
 

 

 
 
Notulen van de 53ste  OPENBARE ALGEMENE LEDENVERGADERING, 
 op dinsdag 26 oktober  2021 in de Barchkerk. 
 

Aanwezig:  25 personen 

 
Afgemeld m.k.: Aart Veenbrink, Laurens Molenkamp, Jan Enzerink, Rianne Paalman, 
                         Aloys Hummelink, Wilfried ten Brinke en Marcel Beeftink. 
 
1 Opening 

Gert heet iedereen welkom in de zaal met toch nog een mooie opkomst met de mogelijkheid 

voor een paar mensen thuis mee te kijken.  
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Vaststellen notulen vorige vergadering d.d. ALV 7-12-2020 (online Barchkerk). 
Een kleine wijziging in de agenda, punt 6, wordt doorgeschoven naar de volgende ALV 
De notulen worden zonder op/ aanmerkingen goedgekeurd. 

 

 

3 Jaarverslag 2020 : secretaris  
2020 was weer een bijzonder jaar: Rita licht activiteiten toe met foto’s 
Het jaarverslag zal ook op de site komen. 
Vereniging Contact heeft heel veel activiteiten te organiseren per jaar, ondanks dat dit afgelopen 
jaar een stuk minder was. 
Dat blijft een aandachtspunt en daar hebben we veel mensen voor nodig. 
 

 Jaarverslag 2020: penningmeester  
Hans Botman licht het financieel jaar verslag toe. Hans is per december 2020 pas penningmeester 
geworden. Dit jaarverslag is nog opgesteld door Arjan Wanschers.  
Veel is niet doorgegaan waardoor een aantal uitgaven wegvielen en in het bestuur is besloten dit 
op te vangen, waardoor en flinke bate overbleef die nog gebruikt zal worden, we halen het in! 
ER is € 4000,-  weg geboekt als reservering voor een podium, omdat met het wegvallen van de 
Groene jager we toch wel een podium missen en we die elke keer moeten huren, is besloten dat 
zelf gaan aanschaffen. Omdat we het geld niet voor het Barchems feest hebben hoeven te 
besteden, is dit gereserveerd voor het podium. En zo kunnen we het feest de komende jaren wat 
extra aankleden.  
De reservering voor 75 jaar bevrijding blijft staan voor een volgend moment.  
Er zijn ondanks dat er heel wat activiteiten niet doorgingen wel wat kosten gemaakt  voor het tot 
een afgelasting kwam. Voor de komende jaren ziet het er goed uit, dus we zijn een gezonde 
vereniging. 
met goedkeuring en verkiezing kascommissie 
Kascontrole door Ineke Wijngaard die de controle toelicht en Joris Spiekker, die enkele 
steekproeven hebben gedaan in de jaarrekening en balans en alles correct bevonden en adviseren 
dan ook om de penningmeester decharge te verlenen . 
De ledenvergadering verleent het bestuur decharge voor het uitgevoerde financiële beleid. 
Omdat Ineke toetreed tot het bestuur kan zij geen lid blijven van de kascommissie.  De nieuwe 
kascommissie bestaat uit Arjan Wanschers en Jannie Dinkelman. 

4 Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar:  Gert Tessemaker en Laurens Molenkamp 
Bij geen bezwaar blijven zij nog 3 jaar bestuurslid. Met algemene instemming aanvaard. 
 
Aftredend en niet herkiesbaar: Aart Veenbrink en Aloys Hummelink. Helaas zijn ze momenteel 
niet geheel lichamelijk fit en kijken en luisteren thuis mee 
Aloys heeft 9 jaar de website bijgehouden en blijft dit gelukkig ook doen. 
Aart heeft 6 jaar in het bestuur gezeten. Als nieuweling in Barchem heeft hij zich hierin gestort. Hij 
moest wel wennen aan het Achterhoekse:” het kump wal”, met zijn temperament. Hij wilde wat 
meer vaart erin.  
Hij heeft heel veel werk gedaan voor de uitvoering van het dorpsplan als dorpsplan- coördinator , 



 

 

werkgroepen begeleid, contact gelegd met de gemeente. Hij heeft een punctuele manier van 
werken en daarvoor dank.  
Zowel voor Aloys als aart staat er een rododendron klaar. 
Gert bedankt de aftredende bestuursleden voor hun inzet voor Barchem. 
 
Door het bestuur voorgestelde kandidaten: 
Ineke Wijngaard, zij loopt al een paar jaar mee in de werkgroep Toerisme en heeft besloten toe te 
treden tot het bestuur. Ze heeft ook hier al enige bestuurlijke ervaringen opgedaan o.a. D.O.S. en 
in haar vorige woonplaats en hoopt hier haar steentje bij te kunnen dragen. Met algemene 
instemming aanvaard.  
In maart 2022 hopen we weer een ALV te hebben. 
We blijven natuurlijk op zoek naar bestuursleden. En heel graag vrouwen om de verhouding 
mannen/ vrouwen wat gelijk te krijgen. 
 

5 Dorpsplan2 ( 2016-2026): 
 
In 2022 wordt er een tussentijdse evaluatie gehouden.  
Werkgroep Toerisme en recreatie: 
Ineke presenteert de nieuwe wandelkaart. Van de 9 wandelingen zijn er 3 nieuw. En 6 hebben het 
beginpunt op het dorpsplein waar al heel veel gebruik van wordt gemaakt. Het is de bedoeling de 
borden op het dorpsplein nog officieel te openen. Momenteel bezig om Barchem ook digitaal goed 
te vertegenwoordigen op Achterhoek toerisme.  
 
Verkeer en veiligheid: 
Bert Nijenhuis: Openbare weg binnen de bebouwde kom, bezig met overdracht naar de gemeente. 
Snelheid op deze provinciale wegen terug naar 30 km.  
Herinrichting Zwiepseweg om dit fietsvriendelijker te maken.  
We zijn nog op zoek naar een voorzitter van deze werkgroep. 
Er worden vragen gesteld over de snelheid binnen de bebouwde kom rondom het dorpsplein. Zij 
worden voor handhaving doorgestuurd naar de gemeente zelf.  
 
Voorzieningen / SCW 
Hans Botman: Werkgroep voorziening is samen met het Onderschoer  druk bezig met een pilot 
zorg coördinator. 
In navolging van o.a. Almen Laren en Gorssel  willen we een zorg coördinator stellen, met name 
voor de groep die we nu nog niet zo goed bereiken. In die pilot met de gemeente is het ook het 
plan dat het Oranjefonds aanschuift als partner. We zijn wat ambitieus van start gegaan en tegen 
wat hobbels aangelopen met de aanstelling van de zorg coördinator. We hebben een fantastische 
kandidaat verworven en die wil je ook als ZZPer een serieus salaris betalen. We onderhandelen nu 
nog met de gemeente, we zijn er bijna.  
 
Werkgroep wonen 
Gert: actueel. Om inzicht te krijgen in de behoefte is er een enquête gehouden met zo’n 170 -180 
reacties, dus een goede deelname vanuit ons dorp met een duidelijke uitkomst; behoefte aan 
starterswoningen! Vanuit de regio word het steeds lastiger een 1ewoning te bemachtigen. Vanuit 
de randstad komen steeds meer mensen hier naar toe, maar dit maakt voor onze mensen de 
woningen wel steeds duurder. En we willen toch in de dorpen wel toekomstperspectief kunnen 
bieden aan de jeugd zodat de leefbaarheid in ons dorp ook blijft gewaarborgd. 
Albert Wonnink heeft nog wel eens contact met woningcorporatie Viverion over de huurwoningen 
waaruit de woningen niet zeer positief uitkomen. Het is een lastig punt vanuit Viverion om een en 
ander vlot te trekken.  
Op de zoeklocaties zit nog de wet voorkeursrecht gronden(wvg) op en eerst moet goed 
uitgestippeld worden in welk segment er gebouwd moet worden.  
Hennie W. : Welke locatie is in beeld om te gaan bouwen? Gert; dat weet ik niet, een mooie vraag 
aan de wethouder.  
Jannie D: en de hertenkamp? Zoals nu in bestemmingsplan vastligt komen er 8 appartementen 
voor senioren 
 



 

 

Buitengebied: 
Epi Postma : hiervoor een werkgroep opgericht: verandering in het buitengebied, 
natuurontwikkeling, energiestrategie, afname bedrijven. 
Wat kunnen we doen met woningen in het buitengebied, knooperven, biodiversiteit, leefbaarheid, 
omgevingswet. 
Met doel bevorderen van de leefbaarheid van het buitengebied van Barchem, Zwiep en 
Nettelhorst. 2000 mensen waar we mee praten, zo’n 1000 huishoudens en een grondoppervlak 
van Lochem van bijna 20%. Dat we een goede gesprekspartner zijn voor deze mensen. De 
werkgroep bestaat uit een doorsnee van deze mensen: Willy Bennink, Nelleke Hamoen, Gert 
Tessemaker, jan Visschers, 
Er zijn nog 2 functies vacant! Een aantal dossiers is onder handen genomen, o.a. Regionale 
energiestrategie. Dingen gedaan als natuur inclusieve landbouw. Conclusie: complex dossier, wat 
we zoveel mogelijk aan de markt willen overlaten.  Wij richten ons vooral op de grotere dossiers. 
Ook overleg met Hobama en diverse dorpsraden. Diverse invalshoeken; Best moeilijk om hier een 
gemeenschappelijke noemer in te vinden.  Tijdens de Slachtvisite meer hierover. 
 
Barchem in bloei: 
De enige werkgroep die geen last had van Corona, wij konden gewoon doorgaan. Wel last van de 
warmte in 2020, dus moesten er nog wat plantjes vervangen worden. Herold Hissink via de Rotary, 
1000 tulpenbollen voor help polio de wereld uit en bieden hiervoor 1000 tulpenbollen aan. Maar dit 
is wel heel erg veel voor ons, de kerk heeft er ook al wat overgenomen. Groei en bloei Lochem wil 
helemaal stoppen met de tuinkeuringen. We zitten wel te denken aan een ander tuinevenement, 
want de tuin is toch wel een onderwerp waar iedereen blij van wordt.  
 
 

6 Statutenwijziging en goedkeuring verenigingshandboek i.v.m. nieuwe Wet Toezicht Bestuur 
Rechtspersonen (WTBR) – doorschuiven volgende AL vergadering 
 

7 Rondvraag:  
Dirk Rossel: hoe krijgen we de jeugd, m.n. de ouders die kinderen op de basisschool hebben 
zitten, hoe krijgen we die hier naar toe? 
Gert : we hebben gelukkig wat bestuursleden met kinderen in die leeftijd, maar iedereen is druk, 
druk, druk. Het is wel van belang dat we deze groep erbij houden voor de toekomst. Vaak als er 1 
of 2 jongeren toetreden, dan komen er vaak wel meer.  
Ab hamer: Niet alle regio’s zijn even goed vertegenwoordigd.  
Gert: De Ruurloseweg is een beetje oververtegenwoordigd in het bestuur. Maar we zijn blij dat de 
functies ingevuld zijn. Het mooiste is natuurlijk dat het geografisch beter verdeeld is.  
Epi P: actief rekruteren dat er meer mensen komen, misschien bij school? 
Gert: Als er activiteiten ontplooid worden, weer wat organiseren kunt, dan kun je dat gemakkelijker 
vragen. 
Bennie Essink: “Spreek namens de buurt tussen Barchem en Borculo”, er is iets groots gaande, de 
natuurontwikkeling Beekvliet / Stelkampsveld. Gevolg natuurbeschermingsorganisaties hebben 
aangeklopt om aantal wegen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De buurt heeft hier wat 
moeite mee om hun grond te bereiken. Een sleutel om de bomen over de weg te openen om bij de 
grond te kunnen is niet handig als je een paar keer per dag hierover heen moet  Iemand met een 
koets kan dus ook niet meer gebruik maken van deze prachtige wegen. De motoren kunnen nog 
gewoon over het fietspad. Dit is zorgelijk, dus dit is een verkeerde manier, want dit trekt weer 
ander publiek aan waar niemand op zit te wachten: Hangjongeren, drugsgebruik, afvaldumping. 
We zijn er dus niet voor dat dit helemaal afgesloten gaat worden. 
Ik heb een lijst bij me waarop ieder zijn handtekening kan zetten.  
 

 Pauze 
 

8 Informatie over de Omgevingswet door Jan Olde Loohuis. 
Sinds ruim een jaar in gem. Lochem voor invoering omgevingswet. Over ambitie, wet gaat in op 1 
juli  2022 over het beter benutten leefomgeving. Dit is diverse malen uitgesteld omdat het toch wel 
ingewikkeld bleek om de wetgeving op orde te brengen en de digitale omgeving te maken 
waardoor mensen nog steeds gemakkelijk kunnen aanvragen. Omgevingsrecht zichtbaar maken. 



 

 

Met minder regels hetzelfde bereiken?:  Dit worden niet minder regels.  
Leefomgeving centraal – We zijn gewend om vanuit een koker te denken. 
Hoe kun je dit in samenhang bekijken?  Best wel een uitdaging. Stel je leefomgeving meer 
centraal. Mobiliteit, zorg, wonen, …. 
Verschil bestemmingsplan en omgevingswet? Bestemmingsplan zoals je dat nu kent verdwijnt.  
We willen sneller vergunning verlenen. We moeten straks heel veel in 8 weken kunnen afwerken. 
Leefomgeving centraal; bezig met het maken van een omgevingsvisie. Integraal te kijken naar al 
die verschillende onderwerpen die belangrijk zijn in de gemeente lochem, van wonen naar klimaat, 
mobiliteit, zorg, gezondheid. Hoe kunnen we mensen hierin betrekken; als er maar draagvlak is … 
Afweging van de belangen maken, wat wil ik beschermen, wat wil ik benutten. 
Heel veel regelgeving is nu landelijk geregeld, het doel is ruimte bieden voor maatwerk, dit mogen 
wij als gemeente gaan regelen. We gaan kijken welke regels we willen aanpassen. 
Hoe geeft de gemeente daar invulling aan? Via enquête en weer terugkoppelen naar inwoners. We 
zijn nog niet zover en moeten nog kijken hoe dit zich invult. Ja, mits….. 
Omgevingsdienst, halen jullie die weer terug? Nee.. 
Lopen we het risico dat per raadsperiode verschillende veranderingen komen? Ja, dat gaat spelen. 
Een hoger belang (door provincie of rijk bepaald) kan voorgaan op deze omgevingswet.(Natura 
2000). Het besluit kan dan buiten ons liggen.  
Deel evenementen (o.a. Barchemsfeest) gaat vallen onder deze omgevingswet. Zou fijn zijn dat 
deze procedures verkort worden, want dit werkt wel belemmerend voor al die162 vrijwilligers.  
Jan V.: wat moeten/kunnen we als Barchemmers doen om die visie zo te kunnen laten worden dat 
we als Barchemmers er ook wat aan hebben? Laat je horen! Vanuit de wetten is dat we de 
belangen zoveel mogelijk in kaart brengen. Door de enquête is al een deel in kaart gebracht . 
Ruimte voor maatwerk – met politieke afweging. 
Sneller en beter – straks moeten we heel veel in 8 weken afwerken. Wat kan dan op de plek waar 
jij wat wilt? 
 

9 Bijpraten met nieuwe kernwethouder Robert Bosch: 
Bedankt voor het hier aanwezig mogen zijn, ik ben opvolger van Bert Groot Wesseldijk.  
Op 1 april begonnen, en komt uit gem. Voorst, woonachtig  in Twello en daar ambtenaar geweest. 
Appie Baas is gelukkig bij me om me daarin met antwoorden te ondersteunen. Gemeente is bezig 
met mobiliteitsvisie (Erik jan de Haan) in juni gesprekken geweest met contact Barchem. 
Inventarisatie geweest over de knelpunten.  
Toegift omgevingswet: met z’n allen in gesprek gaan = voordeel dat je aan de voorkant zit. 
Woningbouw, ruimtelijke ordening, sport en financiën is de portefeuille van Robert Bosch, waarvan 
wonen het meest cruciale is. Omgevingsvisie wordt een paraplu, aan de haakjes kunnen we dan 
alles ophangen. Woonvisie: Naar aanleiding van de inloopbijeenkomsten zijn er veel reacties 
gekomen, dus veel te verwerken. Woonvisie geld voor de hele gemeente (stamt uit 2018) dus wat 
verouderd. Gemeenteraad heeft besloten deze actualisatie naar voren te trekken. Woningen 
worden duurder, maar moet voor iedereen betaalbaar blijven. Op korte termijn mee naar de raad. 
Vraag is of dit voor de verkiezingen in 2022 afgerond kan worden. Proces is nog vloeibaar. 
Aantal vragen gesteld: mobiliteitsvisie: halverwege november worden hiervoor inloopavonden 
georganiseerd. Bewoners Schoolstraat – contact opnemen met afdeling verkeer. 
Vragen over openbare ruimte: integraal beheer openbare ruimte. Hoe ervaren de kernen dit. 
Onderhoud laanbomen: gemeenteraad heeft 2 ton budget beschikbaar gesteld. 
Johan S.: Fietspaden langs zandwegen zijn verre van goed. Wat zijn de plannen van de gemeente 
Lochem? Lochem moet volgens de gemeenteraad de beste fietsgemeente worden. Wanneer 
wordt hier een begin aan gemaakt? In november wordt dit verder geconcretiseerd. 
Mobiliteitsvisie – gefocust op fietspaden langs openbare wegen 
Appie Baas: ideeën-makelaar, o.a. contactpersoon voor Contact Barchem. Ondersteun ook 
inwoners voor initiatieven om de leefomgeving te verbeteren.  
Fietspaden langs maandagsdijk – traject Stelkampsveld, halve verharding. t.b.v. recreatie. Circulus 
Berkel is onze beheerder voor onderhoud. Meld wanneer maatregelen genomen moeten worden. 
Janny D.: Mensen kunnen elkaar op deze smalle fietspaden niet passeren en er is geen plek voor 
handbike of driewielers. Kan hier rekening mee worden gehouden? Primair is de hoofdfietsroutes 
zoveel mogelijk toegankelijk te worden gehouden. De Vriga is een recreatieschap o.m. opgegaan 
in Stichting Toerisme recreatie Achterhoek.  
Bermonderhoud is bij o.a. toeristen ook een doorn in het oog,  is in de gemeente ook op een laag 



 

 

pitje en is verweven met biodiversiteit. 
Bennie E: 11 sept 2018 gemeld dat er 2 dode eiken aan de maandagsdijk staan, ze staan er nog 
steeds. Binnen 14 dagen genummerd met spuitbusverf. Er zijn mensen geweest om koppen uit 
dode berken te knippen en takken te versnipperen, maar de bomen staan er nog steeds! Laat 
iemand eens een zaag meenemen om deze te zagen! 
Robert: deze vragen kan ik nog geen concreet antwoord op geven, ik ben hier pas en kan niet op 
alle vragen concreet antwoord geven. 
Epi: woonvisie: het aantal afnemende landbouwbedrijven gaat heel snel, heel veel bedrijven zullen 
er binnen 5 jaar niet meer zijn. De panden die vrijkomen gaan meestal naar de hoogste bieder, in 
het algemeen hebben we daar in de samenleving weinig aan. Hebben jullie daar een actieve 
strategie in? O.a. Erfknooppunten? We laten teveel aan de markt over waardoor veel verloren 
gaat, de leefbaarheid van het gebied gaat hiermee achteruit. We moeten er nu aan werken, we 
laten teveel aan de markt over.  
Robert: Als wethouder wonen gaat het meer over volkshuisvestelijke problemen. Er gaan geen 
volkshuisvestelijke problemen opgelost worden met deze erfknooppunten, dit is meer onderdeel 
van de omgevingsvisie. We moeten nadenken over andere alternatieven. 
Appie : Circulus Berkel gaat erg graag op tournee langs de openbare ruimten in de dorpskernen. 
We moeten het gesprek met elkaar aan blijven gaan, wat we als dorp belangrijk vinden. De 
betrokkenheid van de inwoners is hierbij heel belangrijk. De communicatie is hierin hoofdmoot, 
daar pleiten we voor. Laanboombeheer: aankomende winter in de dorpskernen uitleg geven wat 
op de planning staat. (16 november?) 
Hans: kern woonvisie richt zich op de kernen, maar 50 % van onze bewoners zitten in het 
buitengebied. De helft van dat wonen zit bij ons in dat buitengebied! Dit is een gemiste kans. 
Kleinschalig in het buitengebied woningen creëren is in Winterswijk een aantal jaren geleden 
gebeurd.  
Robert; Dit is zo kleinschalig dat dit voor de woonvisie niet belangrijk is. De omgevingsvisie moet 
hierop antwoord geven. Woonvisie gaat om volkshuisvestelijke problemen.  
Epi: kunnen we met jullie in contact komen over deze woningvisie? Jan neemt de uitnodiging aan. 
Robert: ik ben 1 april begonnen en had gehoopt op alle vragen antwoord te kunnen geven, maar ik 
leer nog elke dag. Zou het leuk vinden om, ik heb ook sport in de agenda, Barchem beter te leren 
kennen en ook bij dat soort evenementen aanwezig te zijn.  
 

10 Afsluiting 
Gert sluit de vergadering en bedankt de heren voor hun bijdrage en het is wel duidelijk dat ook 
vanuit de gemeente behoefte aan contacten over en weer en inbreng vanuit burgers. We willen als 
individuen sneller dan bij de gemeente gaat, maar dat zit nu eenmaal in het systeem verankerd. 
We hopen u in maart 2022 weer te zien! Bedankt voor uw komst en tot de volgende keer!  
 

 Notulist: 
Rita Asselman. 

 

 

 


