2018 - jubileumjaar - Vereniging Contact Barchem
Notulen van de 50ste OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING,
op dinsdag 6 maart 2018 in dorpshuis ‘t Onderschoer.
Aanvang : 20.00 uur.
Aanwezig: 54 personen
Afwezig met kennisgeving: Erwin Ros, Gea Teunissen, Edwin Nijhof, Gerrit Stegeman
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Opening: Henny heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Johan Saaltink als erelid en
oprichter van de vereniging
Ook mensen van de gemeente, kernwethouder mevr. T. van der Linden en Appie Baas.
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Vaststellen notulen vorige vergadering 6 maart 2017.
De notulen staan het hele jaar ter inzage op de site.
Er zijn geen op/aanmerkingen en de notulen worden voor akkoord getekend.
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Jaarverslag 2017 bestuur
Gerry te Walvaart vertelt over de activiteiten van 2017 van het bestuur van Vereniging Contact .
Activiteiten, ondersteund met foto’s, en info over belangenbehartiging.
Openbare Ledenvergadering – 6 maart 2017
De 49e ledenvergadering werd gehouden op 6 maart. Tijdens deze vergadering waren 44 personen
aanwezig.
Na de gebruikelijke agendapunten zoals de notulen en de jaarverslagen vindt de bestuursverkiezing
plaats. Ans Flierman heeft in september afscheid genomen. Door privé omstandigheden zag zij geen
kans meer om zich op bestuurlijk niveau in te zetten voor de vereniging. Zij is bedankt voor haar inzet
en zij heeft een cadeautje ontvangen.
Jarno Koeleman, Bert Nijenhuis, Wilco Weernink en Gerry te Walvaart zijn herkiesbaar en worden voor
3 jaar herkozen.
Als nieuwe bestuursleden zijn Betsie Kamperman en Arjan Wanschers zij worden gekozen als nieuwe
bestuursleden van vereniging Contact.
Na de pauze gaan we in gesprek met de kernwethouder Mevr. Trix van der Linden. Verschillende
onderwerpen zoals glasvezel in het buitengebied, het klimaataccoord, onleesbare straatnaamborden,
fietspaden, energiezuinig maken van straatlantaarns, kwamen aan de orde.
De voortgang van dorpsplan 2 werd verteld en ook het programma voor het Barchems Feest 2017
komt ter sprake.
Zwerfvuildag

Ook dit jaar is er geen zwerfvuildag georganiseerd om de toegangswegen op te schonen.
Wanneer iemand dit voor een volgend jaar wil organiseren, meldt u zich dan bij Vereniging Contact.
Palmpasen 9 april
De grote groep kinderen met hun ouders, opa’s, oma’s en belangstellenden vormde een mooie optocht
van de Barchkerk naar de Kale Berg.
De meeste kinderen droegen een prachtige versierde Palmpasenstok.
Veel van deze Palmpasen stokken werden versierd op de knutselclub.
Twee paashazen kwam de stoet al ophalen en achter de paashazen aan liep iedereen naar de hoek
Bergweg/ Omloop, om daar over het bospad het bos in te gaan.
Daar waren de eieren al verstopt in 4 grote vakken. Voor Unit 1,2,3 en 4
Het was prachtig lenteweer en iedereen heeft genoten van het bos, de kinderen die eieren zochten en
de gezelligheid met elkaar.
Paasvuur 16 april
Een geweldige groep schoolverlaters hebben de mensen opgeroepen naar het paasvuur te komen.
De jongens en meisjes hebben met fakkels een rondje door Barchem gelopen om zo de mensen te
attenderen op het paasvuur. Het was een gezellige tocht en eindigde bij ’t Onderschoer.
Daar startte de optocht met nieuwe fakkels en met veel meer mensen naar de Molenweg.
Veel kinderen met lampions, ouders, Barchemers en niet-Barchemers liepen achter de muziek aan in
de optocht mee.
De berg hout aan de Molenweg werd in brand gestoken door de schoolverlaters met hun fakkels. De
temperatuur buiten was een stuk lager dan een week eerder met Palmpasen, maar het vuur zorgde er
voor dat iedereen toch warm werd.
Een verslag en foto’s op www.contact-barchem.nl
Koningsdag:
De vijftigste verjaardag van onze Koning werd een gezellig gezinsfeest.
De organisatie was samen met de Barchschole, In de Groene Jager en de Zonnebloem.
De kinderen vermaakten zich uitstekend met het levend tafel voetbal, op de stormbaan en het
springkussen. Ook konden zij vliegtuigjes vouwen en werpen, blikgooien, verven, enveloppetrekken bij
de Zonnebloem en er was een kleedjesmarkt.
Onderwijl konden ouders en grootouders gezellig bijkletsen onder het genot van een drankje terwijl
Melissa Vos en haar band voor een vrolijke sfeer zorgden. De kookclubs van de Groene Jager
serveerden heerlijke versnaperingen die gretig aftrek vonden. Alles was op!
Het verjaardagsfeest startte, als altijd, met het oplaten van ballonnen. Dit jaar was gekozen voor
afbreekbare ballonnen en dito linten. Omdat de Koning dit jaar 50 werd, konden ook volwassenen
deelnemen aan de ballonnenwedstrijd. De prijzen worden uitgereikt tijdens het Barchems Feest.
Ook het vernieuwde Crescendo gaf acte de préséance en speelde het Wilhelmus, het Lang Zal Ze
Leven en enkele andere eigentijdse nummers.
Gedurende de middag speelden kinderen en volwassenen enkele keren een plankjesdans
(stoelendans maar dan met plankjes).
Dodenherdenking - 4 mei:
Vanaf 19.30 uur verzamelden mensen zich bij de Barchkerk voor de herdenking van
de oorlogsslachtoffers. Veel kinderen, met name de kinderen van unit 4, waren onder
de aanwezigen. Aart Veenbrink heette iedereen van harte welkom.
Ook een aantal veteranen was aanwezig. Zij hebben destijds gevochten om Nederland te bevrijden,
wat is gelukt, waardoor wij nu in vrede kunnen leven.
Encore zorgde voor mooie passende liederen bij de herdenking.

Fietstocht 5 juni
Met de fietstocht hebben 110 mensen meegedaan. In de prachtige route was er een kleine pauze op
een prachtige plek in het bos, nabij een brug op de kruising van de Onsteinseweg met de
Schutterstraat. Via Vorden ging de tocht verder naar de pauze bij de biologische zorgboerderij Urtica
“de Vijfsprong”. Daar smaakten een paar gebakken eieren met ham en kaas goed en was het heerlijk

uitrusten in het zonnetje. Na nog eens een eindje fietsen via o.a. de Wildenborch kwam iedereen weer
in Barchem uit.
Barchems Feest –
“De tijd vliegt” met gezellig Barchems feest.
Dat is ook de titel van de winnende optochtwagen van de groep Kris Kras. Deze groep had de titel “De
tijd vliegt” prachtig uitgebeeld en kreeg van de jury de meeste punten en de daarbij behorende beker
en wisselbeker. De loopgroep Viva la France won de beker voor de publieksprijs en er was ook een
aanmoedigingsprijs, die naar De 2 de klassers ging met hun wagen “Tegenwoordige tijd”. Onder
stralende weersomstandigheden trok de optocht zaterdagochtend door het dorp en veel bezoekers
genoten van het resultaat van vaak al maandenlange arbeid. Na de optocht was ’s middags het
vogelschieten, waar de jeugd de vogel het eerst eraf hadden geschoten. Het laatste stukje werd
weggeschoten door Bouke Blanckenborg en hij werd daarmee de schuttersprins 2017. Daarna werd bij
de mannen de vogel naar beneden gehaald door Jan Voskamp en heel even later schoot Ans
Dinkelman het laatste stuk bij de dames eraf. Jan Voskamp en Ans Dinkelman zijn daarmee het
nieuwe koningspaar met Bouke Blanckenborg als hun prins. Na de huldiging ging het feest nog
gezellig door op het Dorpsplein met muziek van Anders is het niet. Vrijdagavond was er een
ontzettend gezellig feest in ’t Onderschoer met de band De Daltons met in het voorprogramma de
band Hertogh, die het publiek al in een feestelijke stemming bracht voor de band De Daltons.
De woensdag- en donderdagavond was de zaal gevuld met mensen die kwamen kijken naar de revue
“D.N.A. Onbekend”. Er werd veel gelachen om de typetjes die door de spelers werden neergezet.
Afgewisseld met zang van de spelers en dans van de jonge meisjes Noa en Maaike was het een
plezier om naar te kijken. Ook de senioren hebben, na lekker te hebben gegeten, genoten, mede door
de Barchemse details die waren verwerkt in de scenes.
Zo was het een week met activiteiten voor jong en oud. Naast al deze activiteiten waren ook de straten
nog feestelijk versierd en verlicht in de avonduren. Veel creatieve en betrokken mensen kent Barchem
dus.
Vrijwilligersavond;
Dit jaar werden alle vrijwilligers in begin december verrast met een zakje pepernoten met een daarbij
behorend Sinterklaasgedicht.
Al deze vrijwilligers zorgen er voor dat er in Barchem geregeld iets te beleven valt.
Tuinavond/ najaarsfair : 11 november
Ook de vierde editie van de Preuverieje was een groot succes. Op het Dorpsplein stonden in een grote
cirkel twaalf kramen opgesteld met in het midden gezellige zitjes, statafels en vuurkorven. De 14
deelnemende bedrijven, verenigingen en particulieren hadden hun kraam prachtig ingericht en
serveerden superlekkere gerechtjes en drankjes, die ter plekke werden (af) gebakken.
Tijdens de Preuverieje werd de uitslag van de tuinkeuring, gedaan door Groei&Bloei Lochem, bekend
gemaakt. Evenals voorgaande jaren waren er weer vier prijscategorieën. De jury beoordeelde de tuin
van de heer en mevrouw Bannink, Lochemseweg 6 met de hoogste score. Deze tuin viel in de
categorie grote tuinen. Daar eindigde op de tweede plaats de heer en mevrouw Kok van de
Lochemseweg 19 en op de derde prijs de heer en mevrouw Koeleman, Barchvenne 32. In de klasse
midden tuinen was de eerste prijs voor de heer en mevrouw Lievestro, Eekvenne 27 en de tweede
prijs voor de heer en mevrouw Hilhorst, Heidehoflaan 24, de derde prijs voor mevrouw Regelink, van
Damstraat 12. Bij de categorie kleine tuinen werd de tuin van mevrouw Helmink, lochemseweg 7b, het
hoogst beoordeeld, gevolgd door mevrouw Luesink, Schoolstraat 8 en als derde de heer en mevrouw
Roekevisch van Beukenlaan 14. De vierde categorie is de speciale tuinen. Hier behaalden de heer en
mevrouw Van Beek, Eekvenne 50, de hoogste score, de tweede plek voor de heer en mevrouw
Bannink, Lochemseweg 7 en op de derde plaats de heer en mevrouw Van der Duim, Larikslaan 20.
Jeugd:
De jeugd van 10 t/m 14 jaar is uitgenodigd voor deze activiteiten.
12 februari schaatsen in de Scheg

27 april met Koningsdag
17 september naar het klimbos in Ruurlo
12 november Stuntcamp in Raalte
Barchem in Bloei.
In het bloemperk heeft de Tulpenboom met een paar bloemen gebloeid en elk seizoen is het park
aangepast met passende bloemen en planten voor de tijd van het jaar. Er is geen onkruid te bekennen
door het goed onderhoud van de mensen van deze groep.

Belangenbehartiging:
Overleg met:
1. Barchschole: Koningsdag, Palmpasen, Paasvuur, Barchems Feest,
Speeltuinvereniging, kook- en knutselcursus.
2. Gemeente.
Geregeld overleg met gemeente met kernambtenaar Appie Baas en
kernwethouder Mevr.Trix van der Linden.
Verder hebben werkgroepen verkeer en wonen regelmatig overleg met ambtenaren van de gemeente.

2. Andere verenigingen Barchem:
Centraal Bestuur
Speeltuinvereniging.
Bello
SVBV
De Soos, WoonPlus, Zonnebloem met Barchems Feest
3. Politie:
De wijkagent, Valerie Schepers, is indien nodig aanwezig bij vergaderingen.
Er is wel overleg geweest met de politie over de situatie aan de Heidehof.
4. Lid van vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland.
De DKK heeft ondersteuning gegeven bij het realiseren van Dorpsplan 2.
alsook de Gelderse Sportfederatie.
5. Andere dorpsraden van de gemeente Lochem.
SCW:
Vorig seizoen werden de knutsel- en kookcursussen volgemaakt met als laatste activiteit bij het
knutselen, het versieren van een Palmpasen stok. Er kwamen 52 kinderen om te versieren.
Dit seizoen is er weer een vol programma bij de knutsel- en kookclub.
Kokkepot: eten en koken voor alleenstaanden. Telkens een volle zaal gasten.
Computercursus.
Er was uit Barchem geen interesse.
Dorpsplan 2:
De dorpsplanwerkgroep, gevormd door 12 mensen uit Barchem, hebben met de expertise van de DKK
een nieuw dorpsplan gemaakt en gepresenteerd op 26 september.
Toen zijn ook meteen nieuwe werkgroepen gevormd.
Werkgroepen:
Sport
Recreatie & Toerisme
Verkeer & Veiligheid

Voorzieningen
Wonen
Wonen.
Er is overleg met de gemeente en projectontwikkelaar over de kavels op Zuydtzicht.
Ook naar nieuwe bouwlocaties aan de Borculoseweg in Barchem wordt gekeken.
Duurzaam Barchem.
De mensen in deze groep houden de ontwikkelingen van de duurzame energie,
besparingsmogelijkheden en isolatiesubsidie-mogelijkheden in de gaten.
Hiermee kom ik aan het eind van het jaarverslag 2017. Alle vrijwilligers en anderen die het jaar 2017
hebben doen slagen op alle onderdelen, hartelijk dank hiervoor.
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Verslag werkgroepen Dorpsplan 2:
Aart Veenbrink is coördinator van de werkgroepen.
Gezien de goede resultaten van eerste dorpsplan, is er in 2016/2017 gewerkt aan een tweede
dorpsplan. 26 sept. 2017 was de presentatie hiervan.
Veel betrokkenheid van de werkgroep en de inwoners van Barchem, Zwiep. Mensen zijn tevreden en
geven een 7,5 voor de woonomgeving.
Er zijn wel veel wensen/ ideeën en daar moet hard aan gewerkt worden.
In de werkgroep voorzieningen zijn nu alleen dames, graag ook mannen gevraagd.
Ook andere werkgroepen kunnen nog mensen gebruiken voor de uitwerking van de plannen.
Nieuws van de werkgroepen:
Sport: Geert Leusink is voorzitter, maar afwezig. Is er een probleem om bestuurders te vinden?
Daar wordt nu onderzoek naar gedaan.
Bij bestaande sportverenigingen proberen om meer volwassenen in beweging te krijgen.
Samen werken met alle sportverenigingen om ook de mensen die nog niet bewegen toch
in beweging te krijgen.
Ook meer mensen in de werkgroep zijn welkom. Ook ideeën zijn welkom.
Mate van vergaderen is afhankelijk van de vraag om actie.
Toerisme & Recreatie: Geert Ribbers is de voorzitter van deze groep.
Van start gegaan om Barchem Wandeldorp te promoten.
Dorpsplein als uitgangspunt van wandelingen en evenementen aangeven.
Bestaande en nieuwe wandelroutes aangeven.
Idee voor een informatiebord bij Stelkampsveld.
Contacten met gemeente, Lochem 3.0, mensen van Staatsbosbeheer en Gelders
Landschap.
Opmerking uit vergadering:
Nieuw idee: informatiebord bij boeren?
Staatbosbeheer wil geld gaan vragen voor wandelroutes?
Verkeer en Veiligheid: Igor Boin is voorzitter van deze groep.
Niet alle problemen in Barchem, Zwiep, kunnen opgelost worden. Eerst richten op de
zaken, die reëel zijn en uitvoerbaar. 70% van de mensen voelt zich verkeersonveilig in
Barchem.
Vaak onveilige situaties met fietsers, schoolgaande jeugd.
De groep gaat zich beraden op de situaties.
Voorzieningen: Betsie Kamperman vertelt dat de groep uit 8 dames bestaat waarvan 7 uit de
zorg. Nog gevraagd naar een heer(heren) ( zonder zorgachtergrond) om zich in te
zetten voor de groep voor o.a. ook andere voorzieningen dan zorg betreffend.
In Almen zijn nieuwe ontwikkelingen en de groep gaan bekijken wat er in Barchem
gerealiseerd kan worden. Inzetten van mensen, b.v. uit de buurten.

Wonen: met o.a. nieuw plan voor voltooiing plan Zuydzicht.
Arjan Groteboer is voorzitter van deze groep. Er zijn nu ook nieuwe leden in de groep.
Nog wel vraag naar jongere mensen, die feeling hebben met de woningmarkt.
Huurwoningen? Mensen klagen wel en dat was niet bekend bij Viverion.
Op de planning volgende renovatie voor duurzaamheid.
Hoe houdt je de starters in Barchem?. Moeilijke doelgroep om ze te betrekken bij de
nieuwbouw.
Na renovatie van huurwoningen voor jongeren en ouderen, zodat jonge mensen eerst
kunnen huren en daarna event. kopen.
Nu ligt er een nieuw plan voor de realisatie van Zuydtzicht.
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Financieel verslag 2017 met goedkeuring en verkiezing kascommissie
Arjan Wanschers vertelt over de geldstromen van 2017.
Het jaar 2017 heeft een klein batig saldo. Vereniging hoeft niet veel geld over te houden.
Geld moet gebruikt worden voor de activiteiten voor de inwoners.
Subsidies worden gebruikt voor activiteiten en ook voor plannen uit het Dorpsplan.
In de begroting is rekening gehouden met extra uitgaven voor activiteiten ter viering van het jubileum.
Het extra bedrag voor het jubileum wordt goedgekeurd door de vergadering.
Kascommissie ( Gerrit Stegeman en Jannie Dinkelman) verleent decharge aan de afrekening en ook
de vergadering verleent decharge aan de afrekening van 2017 en begroting voor 2018.
Verkiezing kascommissie:
Jannie Dinkelman gaat nog een 2 de jaar in de kascommissie samen met Joris Spiekker ( 1ste jaar) de
financiën controleren bij de penningmeester.
Henny bedankt Gerrit Stegeman en Jannie Dinkelman voor hun controle en Arjan voor het perfecte
financieel verslag.
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Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar: Aart Veenbrink, Aloys Hummelink.
De vergadering gaat akkoord met herkiezing en wij zijn blij met de inzet van Aart, als coördinator
werkgroepen Dorpsplan en op allerlei andere bestuurstaken, en met Aloys als beheerder van
de website van Contact.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mieke Schoolen na 6 jaar van bestuurswerken voor Ver. Contact
Henny bedankt Mieke voor haar goede inzet voor de vereniging. Zij is betrokken bij veel activiteiten
en belangen en zij komt haar beloftes altijd na. Mieke ontvangt een applaus van de vergadering en
een cadeautje van het bestuur. Ook Albert-Jan bedankt voor zijn steun en inzet voor de vereniging.
Nieuwe voorgestelde kandidaten:
Gert Tessemaker wil, nadat de klus van de verbouwing bij de Barchkerk klaar is, zich inzetten voor de
vereniging. Hij woont met zijn gezin 12 jaar in Barchem aan de Ruurloseweg en heeft o.a. via de
Barchkerk veel betrokkenheid getoond met Barchem.
Laurens Molenkamp , woont nu 20 jaar in Barchem. Hij woont met zijn gezin aan de Lochemseweg.
Beide mannen willen zich inzetten voor Contact.
De vergadering stemt in met aanstellen van bestuursleden.
Om de verhouding mannen/ vrouwen binnen het bestuur goed te houden zijn we op zoek naar een
vrouw.
Daarom vragen we vrouwen v.a. 18 jaar om zich in te zetten voor Vereniging Contact.
Zij kunnen zich melden bij het secretariaat van Vereniging Contact: secretariaat@contact-barchem.nl
of bij iemand van de huidige bestuursleden.
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Jaarprogramma 2018 met o.a. Barchems Feest
Elke activiteit krijgt een gouden randje.

Ideeën van harte welkom.
Palmpasen met zoeken van o.a. gouden eieren
Barchems Feest:
19 aug. Kerkdienst op het Dorpsplein
21 aug. Muzikale opening
22 aug. Seniorenmiddag met Brook Duo en ’s avonds Enge Buren en muziek van DJ
23 aug. Enge Buren en de band de Sleppers
24 aug. Millennium Showband
25 aug. Optocht, geen speciaal thema, jubileum? Er komt een jubileumwagen van oud-bestuursleden.
26 aug. Frühshoppen op het Dorpsplein met Brook Duo en Bargkapel.

Presentatie van het nieuwe plan Zuydtzicht : door Stefan Weghorst van PHB Deventer
In overleg met Jip ten Barge ( gemeente) is dit plan ontwikkeld.
Na de bouw van de eerste woningen, recessie en aannemer die failliet ging, is er toch eindelijk een
nieuw plan gekomen voor de nog te bebouwen kavels op het Zuydtzicht.
Nu moet het bestemmingsplan geactualiseerd worden. Ligt vanaf deze week ter inzage.
Vrije kavels worden via de gemeente verkocht.
Projectmatige woningen via PHB Deventer.
Vanaf vanavond nieuwe site met actuele informatie over de woningen en proces: www.zuydtzicht.nl
Stefan vraagt de aanwezigen om als ambassadeurs op te treden, zodat de woningen niet via een
makelaar verkocht hoeft te worden. Dat is financieel gunstig en daar kan Contact misschien ook van
profiteren?
Vanaf 80% verkochte woningen start de bouw van de woningen. In gunstig geval eind 2018 start van
de bouw.
Opmerking uit vergadering:
Toch bouwen bij niet verkochte woningen en verhuren? Die optie is niet besproken, maar als daar de
vraag naar is, kan dat besproken worden.
De vraag is om de enquêteformulieren in te vullen.
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Pauze met een drankje en een hapje.
Bijpraten met kernwethouder mevrouw T. van der Linden
De vragen komen vanuit de uitwerkgroepen van het DOP die onlangs zijn gestart.
Verkeer en Veiligheid.
1- Is de gemeente bekend met de deplorabele staat van veel trottoirs in Barchem en dan met
name die aan de Ruurloseweg (kerkzijde)?
Zo ja, welke acties staan wanneer ingepland?
Toelichting: de toenemende vergrijzing vereist speciale aandacht voor dit soort beheer en
onderhoud. Ongelukken zijn niet meer denkbeeldig.
Reactie wethouder: Zij weet dat het een probleem is. Appie heeft contact gehad met Circules
Berkel en het is een idee om die mensen uit te nodigen bij de werkgroep Verkeer en veiligheid.
Opmerking 1 uit vergadering: Het moet van de gemeente geen vraag, maar meer een
verplichtend karakter hebben.
Opm 2: Aan Ruurloseweg is trottoir erg smal. Aanwonenden stukje van de tuin inleveren om de
stoep te verbreden? De Lindebomen zijn in slechte staat. Kunnen die gekapt worden?
Misschien nu aan 1 kant kappen en nieuwe planten. Over 20 jaar de andere kant?

2- Naar aanleiding van de diverse zeer ernstige ongevallen op de Ruurloseweg , op het
grondgebied van de gemeente Lochem, vragen wij of de gemeente bereid is om in overleg te
treden met de provincie ten einde veiligheid bevorderende maatregelen te stimuleren?
Reactie: mag niet zo zijn dat 70% van de mensen zich verkeersonveilig voelen. Is ook
afhankelijk van het gedrag van de mensen. De wethouder gaat in gesprek met collega om te
bekijken of het nodig is met de provincie te praten. De situatie bij chicane op de Ruurloseweg is

onveilig voor fietsers. Ook bij chicane richting Lochemseweg is situatie onveilig.
Gekeken wordt naar inrichting en kan er ook naar handhaving gekeken worden.
Binnen 4 weken komt er een reactie van de gemeente.
Lochemseweg binnen bebouwde kom is van provincie en kost veel geld om daar een
gemeenteweg van te maken.

Recreatie en Toerisme.
1- Toerisme en recreatie zorgen in de gemeente en zeker in Barchem voor veel bezoekers. Dat
betekent: inkomsten en dus werkgelegenheid. Niet alleen belangrijk voor ondernemers maar
dus ook voor werknemers. Een kans om het vertrek van jongeren ( "ontgroening") ook langs
deze weg tegen te gaan. Wij zien daarin een taak voor de ondernemers in de toeristische en
recreatieve branche maar zeker ook voor de gemeente als hoeder van vele andere belangen
waaronder werkgelegenheid.
Wat is het standpunt van de wethouder / de gemeente in deze? Wij willen meer doen vanuit
Barchem ter bevordering van meerdaagse verblijven door bezoekers. De
toeristische/recreatieve infra structuur ( wandel- en fietsroutes die goed gemarkeerd zijn en
aangekleed met mooie zitplekjes kan wel een oppepper hebben ".
Reactie: Barchem als wandeldorp en mooie omgeving. De hele gemeente biedt veel aan toerisme en
recreatie. In verkiezingsprogramma van de meeste partijen staat dit thema.
Niet alleen overleg met Lochem 3.0, maar Lochem moet zelf een actieve rol hierin spelen.
Voorzieningen en Zorg.
De werkgroep is in contact geweest met vrijwilligers uit Almen. De opgedane informatie werkt
inspirerend en stimulerend. We moeten nog veel verkennen en leren.
1- Is er van de zijde van de gemeente en of andere instanties hulp mogelijk bij het creëren van
bijvoorbeeld een meldpunt voor vragen die bij bewoners leven (klussendienst, vervoersdienst
etc.)?
2- Wanneer er een meldpunt in een winkel komt vergt dat plaats en bemensing. Bestaan daarvoor
(subsidie) regelingen? Beschikbaar stelen van ruimte en tijd moet voor de winkelier ook
aantrekkelijk zijn.
Reactie wethouder: gemeente wil daarin meedenken. Belangrijk voor leefbaarheid in kern en
mensen langer thuis te laten blijven wonen.
Ontmoetingspunten in kleine kernen. Ook elektrische auto, met vrijwilligers, om oudere mensen
naar winkel e.d. te vervoeren.
Subsidie: Uit potje ‘Algemene oplossingen’ kan eventueel geïnvesteerd worden in nieuwe
ideeën. Buuf aantrekkelijk maken voor Barchem? Soortgelijk initiatief in Barchem?
Provincie heeft programma leefbaarheid, waaruit ook subsidies gevraagd kunnen worden.
Opmerking uit vergadering: Bloembakken: wat is de rol van SWL?
Reactie wethouder: Circules Berkel heeft bepaalde taken aan SWL overgedragen.
Seniorenwoningen
De voorzitter van de Stichting Vrienden Woonplus Barchem heeft gemerkt dat er veel belangstelling
was voor een vrijgekomen woning in “het Station”. Vraag van de voorzitter: zijn er vanuit de gemeente
plannen voor het bouwen van seniorenwoningen (huur of eigendom) in de omgeving van de
Woonplus ? Gezien de inkomenstoets die geldt om in aanmerking te kunnen komen voor een sociale
huurwoning (huur lager dan € 710,00 per maand) lijkt de bouw van senioren koopwoningen het
onderzoeken waard.
Reactie wethouder: Het gaat over het Semmelink terrein. Kan een inbreidingslokatie zijn.
Eerst Zuydtzicht realiseren en dan afwachten welke vraag er uit de bevolking komt.
Voor ouderen is de locatie bij de WoonPlus ideaal.
De woonvisie van de gemeente is wel van belang voor de bouw van nieuwe woningen.
Bermbeheer

Een inwoner heeft (als imker) de laatste tijd diverse wetenschappelijke studies onder ogen gekregen
waaruit blijkt dat het aantal (soorten) insecten onrustbarend afneemt. Een gevolg van de verarming
van de biodiversiteit. Net als de gemeente Berkelland zou de gemeente Lochem met goed ecologisch
bermbeheer een flinke bijdrage kunnen leveren aan het in stand houden en uitbreiden van het aantal
insecten. Bermen gelden als verbindingswegen tussen natuurgebieden. Landbouwgronden (mais,
gras, aardappelen) zijn voor de meeste insecten net zo nuttig als asfalt. Ook zou de gemeente, als een
goed rentmeester, er op toe dienen te zien dat de haar toebehorende gronden (zoals bermen,
groenstroken, overhoekjes enz. ) beheerd worden op een manier die de natuur ten goede komt.
De gemeente dient er daarom ook op te letten dat zij die gronden niet kwijtraakt door verjaring. Na 20
jaar is de grond van de gemeente in eigendom overgegaan aan de persoon die de grond gebruikt als
ware hij de eigenaar.
Als het je eigen grond is waak je er ook voor dat je niet door verjaring je bezit kwijtraakt. Voor
gemeenschapsgrond dient dat ook te gelden.
Is de gemeente zich bewust van dit gegeven.
Reactie wethouder: particulieren kunnen zich ook bewust zijn van planten en zaaien van bloemen.
Gemeente wil wel bloemrijke grassen en bloemen zaaien in bermen om insecten aan te trekken. Ook
maaibeleid is hiervoor belangrijk. Het gemaaide kan ook naar boerderijen gebracht worden.
Opm. vergadering: Handhaving van eigendom van gemeente die door bewoner jarenlang gebruikt
wordt.
Reactie wethouder: Het heeft nu geen prioriteit om te handhaven.
De Gemeente heeft een groot oppervlak en veel inwoners.
Opm. vergadering: Ecologisch bermbeheer en landbouw? Hierdoor onkruid naar de
landbouwgronden.
Reactie wethouder: Samenwerken van boeren met gemeente over het onkruid bestrijden kan voor
zowel voor de boeren als de gemeente interessant zijn.

Glasvezelstatus:
Jip ten Barge (gemeente) Er zijn nu 2 bedrijven geïnteresseerd voor de aanleg van glasvezel in het
buitengebied.
Ambassadeurs zijn naar informatieavonden geweest en er moet in de hele gemeente
minimaal 50% van de bewoners mee doen.
Beide partijen willen 50%
Delta wil wel de aanmeldingen van CIF overnemen, CIF heeft die belofte niet gedaan.
Opm. vergadering: De gemeente gaat in zee met 2 partijen, dat kan nadelig zijn als afspraken niet
overgenomen worden van elkaar.
Dorpsraden samenwerken om met 1 partij in zee te gaan.
Antw. uit vergadering: Er is al overleg met alle dorpsraden onderling, maar ook dorpsraden en
ambassadeurs kunnen mensen niet verplichten om een bepaalde partij te kiezen.
Straatnaamborden zijn erg vuil.
De gemeente kan opdracht geven en geld beschikbaar stellen aan b.v. vereniging om borden schoon
te maken.
w.v.t.t.k.
Openbare verlichting: vervangen door Ledlichten? Wanneer is Barchem aan de beurt?
Appie gaat informeren.
Op hoek Ruurloseweg/ Lochemseweg is het straatnaambord Ruurloseweg weg.
Reactie wethouder: zij neemt actie.
Andere mededelingen:
De wethouder feliciteert de vereniging met het 50-jarig jubileum.
De gemeenteraad gaat nieuwe dorpsplan bespreken en willen meewerken aan realisatie
van de plannen.

Afsluiting.
21 maart: gemeenteraadsverkiezingen en referendum
Opgeven voor een werkgroep kan bij de werkgroep of bij Aart Veenbrink.
10 maart: NL doet:
Er wordt op die dag veel gewerkt op verschillende plekken om Barchem mooi te houden.
Henny bedankt iedereen voor de komst en de inbreng.
Afsluiting: 22.45 uur.

Goedgekeurd op ALV 27-3-2019

