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Nr. Onderwerp Status en vragen Afspraak/vervolgactie 

1. Aanleg Glasvezel  
Buitengebied 
 
Wat is de status van 
glasvezel in het 
buitengebied? 
Wat doet gemeente nu 
beoogde partner CIF 
nog geen zekerheid kan 
geven voor september 
2017?  
Is glasvezel door de 
lucht een goede optie? 
 
 

In zomer 2016 hebben 
gemeenten in Achterhoek 
intentieovereenkomst gesloten 
met CIF. Investeerders hebben op 
rem getrapt  om eerst realisatie 
van glasvezel in buitengebied van 
Berkelland en Winterswijk af te 
wachten evenals vraagbundeling 
in Oost Gelre en Aalten. 
Afhankelijk van resultaten volgt 
vraagbundeling en aanleg van 
een volgend cluster. 
 
Gemeente en andere  
belanghebbenden zijn  
teleurgesteld over houding  
marktpartij CIF. 
Financieringsmodel staat opnieuw 
ter discussie en planning loopt uit 
rails. Kostenverhoging voor 
afnemers is niet acceptabel. 
 

Gemeente-Ruimte 
Jip ten Barge 
Is er een alternatief mogelijk 
onder ander construct met  
andere vorm van financiering 
vanuit inwonersinitiatief met als 
rechtspersoon coöperatie of 
stichting.  
Het gaat dan om glasvezel in 
eigen beheer onder gestelde 
voorwaarden. Aandachtspunt is 
Wet Marktwerking en Overheid.  
 
Glasvezel door de lucht is 
minder betrouwbaar dan onder 
de grond. 
 
 

2. Status bouwplan 
Zuydzicht 
 
Zijn er tekeningen 
beschikbaar van dit 
plan? 
 
Grondprijs voor starters-
woningen voor jongeren 
te hoog waardoor zij 
afhaken en elders gaan 
wonen. Barchem wenst 
jongeren te behouden in 
dorp. 
 
 
 
 
 
Er zijn piketpaaltjes in 
bos Borculoseweg 
geplaatst. Houdt dit 
verband met bouwplan 
Zuydzicht? 
 

In december 2016 heeft 
gemeente voorstellen neergelegd 
bij VCB Barchem voor nadere 
invulling onbebouwde delen 
binnen dit project. Gemeente 
ontwikkelt dit plan samen met 
Kompaan Vastgoed. 
Dorpsraad heeft in principe 
ingestemd met deze voorstellen.  
Wijzigingen: 
-10 goedkope starters woningen  
  vervangen door kleinere  
  patiowoningen. 
-Rijtje van 4 toevoegen aan het  
 programma.   
- Niet verkochte vrije kavels  
  verkleinen.  
 

Gemeente-Ruimte  
Jip ten Barge 
Gemeente en Kompaan in 
gesprek over financiële 
gevolgen van de wijzigingen. 
Hierover moet overeenstemming 
komen. 
Daarna communicatie richting 
dorpsraad en inwoners over 
aanpassing plan. 
Vervolgens starten procedures 
met onder meer wijziging 
bestemmingsplan. 
 
Gemeente sluit met grondprijs 
aan op ontwikkelingen op de 
markt en houdt rekening met 
prijs in buurgemeenten regio. 
 
Piketpaaltjes houden verband 
met het inmeten bos 
Borculoseweg want dit is een 
potentiële woningbouwlocatie 
voor de toekomst. 
 

3. Klimaatakkoord Parijs: 
 
Welke maatregelen 
neemt gemeente om 
temperatuur met minder 
dan 2% te laten stijgen? 

 
 
Duurzaamheid 
De aarde warmt op, doordat we 
veel energie uit olie, gas en kolen 

Gemeente-Ruimte-Milieu 
Mariska Mentink 
Ontwikkelingen  
-Isolatie woningen via 
Rijksdienst voor Ondernemend  



 
 
 
 

gebruiken. Als gemeente vinden 
we dat dit niet kan doorgaan. We 
willen een schone en leefbare 
wereld behouden. Daarom gaan 
we de klimaatverandering tegen.  
 
Samen met inwoners en 
bedrijven in onze eigen gemeente 
en met partners in de regio 
besteden we aandacht aan 
energiebesparing en -productie. 
Dit biedt bovendien nieuwe 
economische kansen. 
 
Accommodatiebeleid; 
Investeren in duurzame 
maatregelen zodat 
energiegebruik omlaag gaat 
(lagere exploitatie- lasten). 
 
Actie ophalen van zwerfvuil in 
wijk of dorp. Inwoners kunnen 
hun afval gescheiden aanbieden.   
 
Zonnepanelen op huurwoningen 
mogelijk maken. 
 
Windenergie onderzoeken . 
 
Biologische landbouw: aanpakken 
mestproblematiek. 
 
Bij nieuwbouw plan uitgaan van 
volledige elektriciteit  en gas eraf. 
 

 Nederland. 
-Verlaagd BTW tarief op  
 arbeidskosten op isolatie- en  
 renovatiewerkzaamheden. 
-Investerings Subsidie 
  Duurzame Energie (Rijk) voor  
 apparaten waarmee op  
 duurzame manier energie  
 wordt opgewekt (zonneboilers,  
 warmtepompen,   
 biomassaketel en  
 pelletkachels). 
-Regeling Rijk asbest-  
 verwijderen daken (vervanging  
 i.c.m. plaatsing zonnepanelen). 
-Duurzaamheidsleningen voor 
 maatregelen op gebied van 
 energiebesparing (verwarming, 
  zonnepanelen en isolatie). 
-In 2030 klimaatneutraal: 
*Lochem heeft Gelders Energie 
   akkoord getekend. 
*Uitvoeringsprogramma  
   Klimaat&Energie. 
-Geven van informatie over  
  Energielabel, energie  
  besparen, zonnepanelen en – 
  collectoren, windenergie en 
  laadpalen. 
 

4. Straatnaamborden 
buitengebied  
 
Borden zijn niet altijd 
leesbaar. Wie controleert 
de staat van de borden 
of moeten burgers c.q. 
dorpsraad hierover 
signalen afgeven? 
 
 

Gemeente heeft vraag 
doorgespeeld naar Circulus 
Berkel. Dit bedrijf is 
verantwoordelijk voor beheer en 
onderhoud van de openbare 
buitenruimte. 
 
College heeft CB gevraagd aan 
de slag te gaan met meldingen. 
CB schakelt mensen met afstand 
tot arbeidsmarkt in voor het 
schoonmaken en onderhoud van 
borden. 
 

CB-beheer en onderhoud 
Robert van Iersel  
 
Werkatelier Eefde inventariseert 
alle straatnaamborden. In het 
kader van het 
bordensaneringsplan wordt in 
opdracht van team Verkeer per 
kern alle verkeers- en 
straatnaamborden 
schoongemaakt, rechtgezet, 
vervangen en of verwijderd.  
 
 

5. Sporten en bewegen 
 
Gemeente wil sporten en 
bewegen inzetten als 
middel  om gezondheid 

Rol van de gemeente op gebied 
van sport en spel verandert. 
 
Gemeente heeft Sportvisie 2014-
2018 opgesteld: 

Gemeente-MO-PSR  
Astrid Hoks.  
 
Subsidieregeling stimuleert 
verenigingen om sport- en 



van inwoners te 
bevorderen en sociale 
participatie en 
leefbaarheid te 
versterken 
 
Focus ligt bij 
doelgroepen: 
Jongeren. 
Ouderen. 
Mensen met beperking . 
Minima.  
 
Barchem wil deelname 
van inwoners aan 
sportactiviteiten 
verhogen. Wat zijn de 
concrete plannen? 
 
Barchem wil versterking 
van de basis. Gemeente 
kan beter verenigingen 
actief met subsidies 
ondersteunen en ziet 
weinig mogelijkheden 
om extra  
maatschappelijke 
projecten voor sporten 
en bewegen op te 
zetten. 
 

-Trends en ontwikkelingen. 
-Gemeentelijk Kader Sport en  
 Bewegen. 
-Uitvoeringsprogramma’s. 
 
Uitvoeringsplan Lochem Beweegt: 
overzicht van uitvoering van sport 
en bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 

beweegactiviteiten te 
organiseren met breed 
maatschappelijk doel. Dit in 
samenwerkring met andere 
maatschappelijke organisaties. 
Voorbeeld sportmiddag voor 
mensen met beperking waarbij 
sportvereniging samenwerkt met  
Zorginstelling. 
 
Project: Jongeren Op Gezond 
Gewicht. Informatie en 
bewustwording over gezonde 
voeding en meer bewegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Woningbouwlocaties  
 
Welke locaties zijn voor 
woningbouw 
beschikbaar in 
Barchem?  
Is er een particulier 
initiatief? 
 
Wat is behoefte vanuit 
dorp. 
Wat is bekend bij de 
Gemeente Lochem 
Investeerders hebben 
zich teruggetrokken voor 
plan Woon Zorg plus 
(Planontwikkeling  
Buytenhof) 
 

 Gemeente-Ruimte  
Jip ten Barge 
Naast huidige bouwplan 
Zuydzicht heeft de gemeente de 
volgende potentiële 
woningbouwlocaties als optie 
voor de toekomst in 
Structuurvisie opgenomen: 
*Borculoseweg/Soerinkweg 
*Barchemsebos (gelegen aan 
 Borculoseweg). 
*Barchem Zuid/ Eekvenne 
 (in ontwikkeling). 

7 Beheer en onderhoud 
fietspaden 
 
Dorp vraagt aandacht 
voor het onderhoud aan 
fietspaden. 
Gemeente verwijst naar 
Circlus-Berkel die de 
buitenruimte beheert. 
 

Gemeente heeft beheer en 
onderhoud van buitenruimte 
overgedragen aan Circulus-
Berkel. 
 
Communicatielijnen tussen 
gemeente-CB en inwoners is 
aandachtspunt. Hoe gaan we dit 
organiseren?  

Gemeente en Circulus Berkel 
Robert van Iersel 
 
Meldingen aan CB: Bijvoorbeeld 
een lijst van Vereniging Contact 
Barchem die de betreffende 
gebiedsopzichter beantwoordt. 
Te richten aan info@circulus-
berkel.nl o.v.v. fietspaden gem. 
Lochem. 

mailto:info@circulus-berkel.nl
mailto:info@circulus-berkel.nl


8. Natura 2000 en 
waterpeil 
 
Is meer informatie 
beschikbaar over Natura 
2000 en waterpeil? 
 

 
 

Gemeente-Ruimte-RO Anne 
Stortelder 
 
Stelkampveld heeft status van 
Europees natuurgebied. 
Gewenste grond en 
oppervlaktewater regime is 
enige jaren geleden vastgesteld 
Momenteel werkt men voor het 
hele gebied aan de uitwerking, 
wat moet eerst, wat kan later. In 
2021 moeten alle maatregelen, 
ook de vernattingsmaatregelen 
uitgevoerd zijn om aan de eisen 
te voldoen.  
 
Als Barchem behoefte heeft aan 
meer informatie, dan kan eerst 
het beste gerichte vragen aan 
de gemeente worden 
voorgelegd. Vervolgens nagaan 
op welke wijze de informatie het 
beste gedeeld kan worden. 
 

9 Vervanging verlichting 
Led lampen 
 
Wanneer is Barchem in 
planning opgenomen 
voor vervanging 
verlichting  

 Gemeente-Ruimte-
Civiel/Groen 
Hans van de Berg 
De bestaande Openbare 
Verlichting (OVL) is nog in 
goede staat zodat aankomende 
jaren geen vervanging zal plaats 
vinden.  
OLV op doorgaande wegen zijn 
van provincie.  
Wel is de zogenaamde “sox” 
verlichting vervangen door 
energie zuinige Led verlichting. 
 

10 Fietspad 
Borculoseweg en 
ontsluiting via  
Ruurloseweg 7 
 
Dit duurt lang. Wat is de 
stand van zaken? 

Dwarsdoorsteek is afhankelijk van 
gronduitruil met eigenaar perceel 
Ruurloseweg 7. 
Ontsluiting en geleiding van 
verkeerstromen zou het beste 
kunnen worden bezien vanuit 
gebiedsontwikkeling. Welke rol 
kan projectontwikkelaar hierin 
spelen en investeringen doen. 

Gemeente-Ruimte  
Jip ten Barge 
 

 

 

 

  


