
Stand van zaken Dorpsplan (DOP)2 
 

Corona in de gedaante van COVID19 speelt de werkgroepen ook parten.  

Desalniettemin zijn een aardige vorderingen te melden vanuit een aantal werkgroepen. 

In 2021 zijn we op de helft van de 10 jarige looptijd van het DOP2 en zal er een evaluatie 

worden gestart. We betrekken daarin de Barchemers uiteraard voluit!. 

Korte rapportages vanuit de uitwerkgroepen. 

Recreatie&toerisme. 

Het Barchem Wandeldorp project van werkgroep Recreatie & Toerisme gaat niet heel snel, 
maar het komt ondertussen wel verder. 

 De 4 nieuwe langere wandelroutes worden momenteel uitgezet. 
 De 5 bestaande routes zijn of worden allemaal via het Dorpsplein geleid. 

Zodat je elke route heel simpel vanaf het plein starten kunt. 
 Er komen 2 informatieborden voor de 9 routes op het Dorpsplein. 

Waar ze getoond en beschreven worden. 
En ze ook gedownload kunnen worden op je telefoon of gps-apparaat via een QR 
code, die op het bord vermeld wordt. 
Daarnaast is er dan ook nog een serie Abel routes beschikbaar die op een 3e, eigen 
Abel bord getoond worden. 

 Het huidige beschadigde bord van ’t Barchems Ommetje, tegen de haag van het 
kerkhof, zal worden verwijderd. Omdat niet bekend is van wie dit bord is, vragen 
wij om per omgaande -vòòr 1 januari- eventuele claims op dat bord te melden 
via belangen@contact-barchem.nl    Daarna wordt het opgeruimd. 

 Er starten dus straks (= heel binnenkort) inderdaad 9 uitgepijlde routes vanaf het 
Dorpsplein met afstanden variërend van 6 tot 23 km.. 

 En dan PR: 
 Er komt een flyer of boekje (papier). 
 Er gaan FB campagnes komen. 
 Elke route gaat op een webpagina bij achterhoektoerisme.nl gepubliceerd 

worden. 
Als je daar straks zoekt op Barchem krijg je dus die 9 routes te zien. 

 Er komt een profielpagina voor Barchem Wandeldorp op de site van de VVV 
Lochem. 

 Als het goed is blijft de focus dus duurzaam op die mooie 
wandelmogelijkheden in Barchem. 

Het grootste deel van de financiering is via de gemeente en de provincie (eenmalig). 
Voor de financiering van de blijvende PR gaan vooral BOV en de B4D zorgen. 
 
Kortom: we zijn er bijna. 
Met volgens ons een heel mooi resultaat waar we erg blij mee zijn. 
 

mailto:belangen@contact-barchem.nl
http://achterhoektoerisme.nl/


Wanneer het concreet geopend kan gaan worden kunnen we nog steeds niet aangeven. 
Aan het Abel Dorpsplein bord wordt bij Abel nog gewerkt b.v. En we zijn ook nog bezig met 
teksten voor de websites. 
 

Wonen. 

In roerige tijden zijn er afgelopen jaar ook wel de nodige dingen gebeurd in onze werkgroep. 

Een aantal wisselingen in personele bezetting. Hartelijk dank voor de inzet van de 

uitgetredenen!. 

De nieuwbouw in Barchem zuid is op moment van schrijven in de opleverfase. 

Tijd om verder te kijken; 

1-  Samen met de gemeente zorgen dat er ook weer mogelijkheden komen om in de 

toekomst snel te kunnen schakelen, en als er dan ook daadwerkelijke woonwens is 

van een bepaalde groep voor onder andere nieuwbouw hier binnen redelijke termijn 

op in gesprongen kan worden. En we dus niet eerst jarenlang door de ambtelijke 

molen hoeven. 

2- Verder houden we ook contact met Viverion. Hier voornamelijk over hun 

toekomstvisie op hun woningbestand in ons mooie dorp. 

Zou jij willen huren, toewijzing van een woning gebeurt momenteel op basis van loting. 

Houd website Viverion en de Berkelbode in de gaten! 

Verder willen we eenieder vragen: “Heb jij input, wil jij je mening of wensen kenbaar maken 

aan onze Werkgroep. Of beter nog, ben jij die enthousiasteling die onze werkgroep wil 

komen versterken, spreek 1 van ons of het bestuur van Contact aan!”.  

De huidige samenstelling van de werkgroep: Wilco Weernink, Wilfried ten Brinke, Albert 

Wonnink, Dirk Rossel, Demi Dinkelman, Erwin Ros 

 

Voorzieningen & Zorg. 

Kort verslag over BarchHulp in 2020 
BarchHulp loopt ondanks corona toch nog wel door.  
Er zijn diverse hulpvragen geweest, waarvoor verschillende vrijwilligers zich hebben ingezet. 
Je moet dan denken: 

- Vervoer voor iemand waarvan de kinderen ver weg wonen. Mevrouw moet geregeld 
naar het Gelre Ziekenhuis in Zutphen en vindt het dan ook heel fijn dat de dames die 
haar vervoeren, ook met haar meegaan naar de oogarts. (Een taxi is geen optie; de 
taxichauffeur gaat immers niet mee naar de wachtkamer van de dokter). 

- Er zijn aanvragen geweest voor hulp in de tuin. 
- Een lampje ophangen. 
- Iemand die een zwaar bed verschoven wilde hebben (daar zijn 2 sterke mannen naar 

toe geweest). 



- Zo vroeg SWL (Stichting Welzijn Lochem) hulp voor de dag van de mantelzorgers (40 
mantelzorgers in Barchem hebben een gevuld tasje ontvangen van SWL). 7 
vrijwilligers van BarchHulp zijn op pad geweest om deze bij de mantelzorgers aan 
huis te brengen. 

Uiteraard moeten de vrijwilligers ook "corona-proof" hun diensten aanbieden, maar op deze 
manier kan er toch nog hulp geboden worden. 
Dit is maar een kleine greep uit de aanvragen die binnenkomen. Het is ook zeker niet zo dat 
er iedere dag aanvragen zijn, maar het loopt toch wel door. 
Binnenkort wordt er in Barchem nog een folder verspreid van BarchHulp, om nog even de 
aandacht te vestigen op wat en waarvoor BarchHulp gevraagd kan worden en vooral hoe 
BarchHulp te bereiken is. 
 
 

 

 

 

 


