
 

Voortgang Dorpsontwikkelingsplan II 

Ter herinnering: medio vorig jaar is na uitgebreide consultatie van de bewoners van Barchem 

en Zwiep, het Dorpsontwikkelingsplan II (2016-2026) afgerond. De in september/oktober 

opgestarte uitwerkgroepen (UWG) geven bij deze een impressie van de stand van zaken. 

 

Uwg Sport. 

“HEEL BARCHEM en ZWIEP BEWEEGT”! 

Onder deze titel hebben we op 7 mei 2018, met als gespreksleider Tanja Abbas, over uiteenlopende 

zaken gesproken. Deelnemers kwamen uit besturen van sportverenigingen maar ook  individuele 

sporters/bewegers deden mee. Bewegen (sporten) is meer dan alleen actief bezig zijn. Je komt je 

huis uit, je ontmoet anderen, je deelt lief en leed. Zowel voor jongeren, maar ook -of misschien wel 

juist- voor ouderen heel erg belangrijk. 

Onderstaand een aantal onderwerpen die voorbij kwamen: 

1. Het ontwikkelen van een sportboekje. Alle sporten per dag op een rijtje. (In de volgende 

Barchberichten leest u meer). 

2. Beweeggroep voor volwassenen. De ene keer ga je wandelen, de volgende keer kegelen, 

fietsen, volleyballen, klootschieten of schieten, voetballen, jeu de boulen, enzovoorts.  

3. Zou het goedkoper zijn om gezamenlijk producten (bijvoorbeeld: materialen, kleding) of 

diensten (zoals verzekeringen, internetprovider, enzovoorts) in te kopen? 

4. Gezamenlijk bewegen na herstelprojecten (operatie/ziekte) 

5. Losse sporters verenigen (bijvoorbeeld een Whatsapp groep voor wielrenners: iemand uit de 

groep meldt dat hij/zij gaat fietsen en andere kunnen meedoen) 

6. Welke sport je ook doet: conditie-, lenigheid- en krachttraining is altijd goed. Is er voordeel te 

behalen voor de bestaande verenigingen om gezamenlijk deze trainingen te doen en zelf de 

specifieke sporttechniek te geven? 

7. Voor de lange termijn: één locatie voor alle sportverenigingen en dorpshuis. 

Voldoende zaken om eens dieper in te duiken, samen met verenigingen, individuele sporters en de 

sportschool.  

Wordt vervolgd. 

 

 



Uwg Zorg en Voorzieningen. 

We zijn in januari op bezoek geweest bij de vereniging zorg en welzijn in Almen. Zij zijn een succesvol 

initiatief gestart gericht op de bevordering van de sociale contacten en ondersteuning van met name 

ouderen binnen het dorp. De opzet van dit plan sprak ons aan en we denken dat dit voorbeeld goed 

te gebruiken is voor Barchem en Zwiep. We gaan daarom beginnen met het realiseren van een 

contactpunt waar inwoners (zowel jong als oud) hulp kunnen vragen en aanbieden voor bijvoorbeeld 

éénmalige kleine klussen in en rondom huis, rijden naar het ziekenhuis of naar een visite.                   

Dit contactpunt gaat “Barchhulp” heten “voor Barchem en Zwiep door Barchem en Zwiep”. We zien 

het Dorpshuis ’t Onderschoer als de centrale plek waar aanvrager en vrijwilliger aan elkaar gekoppeld 

kunnen worden. In de komende maanden gaan we dit verder uitwerken en hopelijk kunnen we dit 

contactpunt dan nog dit jaar nog realiseren. We houden u op de hoogte! Vrijwilligers zijn zeer nodig 

en welkom!. 

 

 

Uwg Verkeer en Veiligheid. 

Wij zijn constructief en enthousiast aan de slag en krijgen goede medewerking van de 

gemeente en Circulus Berkel. 

1- We deden op 10 april een schouw met medewerkers van de gemeente en Circulus 

Berkel. De eerste uitkomsten: 

- In eerste instantie zullen de trottoirs rond de kerk en op meerdere plaatsen in het 

dorp een cosmetische ingreep ondergaan. D.w.z: stoeptegels rechtleggen of 

herstellen. Toegezegd is dat deze punten vòòr de B4D zijn afgerond. 

2- De definitieve wegcategorisering (basis voor onderhoud) rond Barchem, is inzichtelijk 

beschikbaar op de site van de gemeente. 

3- De Uwg krijgt een toelichting op het beleid ten aanzien van de laanbomen: wat en 

waar wel/niet kappen en/of snoeien en onder welke voorwaarden. 

4- Over de mogelijkheden tot herindeling van het fietspad langs de Ruurloseweg 

(chicane waar fiets en auto gevaarlijk dicht bij elkaar komen) wordt de Uwg 

geïnformeerd (overleg nodig met de provincie). 

 

 

 

 

 



Uwg Recreatie en Toerisme. 

Onze werkgroep is druk doende om Barchem Wandeldorp op de kaart te zetten. Er zijn 

nieuwe wandelingen op papier gezet en momenteel wordt geprobeerd die wandelingen aan 

te laten sluiten op het Wandelnetwerk. Wandelingen van wandelnetwerk kunnen met een 

kleine wijziging meer moois laten zien van Barchem en omgeving. Er wordt overlegd met o.a. 

de Wandelbond, Staatsbosbeheer en Eigenzinnig Lochem". En uit die laatste zal weer overleg 

met Achterhoek Toerisme voortkomen i.v.m. aanpassen wandelnetwerk maar dat is nog niet 

zover. De doelstelling is de wandelingen  te laten starten op het Dorpsplein, maar daar zitten 

nog wel wat haken en ogen aan. Een uitdaging voor de groep en anderen mogen zich hierbij 

aansluiten.  

Uwg Wonen. 

Er zijn op de bestemmingsplanwijziging van het Barchvenne (plan Zuydtzicht) enkele 

bezwaren binnengekomen. De Gemeente gaat in gesprek met de bezwaarmakers. Dit zal 

eerst zorgvuldig afgewikkeld moeten worden voordat de Gemeente verder kan met de 

vaststelling en verdere ontwikkeling. 

Voor belangstellenden: op de websites van Contact en van de gemeente staat een link 

waarmee u de voorreserveringen van kavels kunt zien. En op  www.zuydtzicht.nl staan de 

planmatige woningen geschetst en is meer informatie in te winnen 

 

 

 Tot slot: 

na lezing van het bovenstaande bent u wellicht gemotiveerd om mee te draaien in een 

werkgroep.  

U bent van harte welkom!! 

Meld u aan via: belangen@contact-barchem.nl  

 

http://www.zuydtzicht.nl/
mailto:belangen@contact-barchem.nl

