
De stand van zaken bij de uitwerking door werkgroepen van maatregelen die het gevolg zijn 

van wensen, problemen en voornemens in het Dorpsontwikkelingsplan 2. 

Werkgroep Wonen 
Plan Zuydtzicht, fase 2 
De vrije kavels zijn inmiddels te koop via de Gemeente Lochem, u heeft hierover al meer 
kunnen lezen via de site van de Gemeente Lochem, Contact en via social media. Er zijn al 
enkele kavels in optie genomen. Meer informatie kunt u vinden 
op  www.bouwkavelslochem.nl 
Inmiddels heeft ook de projectontwikkelaar zijn plannen uitgewerkt. In projectbouw worden 
enkele rij- en hoekwoningen en 3 2-onder-1 kappers (van 1,5 woonlaag) gebouwd. 
Gemeente en ontwikkelaar verwachten half juni een informatiebijeenkomst voor 
belangstellenden te organiseren in Barchem. 
Huurwoningen 
De werkgroep gaat samen met de wethouder een rondje Barchem doen om een beeld te 
krijgen van de kwaliteit van de huurwoningen. Huurders die hieraan mee willen werken 
kunnen zich melden via Vereniging Contact of bij 1 van de werkgroepleden. 
Werkgroep wonen 
Als werkgroep zijn wij opzoek naar enkele nieuwe leden, bij voorkeur mensen die gehuurd 
wonen in Barchem. Heb je interesse? Kom gerust een keer vrijblijvend aanschuiven bij een 
vergadering (meer info via Vereniging Contact of meld je bij 1 van de werkgroepleden). 
 

De werkgroep Recreatie en Toerisme zet Barchem Wandeldorp op de kaart. 
Er zijn nieuwe wandelroutes ontwikkeld die allemaal starten vanaf het Dorpsplein en 
hiervandaan naar Borculo (en het Stelkampsveld), Lochem, Ruurlo (langs museum MORE) en 
de kastelen de Wiersse en het Medler gaan. 
Daarmee kunnen de wandelaars straks alle kanten op.  
Dit gaat nogal wat kosten en op dit moment loopt het realiseren van de financiering. 
Er moet nogal wat gebeuren: inpassing in het Wandelnetwerk (door Achterhoek Toerisme), 
verplaatsing van het wandelnetwerk knooppunt bij de kerk naar het Dorpsplein, duidelijke 
verwijzing naar het Dorpsplein, aanbrengen duidelijke bebording op het Dorpsplein met 
informatie over Barchem, de routes, evenementen e.d. en natuurlijk ook internet presentie. 
Het is de bedoeling dat de gemeente Lochem, de BOV en de Barchemse 4Daagse allemaal bij 
gaan dragen en dat ziet er goed uit. 
De plannen komen goed overeen met het toeristisch beleid dat de gemeente voorstaat op 
dit moment. 
 

BarchHulp  

Een project van de werkgroep Voorzieningen en zorg met als motto: Van, Voor en Door 

Barchemers . 

BarchHulp wordt een organisatie onder de paraplu van de Vereniging Contact en 

gefaciliteerd door SWL Lochem. Het  doel is om hulpbehoevenden met een probleem te 

http://www.bouwkavelslochem.nl/


voorzien van kortdurende adequate hulp zodat ze veilig en zorgeloos in staat zijn langer 

zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

Welke hulp willen we faciliteren: 

Vervoer aanbieden naar ziekenhuis of dokter, computer of smartphone problemen oplossen, 

dakgoot reinigen, een kapotte lamp of schakelaar vervangen, een onwillige rollator of 

rolstoel repareren, een omhoogstekende tegel of steen vlakleggen, een keer rijden om te 

winkelen, een beugel plaatsen op toilet, Etc. Kortom het verhelpen van kleine obstakels of 

regelen van vervoer of geven van telefonisch advies. 

We gaan uit van richtlijnen op basis waarvan de verleende dienst door de aanvrager aan U 

zal worden vergoed. Dit is geen loon, maar een kleine onkostenvergoeding. Deze richtlijnen 

gelden ook voor Km vergoedingen. Uiteraard zullen door U aangeschafte materialen door de 

aanvrager moeten worden vergoed.  

Naar wie gaan we op zoek? Mensen die handig, rustig, en inlevingsvaardig zijn. Voor 

chauffeurs geldt een rustige, goede en vertrouwde rijvaardigheid. We stellen het op prijs als 

U een luisterend en waakzaam oor heeft. Voor het verrichten van klussen dient U Uw eigen 

gereedschap of ladder mee te nemen.  

Op korte termijn komen we met concrete stappen om vrijwilligers te werven en hulpvragers 

mogelijkheden te bieden om ons te bereiken. 

De werkgroep Veiligheid en Verkeer richt haar werkzaamheden primair op het veiliger 

maken van de hoofdverkeersaders die ons dorp doorsnijden. Snelheidsbeperkende 

maatregelen zijn belangrijk. Dat vergt veel en langlopend overleg met gemeente en 

provincie. Het gaat onder meer om overdracht van eigendom en beheer door provincie aan 

gemeente. Daarbij zijn de kostenplaatjes verbonden aan de diverse maatregelen soms 

substantieel en dan worden de beslissingen erg uitdagend.  

Wij gaan uit van de noodzaak van lange adem om de doelstellingen over een paar jaar te 

bereiken. 

Op korte termijn gaan we de direct aanwonenden benaderen om hun wensen en suggesties 

te vernemen. 

 

 


