zoek naar voorzitter. Volgend jaar bestaat vereniging Contact 50 jaar.

Sluiting van de vergadering: 22.10 uur.

Werkgroepen die de belangen van de Barchemers behartigen:
Barchem in Bloei: o.a. prijsuitreiking tuinkeuring
Dorpsplein
Dorpsplanwerkgroep
Energie
Jongeren
Verkeer
Wonen
Zorg
SCW: o.a. knutsel- en kookcursus voor kinderen
Computercursus voor volwassenen
Kokkepot: samen koken en samen eten voor alleenstaanden
Speeltuinvereniging
Website www.contact-barchem.nl

