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Werkgroep Buitengebied Barchem, Zwiep en Nettelhorst 

In een buitengebied leven thema’s die de bewoners op een andere manier kunnen beïnvloeden in 
hun wonen en ondernemen dan de bewoners van een dorpskern. We zien en horen allemaal over de 
veranderingen die het buitengebied te wachten staat, zoals natuurontwikkeling, energietransitie, 
afname aantal agrarische bedrijven, etc. 

Tegelijkertijd leveren die veranderingen ook vraagstukken op: 

 Wat zijn de mogelijkheden voor de vrijkomende agrarische bebouwing? 

 Zijn er mogelijkheden om woningen voor starters/jonge gezinnen te realiseren? 

 Hoe kunnen we de biodiversiteit ondersteunen? - Wat doen we met boer-burger verbinding ? 

 Wat brengt de nieuwe Omgevingswet ons op dit gebied? 

 En hoe pakt de Regionale Energie Strategie (RES) uit? 

 Wat betekent dit allemaal voor de leefbaarheid? 

Dit is allemaal van directe invloed op het buitengebied en vraagt om een gezamenlijke strategie. 

Vereniging Contact uit Barchem heeft daarom eind 2020 de Werkgroep Buitengebied opgezet met 
als doel de leefbaarheid van het buitengebied te bevorderen. 

Als werkgroep trachten wij de belangen van dit buitengebied en haar bewoners te behartigen en 
deze te vertegenwoordigen bij diverse instanties, organisaties en andere belanghebbenden die met 
dit buitengebied van doen hebben. Wij doen dit door onderwerpen op te pakken die actueel en 
relevant zijn voor de leefbaarheid van dit buitengebied en (nog) onvoldoende door andere 
organisaties worden opgepakt. Zoals bijvoorbeeld: verdienmodel voor ondernemers in het 
buitengebied, landschappelijke kwaliteit, veiligheid (geen drugs labs!), verjonging, etc. 

Omdat er al veel verbindingen zijn tussen Barchem, Zwiep en Nettelhorst en in onze buitengebieden 
vergelijkbare zaken spelen zijn Zwiep en Nettelhorst uitgenodigd zich aan te sluiten bij deze 
werkgroep. Hiermee kunnen we onderling van elkaar leren, spreken we met een krachtiger stem bij 
belangrijke dossiers en staan we samen sterker. 

Door deze samenwerking vertegenwoordigen we ruim 2.000 mensen in bijna 1.000 huishoudens op 
een totaal grondoppervlak van om en nabij 20% van de gemeente Lochem, waarmee wij een 
serieuze gesprekspartner zijn. Laat ons weten als u meer wilt weten over ons werk of onderwerpen 
wilt voorstellen. 


