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Het tweede Dorpsplan voor Barchem/Zwiep: werk in uitvoering.
Het vorige dorpsplan (2006-2016) leverde waardevolle en mooie resultaten op zoals het
Dorpsplein, woongebied Zuydgheest, de jeu de boule baan, etc..
Dat smaakte naar meer.
De voorbereiding van het tweede plan (DOP 2: 2017 -2027) gaf alle ruimte voor inbreng van
de bewoners. Veel waardering bleek er te zijn voor de leefbaarheid van ons dorp, gemiddeld
gaf men een 7,8. Dat is mooi, maar geen reden voor achterover leunen: in deze snelle tijden
leidt stilstand tot achteruitgang.
Tijdens die voorbereiding bleken er nog vele wensen en ambities te leven. Vrijwel allen zijn
verwoord in het DOP 2. Alle inwoners hebben een exemplaar in hun brievenbus ontvangen.
Het DOP 2 is nu in uitvoering. 5 werkgroepen gingen 26 oktober officieel van start: Wonen,
Voorzieningen, Veiligheid en Verkeer, Recreatie en Toerisme, Sport. De ambities putten zij
uiteraard uit de wensen en aandachtspunten verwoord door u tijdens de voorbereiding van
het DOP 2. De werkgroepleden kregen een handboek uitgereikt met informatie en ideeën
om de werkzaamheden aan te pakken.
Hierna volgt een bondige schets van de stand van zaken per werkgroep. Nog niet alle
werkgroepen hebben de wenselijke diverse samenstelling ( man/vrouw/leeftijdsgroep) noch
de volledige bemensing in aantal. De tijdspanne na de start is kort. U wordt in het vervolg
regelmatig geïnformeerd via Barchberichten, Facebook en de website van uw Vereniging
Contact.
De werkgroep WONEN: in de uitwerking van het vorige Dorpsplan ging veel energie zitten in
het stimuleren van nieuwbouw voor starters en doorstromers. Plan Zuydtzicht (het
Barchvenne) is daar onder andere het resultaat van, veel van de geplande woningen zijn
daar gerealiseerd. Het volgende gedeelte van dit nieuwbouwplan zal waarschijnlijk in
aangepaste vorm voortgezet worden. Wij verwachten dat de Gemeente Lochem hier in het
eerste kwartaal van 2018 meer duidelijkheid over zal geven, onder andere door het
organiseren van een informatieavond in Barchem voor belangstellenden.
In de huidige uitwerkperiode zal, volgend uit het nieuwe Dorpsplan, meer aandacht uitgaan
naar de huursector. Hoe? Dat moet nog worden doordacht en deelneming van huurders aan
de werkgroep zou hierbij zeer welkom zijn!".
Ook starters op de woningmarkt en andere belangstellende zijn uiteraard van harte welkom
in onze werkgroep Wonen!
Deelnemers aan deze werkgroep: Jarno Koeleman (tijdelijk voorzitter), Dirk Rossel, Arjen
Groteboer, Gerry Leusink en Albert Wonnink.
De werkgroep VEILIGHEID EN VERKEER: ook op dit terrein zijn er veel punten vanuit de
bevolking aangedragen. De werkgroep zoekt naar de goede startprojecten die een duidelijke
slagingskans hebben. Synergie zoeken met projecten die al in de molen van de ambtelijke
organisaties zitten is één van de acties.
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De leden: Igor Boin (voorzitter), Bert Nijenhuis, Richard Klein Brinke, Rob Holsbeke, Mariska
Bakker, Joris Spieker, Ton Eikelenboom en Gerritta Arfman.
De werkgroep VOORZIENINGEN en ZORG: er zijn contacten gelegd met omringende dorpen
waar ervaringen zijn opgedaan met het realiseren van initiatieven op het gebied van
Voorzieningen. Zodra er meer concrete resultaten zijn informeren wij uiteraard.” De
bemensing van deze groep bestaat uit: Betsie Kamperman, Arianne Koopmans, Nancy
Ballast, Monique Esselink, Joke Oltvoort, Judith Keurentjes en Lies Sportel. Voorzitterschap
rouleert.
De werkgroep SPORT: tijdens de eerste bijeenkomst is er gesproken over diverse ideeën uit
het DOP 2. Dat betreft onder andere de zorg van inwoners over het hebben en houden van
vrijwilligers om de activiteiten draaiend te houden. Maar ook: is er voldoende
kennis aanwezig? Tevens is de vraag gesteld of er bij de sportaanbieders een lange termijn
visie is. Op welke manieren kan er gezamenlijk worden opgetrokken? Barchem vergrijst. Is er
voldoende aanbod voor alle leeftijden? Alvast één doel is geformuleerd: meer Barchemers
aan het sporten. Voldoende uitdagingen voor de volgende bijeenkomst. Wilt u meedenken,
heeft u suggesties? Neem gerust contact op.
Deze uitwerkgroep bestaat uit: Geert Leusink (voorzitter) Dinand Pardijs, Floris Dinkelman en
Henny Wildschut. Waar mogelijk schuift ook Dion Rouwenhorst aan.
De werkgroep RECREATIE EN TOERISME kon uit de startblokken schieten omdat op dat
terrein al veel werk was verricht tijdens het tot stand komen van het Dorsplan 2. De kapstok
voor projecten is de noemer: “Barchem Wandeldorp”.
Leden van deze werkgroep zijn: Gerry te Walvaart, Ineke Wijngaart, Geert Ribbers
(voorzitter), Willie Benning en Gerrit de Vries."
U HEEFT HET INMIDDELS GOED GERADEN: meer mensen zouden de stoute schoenen
moeten aantrekken om mee te helpen aan de werkgroepen. Vele handen maken licht werk.
Dat is nodig om ook voor de toekomst een leefbaar Barchem te garanderen voor u, uw
kinderen en mogelijk ook voor nieuwe inwoners die op die leefbaarheid af komen!! Heel erg
veel tijd bent u niet kwijt en het levert u veel voldoening op..
Meld u aan bij mij:
Aart Veenbrink, coördinator
Mail: belangen@contact-barchem.nl
06-53516938

