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Op 9 maart 2006 is de Gemeenschapsraad Neede (GRN) opgericht. Aanleiding was o.a. de
gemeentelijke nota kleine kernen van 2 juni 2005 van de Stuurgroep Wonen, Welzijn en Zorg in
Neede. Bij de oprichting is gekozen voor de verenigingsvorm.
Verenigingen, organisaties, clubs, groeperingen - in de breedste zin - op cultureel-,
maatschappelijk-, creatief-, levensbeschouwelijk-, werkgelegenheids-, recreatief of sportgebied,
gevestigd of actief in Neede, kunnen lid worden. Eind 2018 had de GRN 32 leden.
Middels de website, facebook, jaarvergadering, gesprekken en mailverkeer is er meerdere keren
contact geweest met de leden. In bijlage 1 treft u een overzicht van onze leden.

Doelstelling
De Gemeenschapsraad wil door het nemen van initiatieven en het ondersteunen van activiteiten,
bevorderen dat Neede een leefbaar, vitaal en dynamisch dorp is en blijft voor jong en oud. Een
dorp waar wij prettig kunnen samenwonen en leven, met goede voorzieningen voor welzijn, zorg,
onderwijs, werkgelegenheid, sport, cultuur en recreatie.
Een dorp met een actieve sociale gemeenschap van bewoners, die zich betrokken voelen bij
elkaar en die zich samen inzetten om de leefbaarheid te verbeteren. Dat is waar wij voor staan en
wij behartigen deze belangen dan ook voor een ieder in ons dorp.
De GRN probeert zijn doelen te bereiken door initiatieven en activiteiten te ondernemen en/of te
ondersteunen, die voor bovengenoemde doelstellingen bevorderlijk kunnen zijn.
De GRN heeft de ambitie om spreekbuis en platform te zijn van de Needse burgers en wil verder
werken aan de vergroting van de achterban en het draagvlak. De Gemeenschapsraad staat
maandelijks in contact met de gemeente Berkelland. Met de gemeente is een convenant
gesloten. Het huidige convenant met de gemeente Berkelland loopt van 2015 tot 2019. Dit
convenant wordt in 2019 verlengd voor eenzelfde periode.
De ondernemersvereniging Neede (OVN) schuift iedere bestuursvergadering aan om korte lijnen
te houden en samen op te kunnen trekken. De GRN maakt samen met de OVN en de gemeente
Berkelland onderdeel uit van de Taskforce Neede. In deze werkgroep wordt de
centrumontwikkeling voor het dorp Neede vormgegeven.

Vergaderingen en ledencontact
In 2018 is er door het bestuur tien keer een bestuursvergadering gehouden. Daarnaast zijn er
een aantal extra bijeenkomsten/ vergaderingen gehouden rondom actuele thema’s, waaronder
een brainstorm met genodigden in boerderij de Meijer over de toekomst van de boerderij, een
avond over het locatie- en accommodatieonderzoek, de gemeenteraadsverkiezingen in maart,
een informatieavond over het initiatiefvoorstel m.b.t. de ontsluiting van het industrieterrein de
Russchemors en meerdere avonden met een focusgroep van inwoners rondom de plannen voor
het centrum en de Oudestraat in Neede.
In mei 2018 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij waren enkele
vertegenwoordigers vanuit de verenigingen aanwezig.

Bestuur GRN
Het bestuur van de GRN komt minimaal 1 keer per maand bijeen. Het bestond in 2018 uit de
volgende bestuursleden:
Naam

Functie/ aandachtsgebied

•

Inus Westhoff

Voorzitter & penningmeester

aftredend 2019

•

Ellen Breukers

Secretaris

aftredend 2019

•

Wim Winkeldermaat

Toerisme en recreatie

aftredend 2019

•
•
•
•
•
•
•

Jan Willem Wensink
Menno van der Werff
Hennie Tiessens
Rene Slotboom
Jeroen Kooyers
Paulien Voordouw
Richard Grevelink

PR en communicatie
Taskforce centrum Neede
Locatieonderzoek
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Bestuurslid GRN en OVN

aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend
aftredend

2019
2020
2021
2021
2021
2022
2022

Contactpersoon gemeente Berkelland
In 2018 was de contactpersoon voor het gebiedsteam Neede bij de gemeente Berkelland mw. E.
(Elma) Busz. Zij heeft de maandelijkse bestuursvergaderingen van de GRN bijgewoond. De
contactpersoon onderhoud het contact tussen de gemeente en de GRN om zodoende de
communicatie en afstemming onderling te verbeteren.
Via de deelname aan de Taskforce en het periodiek overleg met de verantwoordelijke
wethouders blijft de GRN geïnformeerd, praat en denkt zij mee over de ontwikkelingen in Neede
en tracht zij de wensen vanuit de Needse gemeenschap hierbij mee te nemen.
De wethouder die verantwoordelijk is voor de kern Neede, is vanaf april 2018 mw. M. (Marijke)
van Haaren. De GRN heeft kennis met haar gemaakt tijdens een bestuursvergadering.

Publiciteit
De GRN wil niet alleen zijn leden maar ook individuele inwoners van Neede graag informeren
over en betrekken bij actuele onderwerpen.
De GRN zet hierbij in op haar website, facebook en berichten in de lokale media.
De site: www.gemeenschapsraadneede.nl is in 2017 opnieuw vormgegeven en gedurende 2018
zijn er kleine aanpassingen aan de site verricht om deze verder te optimaliseren.
Via onze site en facebook informeren wij de burger over actuele onderwerpen en kunnen zij
informatie vinden over lopende projecten. De reacties op onze nieuwe site en onze
facebookpagina zijn positief. In 2018 waren er via facebook 320 inwoners die ons volgen.

Contacten
De GRN heeft in 2018 contact gehad met de verschillende organisaties, verenigingen en
inwoners. Onder andere de gemeente Berkelland, de PCOB, de seniorenraad en welzijnsraad
Berkelland, de Historische Kring Neede, Jimmy’s Neede, het ‘Voor mekaar team’ Neede, de TIP
Neede (voormalige VVV- Neede),Ondernemersvereniging Neede, stichting Natuurpark
Kronenkamp en de leefbaarheidsalliantie. Onze belangenvereniging is de DKK, ofwel de
Vereniging dorpshuizen en kleine kernen Gelderland.
In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 is er met alle politieke partijen in de
gemeente Berkelland contact gezocht. Met enkele partijen is een afspraak gepland.

Projecten en activiteiten 2018
Brieven
De GRN heeft een aantal brieven verstuurd om onze visie op een aantal onderwerpen bij het
college en de raadsleden van de gemeente Berkelland onder de aandacht te brengen.
Deze brieven betroffen de volgende onderwerpen:
- Gemeenteraadsverkiezingen 2018: standpunten van de GRN over een aantal
onderwerpen (januari)
- Boerderij de Meijer – bidbookprocedure (april)
- Brief richting gemeenteraad Berkelland omtrent de ontsluiting van het industrieterrein
Russchemors (april)
- Brief n.a.v. de behandeling van het initiatiefvoorstel omtrent de ontsluiting van het
industrieterrein Russchemors in de raad, gericht op het monitoren van de
verkeersstromen (december)
- Brief om aandacht te vragen omtrent de (telefonische) bereikbaarheid van de gemeente
Berkelland voor inwoners (november)
- Brief met onze aanmelding als GRN voor de Burgertop Berkelland.

Transformatievisie Oudestraat Neede 2030’ – Het groene Hart
Het centrum van Neede, met name de Oudestraat, was in 2018 voor de GRN een belangrijk
onderwerp. Binnen de taskforce werkgroep is gezamenlijk een plan van aanpak opgesteld. Door
alle partijen is gekeken naar de mogelijkheden in de Oudestraat. Er is gekeken naar de invulling
van de bestemming van de panden, naar een maatschappelijke invulling, naar de mogelijkheden
voor kantoor aan huis en wonen. Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd vanuit de Taskforce
Neede, onder andere avonden om input op te halen vanuit Neede:
- Input vanuit bewoners: GRN (focusgroep avonden);
- Input vanuit ondernemers: OVN (avonden met leden OVN);
- Input gemeente: planologisch;
- Input makelaars: vastgoed;
- Input vanuit Pro-wonen/ de woningstichting.
Gezamenlijk is er gedurende geheel 2018 gewerkt aan de vorming van een visie. Uiteindelijk is in
het eerste kwartaal van 2019 een plan gepresenteerd: ‘Transformatievisie Oudestraat Neede
2030’.
De toekomstvisie ‘Transformatie Oudestraat 2030- Het groene hart’ die er op dit moment ligt,
voorziet in:
-

tegengaan van leegstand
slopen van enkele panden
stimuleren van transformatie van panden
een verbetering van de verkeersstructuur
herinrichten van de openbare ruimte
versterken van de groene inrichting
verbeteren van gevels

De gemeenteraad heeft ingestemd met de verdere uitwerking van dit traject. De transformatie
verloopt stap voor stap tussen nu en 2030. De verschillende initiatieven die ontstaan en
investeringen die worden gedaan moeten passen in het geschetste toekomstbeeld van de
Oudestraat in 2030 en hieraan bijdragen. Zo ontstaat geleidelijk een toekomstbestendige
Oudestraat, met minder leegstand, een aantrekkelijke uitstraling en een groen karakter. Elke
pandtransformatie is maatwerk. De taskforce Neede stelt daarom voor dat er een ‘Loket
Oudestraat’ komt, dat begin- en eindpunt is voor alle initiatieven. In dit loket zullen
(vertegenwoordigers van) alle partijen zitting hebben, die bij de totstandkoming van deze pilot
betrokken zijn.

Largas/ Entree Neede Haaksbergseweg – N315
Vanaf 2017 heeft de GRN met de gemeente gesproken over de situatie rond de hoek
Haaksbergseweg – N315. De GRN staat vanaf het begin een open entree voor Neede voor. Wij
hebben onze zienswijze gegeven op de voorgestelde oplossing door de provincie.
Een en ander heeft erin geresulteerd dat het geluidscherm van ruim 60 meter (waar 3 gezinnen
met hun woningen achter zouden verdwijnen) kwam te vervallen. Daarnaast wordt de woning
gelegen op de Haaksbergseweg 69 verplaatst naar achteren op het perceel.
De nieuwe toegangsweg tot de percelen sluit aan op de Kieftendijk. In 2018 is de Largas
opgeleverd. De entree van Neede vanuit Haaksbergen is open en aantrekkelijk gebleven.
Accommodatie- en locatieonderzoek ‘Ontmoeten in Neede’
In 2018 heeft in juli de startbijeenkomst plaatsgevonden voor het locatie – en accommodatie
onderzoek, dat vanuit de GRN wordt aangestuurd. Er is opdracht gegeven aan een adviseur van
de leefbaarheidsalliantie om dit onderzoek uit te voeren in Neede.
Een aantal ontwikkelingen in Neede, zoals de ontwikkelingen bij de boerderij de Meijer, het
natuurpark de Kronenkamp en de Hofmaat maken dat het zinvol is om te inventariseren welke
accommodaties er zijn in Neede, door wie deze allemaal gebruikt worden en wanneer en welke
behoefte er nog is aan ruimte door stichtingen en verenigingen.
Er zijn enquêtes uitgezet onder eigenaren, beheerders en gebruikers van gebouwen en alle
accommodaties in Neede zijn in kaart gebracht.

In februari 2019 zijn de resultaten en uitkomsten van de enquêtes gepresenteerd aan onze leden.
Naar voren is gekomen dat verenigingen te maken hebben met terugloop van leden, moeite
hebben met het vinden van vrijwilligers en te kampen hebben met hoge onderhoudskosten van
hun accommodaties. Deze avond staat dan ook in het teken van bewustwording van de
(aankomende) problematieken en het verbinden tot samenwerking. Tijdens deze avond werden
de verenigingen en accommodatie eigenaren vervolgens uitgedaagd om gezamenlijk in groepen
na te denken over de toekomstige behoefte binnen ons dorp. De opgehaalde en besproken
informatie zal verder worden uitgewerkt tot een plan om de continuïteit van ons rijke Needse
verenigingsleven te behouden.

Initiatiefvoorstel ontsluiting Russchemors
In april 2018 heeft de GRN in samenwerking met de OVN een brief verstuurd aan de Gemeente
Berkelland. Doel van deze brief was aandacht vragen voor een verbeterde ontsluiting voor het
nieuw te ontwikkelen industrieterrein Russchemors (bocht bij de brandweer). De GRN en OVN
zijn van mening dat een betere ontsluiting nodig is om minder overlast bij aanwonenden te
veroorzaken, een veiligere situatie te creëren, te voorkomen dat er een alternatieve sluiproute
gebruikt gaat worden en om de benodigde ruimte te realiseren door voor de aankomende groei
van het Needse industrieterrein. N.a.v. deze brief is er een vervolgstap genomen. De GRN heeft
begin september samen met OVN en D’66 een informatieavond georganiseerd over het
initiatiefvoorstel om te komen tot een verbeterde ontsluiting van de Russchemors. Deze avond
was druk bezocht met ongeveer 200 belangstellenden. In september en oktober is het voorstel
verder aangescherpt en aangeboden aan het college en de raad van Berkelland.
Ter voorbereiding op de behandeling van het voorstel in de raad zijn door de GRN en de OVN
alle raadsfracties genodigd voor een informatief gesprek waarbij nogmaals onze zienswijze op de
ontsluiting van het industrieterrein toegelicht is. De raad heeft negatief besloten op het
initiatiefvoorstel. Wel zullen de verkeerstromen het komende jaar worden gemonitord. De GRN
en OVN blijven de aandacht vasthouden m.b.t. dit onderwerp.

21 maart 2019 heeft de officiele openingshandeling voor de Russchemors plaatsgevonden.

Bijlage 1: Leden GRN in 2018
1

St. Betula Zorg & Welzijn

2

St. Bibliotheek Oost Achterhoek, vestiging Neede

3

Buurtvereniging Caeciliënkamp

4

C.K. Jubilate Neede

5

Dagbesteding Het Natuurhûs

6

Eerste Klootschieters Federatie Neede

7

Historische Kring Neede

8

Klootschieters Vereniging Borculoseweg

9

N.C.G. De Vlearmuze

10 N.IJ.C. Needse IJsclub
11 Needse Schutterij
12 Ondernemersvereniging Neede
13 Kerkrentmeesterschap Protestantse Gemeente Neede
14 PCOB Neede
15 Parochie H. Caecilia Neede
16 St. Evenementen Neede 76
17 Needs Koor 'Tranen met Tuiten'
18 AJ Kornegoor Sinterklaasmuseum
19 Sportclub Neede
20 Optisport Berkelland B.V. 't Spilbroek
21 Stichting Horeca Neede
22 Stichting Huize de Kamp
23 Stichting Nationale Jammarkt Neede
24 Stichting Natuurpark Kronenkamp
25 Stichting Vleermuizendorp Neede
26 A.L. Hoekstra Tai Chi Club Neede
27 Tennisvereniging Neede
28 Trefpunt de Berg
29 VvE 'De Esgaarden'
30 Vrouwen van Nu, afd. Neede
31 VVN Berkelland, rayon Neede
32 Wijkraad "de Berg"

