
NIEUWSBRIEF HOBAMA NR 3 

Dit is de derde digitale nieuwsbrief van Hobama.  Geregeld houden we de leden op de 

hoogte van de ontwikkelingen en van de activiteiten. 

Allereerst de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar, of zoals ze hier zo mooi zeggen: völle 

geluk in tuk voor 2020. Dat we gevrijwaard blijven van industriële zonne-energie-installaties 

in ons gebied. 

Petitie in Barchem: Help mee! 

We gaan in de komende weken handtekeningen verzamelen in Barchem kern. Wij vragen 

met die handtekening om steun voor ons pleidooi bij de gemeente om geen zonnepark(en) 

aan te leggen bij Bekenschot of in de Vrochterhoek, of eigenlijk in heel Barchem. Als we veel 

steun krijgen, legt dat  gewicht in de schaal. Daar kan de Gemeenteraad niet omheen. In de 

brief vragen we ook om lid te worden van Hobama. 

Waarschijnlijk volgende week worden de brieven huis aan huis in Barchem kern bezorgd op 

bijna 500 adressen. Daarna moeten de petities weer worden opgehaald. Daarvoor hebben 

we hulp nodig. Wie wil een of meer straten voor zijn of haar rekening nemen? We zouden 

geweldig geholpen zijn met hulp. Meld je aan via info@hobama.nl of een telefoontje naar 

secretaris Henk Meulenveld: 06 20457634. 

Bosheurne en Zwiepsebroek nemen we eventueel later nog een keer mee. Voor de 

Vrochterhoek, waar het grootste deel van het ledenbestand woont, gaan we er vanuit dat zij 

de petitie ondersteunen.  

Borden: Zonnepark Vrije Zone 

Tegelijk met het versturen van de petitie gaan we in de Vrochterhoek enkele borden 

plaatsen met de tekst Zonnepark Vrije Zone. Daarmee accentueren we dat we hier geen 

zonneparken willen. We maken het zichtbaar. Wellicht levert dat plaatsen van borden ook 

enige publiciteit op. De plekken waar de zes borden komen, moeten we nog vaststellen.  

Zonnepark bij nieuwe Rondweg  

 In een brief aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben we 

gepleit voor de aanleg van een groot zonnepark langs de nieuwe Rondweg Noord. Als aan 

weerszijde van deze weg in een brede strook zonnepanelen worden geplaatst kan de 

gemeente voor een groot deel in haar opgave voor zonne-energie voorzien. 

In het overleg dat we met verschillende raadsfracties hadden kregen we geregeld de vraag 

te horen, waar wel zonneparken kunnen als we ze in Barchem niet willen.  

Brief provincie Omgevingsverordening  
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De provincie is bezig met het opstellen van een nieuwe Omgevingsverordening, waar 

gemeenten zich aan moeten houden. Vanuit Hobama hebben we een uitvoerige brief 

opgesteld met voorstellen om in deze verordening de aanleg van zonneparken goed te 

regelen. Nu is dat absoluut niet het geval. In de voorstellen vragen we bijvoorbeeld om 

gebieden uit te sluiten, waar zonneparken kunnen komen, bijvoorbeeld niet in een gebied 

met veel landschappelijke waarde, of als onderdeel van het Natuurnetwerk Gelderland, zoals 

dus de Vrochterhoek. Ook bepleiten we om flinke bufferzones om die gebieden. Maar ook 

punten als schadevergoeding, landschappelijke aankleding, bepaling wat omwonenden zijn 

en nog verscheidene andere zaken komen aan bod.    

Ledental boven de 100  

Nog steeds druppelen de aanmeldingen voor Hobama binnen. We zitten inmiddels boven de 

100. Nummer 100 was ……….. Hoe meer aanmeldingen hoe sterker we staan tegenover de 

gemeente. De handtekeningenactie in Barchem zal ongetwijfeld ook nieuwe leden 

opleveren.   

Rekeningen de deur uit 

De verzending van de rekeningen voor de startbijdrage/contributie voor Hobama zijn na de 

nodige vertragingen de deur uit. De rest volgt. Het bedrag is 20 euro, elk andere bewoner 

van hetzelfde huis die ook lid wil worden betaalt een tientje.   

Ledenvergadering 30 maart  

Zet alvast in de agenda: maandag 30 maart ledenvergadering Hobama.   


