Tussenstanden bij uitwerkgroepen voor het tweede
Dorpsontwikkelingsplan 2016 – 2026.
Werkgroep Wonen

Werkgroep verkeer en veiligheid
De werkgroep is voortvarend aan de slag gegaan met de uitwerking van het Dorpsplan.
Afgelopen jaar zijn een aantal kleine actiepunten opgepakt en aangepakt zoals bijvoorbeeld
de trottoirs langs met name de kerk maar ook de verwijzing op het Dorpsplein naar de
parkeerplaatsen achter ‘t Onderschoer. In 2019 zal het trottoir op andere plaatsen worden
aangepakt, daarover zijn al afspraken gemaakt met de gemeente en Circulus Berkel.
Onze ambitie is echter
groter en daar zal de
komende tijd onze
aandacht, tijd en energie
naar toegaan. Wij willen
namelijk dat de huidige
Provinciale wegen binnen
de bebouwde kom van
Barchem 30 km-zones
worden en dat er op dat
moment tevens een
aanpassing komt in de
weginrichting. Hierover
zijn we al in gesprek met
de Provincie en de
Gemeente Lochem. De
eerste reacties hierover
zijn positief en daar zijn
we erg blij mee. De weg
is nog lang, maar we
gaan ervoor!
Hebt u een wens, vraag of probleem op het vlak van verkeer en veiligheid in Barchem of
Zwiep neem dan vooral contact met ons op.
De leden zijn: Igor Boin, Bert Nijenhuis, Ton Eikelenboom, Mariska Bakker, Rob Holsbeke,
Richard Klein Brinke, Gerritta Arfman en Joris Spiekker.

Werkgroep Tuinen centrum en Barchkerk
Al een lange periode proberen we met
een enthousiaste groep mensen,
Barchem er fleurig uit te laten zien.
En, dat viel afgelopen hete zomer
beslist niet mee.
Heel wat uurtjes sproeien!!!!!
Van bijna alleen éénjarigen zijn we de
afgelopen jaren geleidelijk
overgegaan op meer vaste planten.
Ook de naam “Tulpentuin” , genoemd
naar de tulpenboom, wordt dit jaar
extra onderstreept door het planten
van een paar honderd

verwilderingstulpen! Zo proberen we ook vroeg in het voorjaar het perk een echte blikvanger
te laten zijn. Dat lukt altijd al prima in zomer en najaar met de uitbundige kattensnorren en
ijzerhard.
Veel mensen plukken de zaadjes en zo overmeesteren “onze” kattensnorren menige tuin in
de omgeving, maar ook toeristen nemen graag wat zaadjes mee!
Prachtig!!
De plantenbakken en ook de aanplanting rond de jeu de boulesbaan naast de kerk hebben
onze aandacht. Overigens is het heel plezierig dat we geen enkele last van vandalisme
hebben. Alleen tijdens het Barchems feest zijn wel eens ruime feestvierders middenin het
perk beland. Geen aanrader, want de kattensnorren hebben flinke stekels!
Rond de feestdagen zullen onze witte engelen ( heel mooi gezaagd en secuur geverfd door
Wim Hilhorst ) weer rondvliegen in de tulpenboom.
Tot slot nog even de namen van onze trouwe schoffelaars:
Joke Bannink, Annie Kok, Marjan Goetheer, Wim Groteboer, Henny Wildschut, Nel van
Oostrum, Wim Hilhorst, en Methilde Heusinkveld

Werkgroep Wonen.
Op maandag 19 november heeft de Lochemse Gemeenteraad het gewijzigde
bestemmingsplan Barchem-Zuid, beter bekend als het Barchvenne of Plan Zuydtzicht,
vastgesteld.
In dit plan zijn wijzigingen doorgevoerd op basis van de gemaakte bezwaren.
Op dit moment ligt het gewijzigde plan 6 weken ter inzage. Indien er in deze periode geen
nieuwe bezwaren binnenkomen kunnen de plannen begin januari 2019 verder uitgewerkt
worden.
Deze plannen zullen in een openbare informatieavond gepresenteerd worden aan
belangstellenden. Nadere informatie hierover volgt in lokale media.
Voor de overige onderwerpen uit het nieuwe dorpsplan zijn wij bezig met een plan van
aanpak. Hierover meer in de volgende Barchberichten!

Werkgroep voorzieningen Barchem.
Een 2 tal projecten zijn in redelijk gevorderd stadium.
1-

BarcHulp. Een coördinatiepunt voor zorg- en ondersteuningsvragen die we willen
laten werken vanuit ‘t Onderschoer voor inwoners van Barchem en Zwiep.

Het is een (telefonische) hulp post waar een ieder terecht kan met hulp- en
ondersteuningsvragen als het gaat om: vervoer naar dokter of ziekenhuis, kleine technische
klussen, kleine tuinklussen, een keer hulp met winkelen etc. Er op gericht dat mensen nog
wat langer zelfstandig kunnen blijven wonen. BarcHulp is er voor iedereen, dus ook voor
jongere mensen met een hulpvraag. Indien de hulpvraag niet door onze vrijwilligers kan
worden uitgevoerd zal BarcHulp zorgen voor coördinatie met reguliere hulpverleners.
2- project komt vanuit een oproep van de gemeente om ontmoetingsplekken te
realiseren voor met name ouderen binnen Barchem en Zwiep.

Deze ontmoetings- en activiteitencentra moeten er voor zorgen dat ouderen niet achter hun
voordeur vereenzamen, maar actief betrokken worden om deel te nemen aan activiteiten en
elkaar ontmoeten.
Met ‘t Onderschoer overleggen we wat hun rol is. Met de gemeente praten we over
financiën en ook professionele ondersteuning. Het gaat niet alleen om ontmoeting en
vermaak, maar ook om contact te houden met mensen en te signaleren mochten er diepere
problemen aan het ontstaan zijn die zelfstandig leven bemoeilijken.
Doel is om beide projecten komend jaar van de grond te tillen. Ook voor ‘t Onderschoer
betekenen beide projecten nog meer activiteiten in en vanuit dit multifunctionele
dorpscentrum, het warme hart midden in Barchem en z’n bewoners.

Werkgroep Recreatie & Toerisme
Deze werkgroep overlegt met Achterhoek Toerisme over het toevoegen van 4 nieuwe
Barchemse wandelroutes aan het Wandelnetwerk Achterhoek.
Deze routes zullen vertrekken
vanaf het Dorpsplein en in 4
richtingen zoveel mogelijk de
interessante gebieden
aandoen, zoals het
Stelkampsveld, de Berkel, de
Lochemse Bergen, museum
MORE, Borculo, Lochem,
Ruurlo e.d.
Er wordt meteen ook bekeken
of het mogelijk is een TOP te
realiseren op het Dorpsplein
(Toeristisch Overstap Punt).
Deze zou ook digitaal moeten
worden (mogelijk als 1e van
Gelderland).
Het fietsknooppunt moet dan ook verplaatst worden van Attent naar het Dorpsplein.
Verder komen er borden met informatie over wandelingen van DOS en de 4-daagse en
toeristische informatie.
De Barchemse Ondernemers Vereniging (BOV) heeft al een mooie toezegging gedaan voor
de kosten, hopelijk komen er meer bijdragen vanuit Barchem en ook van de gemeente
Lochem.

Werkgroep Sport
Deze werkgroep organiseerde op 29 oktober 2018 een informatieavond over de nieuwe
btw/subsidieregels voor sportverenigingen en sportstichtingen. Met name voor het dorpshuis
komen er grote wijzigingen die het bestuur en de beheerder veel extra tijd zullen kosten.
Of er voor de gezamenlijke Barchemse Verenigingen een voordeel zit in de nieuwe regeling
is op dit moment nog niet zeker. We houden de vinger aan de pols en zodra dit bekend is zal
dat worden teruggekoppeld aan de verenigingen. Ook zal deze werkgroep zich verdiepen in
het nieuwe sport- en beweegbeleid van de Gemeente Lochem. De werkgroep zat reeds aan
tafel bij de eerste sportvisie-bijeenkomst die de Gemeente organiseerde om reacties op te
halen.

ACTIVITEIT
Jeu de Boules
Koersbal

DAG
DI en Do
(mrt-nov)
Vrij

TIJDSTIP
13:30-16:00
14:00-16:00

LOCATIE
Jeu de Boulesbaan bij de
Kerk
Wingerd

ORGANISATIE
Stg Vrienden Woonplus

Woonplus (Station)
Groene Jager

Stg Vrienden Woonplus
Biljartver. Groene Jager

’t Onderschoer
’t Onderschoer
‘t Onderschoer
Terrein Soerinkweg
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
Complex Maandagsdijk
Heksenlaak

Dorpshuis ‘t
Onderschoer
Kegelfederatie
Klootschietvereniging
Bergruiters
BVC
BVC
BVC
BVC
Bergmenners

’t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
‘t Onderschoer
Complex Maandagsdijk
Complex Maandagsdijk
Complex Maandagsdijk
Complex Maandagsdijk
Complex Maandagsdijk
’t Onderschoer
‘t Onderschoer
vanaf ‘t Onderschoer
De Hoeksteen

DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
DOS
Schietver. Groene Jager
SVBV
SVBV
SVBV
SVBV
SVBV
Wiej Schotst Vedan
Troika
buurtfysiobarchem
Flofit

vanaf ‘t Onderschoer
Vanaf Eethuis Kalenberg
De Hoeksteen

Ineke Wijngaard
Fysiotherapie Oplaat
Fysiotherapie Oplaat
Fysiotherapie Oplaat

Stg Vrienden Woonplus

(oneven weken)

Biljarten (geen competitie)
Biljartvereniging

Ma-Di-Wo-Do

‘s middags

Dagelijks oefenen
mogelijk

Biljarten bij Dorpshuis

Dagelijks

avond competitie
van september
t/m mei
ook competitie

Kegelen
Klootschieten
Pony- en paardrijden
Volleybal jeugd
Volleybal volwassenen

Dagelijks
Zondag

Beachvolleybal
Mennen (paarden)
Recreant heren/dames
Turnen/Gym jeugd
Turnen dames
Combifit
Yoga
Seniorengym
Ouder & Kind
Aerobics
Bootkamp jeugd
Schieten
Voetbal jeugd
Voetbal senioren

35 en 45 PLUS
Folkloristich dansen
Volksdansen (Troika)
Wandelen (Fysio)
Sportschool
Stiltewandelingen
Wandelen (feb-juli)
Buitensporten
Fysiofitness

Di Wo Do Vr
Di Wo Do Vr
Zaterdag
Zomer
Diverse
mogelijkheden

Maandag
Ma. en Di.
Maandag
Maandag
Woensdag
Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Donderdag
Ma Di Wo Do
Di en Do
Zaterdag
Zondag
ZO en VR
Maandag

divers
zie website
zie website
zie website
wedstrijden
zie website
zie website
zie website
zie website
19:00 – 20:00
19:30 - 20:30
19:30 - 20:30
13:15 - 14:15
16:00 - 16:45
09:00 – 10:00
14:15 – 16:15
avond
zie website
zie website
wedstrijden
wedstrijden
zie website

Iedere dag
Iedere avond
aankondiging krant

Donderdag
Ma Wo
Divers

18:00
08:30-09:30
zie website

Alle sport/beweegaanbieders zijn volop in beweging. Kijk voor de actuele tijden en groepsindelingen
op de website van de organisatie. Deze kunt u makkelijk vinden via www.barchem.org

Barchems Biljart
Kampioenschap
Wintervijfmaandse
Kegeltoernooi
Schiettoernooi
Sanne Ribbers Toernooi
Paasvolleybal
Sixday (voet- en volleybal)
Avondvierdaagse
Wandelvierdaagse

3 t/m 30 december

Groene Jager

Biljartver Groene Jager

16/12, 13/1, 10/2,
17/3
9 februari
4,6,11.13.18 maart
9 maart
29 maart t/m 6 april
16 juni
17 t/m 20 juni
4 t/m7 juli

Verschillende
startlocaties
’t Onderschoer
’t Onderschoer
’t Onderschoer
’t Onderschoer
Complex Maandagsdijk
‘t Onderschoer
’t Onderschoer

Wandelsportver DOS
Kegelfederatie
Schietver Groene Jager
Klootschietvereniging
BVC
SVBV / BVC
Wandelsportver. DOS
Stg Barchemse 4 Daagse

