Eindrapportage Ontmoeten in Neede! Samenhang in activiteiten
11 september 2019

In Neede zijn veel verenigingen en organisaties actief. De Gemeenschapsraad Neede (GRN) wil deze verenigingen en organisaties meer met elkaar in
contact brengen en verbinden.
Zijn er mogelijkheden voor meer samenwerking? Zijn voorzieningen te delen waardoor de exploitatie kan worden verbeterd? Ook is er de vraag of de
bestaande activiteiten voldoen aan de wensen en behoeften van de Needse bewoners.
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Doel van het project ‘Ontmoeten in Neede’ is het versterken van de leefbaarheid in Neede, vooral ook op de langere termijn.
Samenwerking, samenhang en ontmoeting staan hierbij centraal.
Uit een eerste inventarisatieonderzoek van de ruimtes en lokalen waar activiteiten worden uitgevoerd blijkt dat er sprake is van versnippering. Er zijn maar
liefst 25 verschillende locaties aan te wijzen. De vraag is of dat in de toekomst ook 25 locaties kunnen blijven. Hoe staat het er eigenlijk voor per locatie?
Opvallend is dat Neede geen dorpshuis of gemeenschapsvoorziening heeft.
Op 5 juli 2018 is in café de Olde Mölle vanuit GRN een thema-avond gehouden naar aanleiding van de gehouden locatie-inventarisatie. Daaruit kwam naar
voren dat er behoefte is aan meer samenwerking en nader onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de diverse locaties in relatie met het
activiteitenaanbod. Vervolgens is een regiegroep samengesteld die op 12 september is gestart en voorlopig bestaat uit de volgende leden: GRN: Hennie
Tiessens, OVN: Richard Grevelink, Jimmy’s Berkelland: Veronica Kasteel, Gemeente Berkelland: Elma Busz, Voormekaar Neede/Rietmolen/Noordijk: Wim
Staargaard, Vereniging DKK: Peter van Heek, Spectrum: Margret Klein Holkenborg. Peter en Margret hebben het project begeleid vanuit de
Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
De volgende vier stappen zijn uitgevoerd:
1: Behoefte-onderzoek bij eigenaren en gebruikers (wat is nodig/wenselijk aan activiteiten?)
2: Accommodatiescan (stand van zaken/mogelijkheden)
3: Mogelijke scenario’s voor de toekomst en samen inrichten (‘puzzelen’)
4: Conclusies
Stap 1; Behoefte-onderzoek bij eigenaren en gebruikers
De regiegroep heeft alle locatie-eigenaren gebeld met het verzoek om mee te doen met het project en een vragenlijst te beantwoorden die per email is
toegestuurd. Daarna zijn ook andere partijen gevraagd naar behoeften en wensen, te weten:
a. Alle gebruikers van de locaties
b. Andere initiatiefnemers (zoals Jimmy’s Berkelland)
c. Onderwijs (nog onvoldoende aangesloten),
d. Zorg (nog onvoldoende aangesloten)
e. Gemeente Berkelland
Om mee te kunnen praten in het project ‘Ontmoeten in Neede’ is het van belang om mee te doen. Alle deelnemende partijen in stap 1 zijn betrokken bij
stap 2 en 3. Daarbij is per deelnemer bekeken of een aanvullend gesprek gewenst is. Met de eigenaren van Café De Olde Mölle is een gesprek gevoerd.
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Legenda pijlpunten; groen 1e inventarisatieronde, geel 2e ronde en blauw 3e ronde
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Accommodatie
Grand café De Hofmaat
Trefpunt De Berg
De Diekgraven (Protestantse kerk)
’t Achterhuis achter H.Caeciliakerk (RK-kerk)
Ontmoetingscentrum De Witte
Ontmoetingsruimte De Beukenhof (gesloopt)
De Oale Smederieje
Clubgebouw sportclub Neede
Natuurhûs Koeweide
Educatief Centrum Kronenkamp
Van Gellicumzaal Assink Lyceum
Boerderij de Meijer
Café restaurant zalencentrum De Olde Mölle
Needse berg, blokhut de Berkeboom
Bakspieker Vlearmoesplein
Muziekgebouw Crescendo
Sporthal/zwembad en recreatiecentrum ’t Spilbroek
De Bibliotheek Oost-Achterhoek (vestiging Neede)
Kantine Tennisvereniging Neede
Muziekkoepel (in beheer bij stichting evenementen Neede (SEN))
Voormalig Kerkgebouw Blikweg ‘de schakel’
Sportzaal Oranjelaan
Clubgebouw Needse IJsclub
Studio 16
’t Nus
Chi Center: Centrum voor beweging
Openbare basisschool De Marke
Villa BonBini (Kinderdagverblijf, peuteropvang en BSO)
Tuinen van Geerdink
MaxX, school voor praktijkonderwijs

Eigenaar
Livio
Vereniging Trefpunt De Berg
PKN
St.Paulusparochie
Prowonen
Prowonen
Sportclub Neede
Stichting Natuurhûs Neede
Stichting Natuurpark Kronenkamp
Het Assink Lyceum
Zorgboerderij D’n Aoverstep
Fam. Bok
Stichting Scouting Neede
Gemeente Berkelland
Muziekvereniging Crescendo
Optisport
Ver. Van Eigenaren ‘De Harmonie’
Tennisvereniging Neede
Gemeente Berkelland
NGKV
Gemeente Berkelland
NIJC
Bakkerij Stroet
Needs Carnaval Genootschap ‘’De Vlearmuze’’
Arnold Hoekstra
Stichting OPONOA
Humankind
Tuinen van Geerdink
MaxX Onderwijs
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Stap 2 Accommodatiescan
De ingevulde vragenlijsten geven het beeld dat de meeste accommodaties bouwkundig in goede staat zijn en bijna 70% is goed geïsoleerd.

Deze uitkomst roept wel de vraag op wat de invullers onder goed verstaan. Een energiescan en bouwkundig onderzoek door een onafhankelijke organisatie
kan de uitkomst nuanceren.
De meeste accommodaties worden gebruikt door meerdere organisaties. Slechts één accommodatie wordt door 20 organisaties gebruikt. Dit is café/zaal De
Olde Mölle.
Ook zijn er vijf gebouwen die niet wekelijks bezet zijn, maar incidenteel gebruikt worden.
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Op de vraag over het organiseren van nieuwe activiteiten heeft 50% van de invullers gereageerd dat er locatie gezocht wordt voor deze activiteiten.
Ruim een derde heeft plannen voor nieuwe activiteiten.
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Samenwerking locaties
Bijna 70% wil in de toekomst samenwerken.
Zeven organisaties geven aan dat zij niet samenwerken met andere organisaties. Ongeveer 30% van de invullers wil ook in de toekomst niet samenwerken.
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Samenwerking gebruikers
Opvallend is dat de gebruikers beduidend minder willen samenwerken in de toekomst, iets meer dan 40% geeft aan open te staan voor samenwerking.

Via een onderzoek van Companen is de volgende input opgehaald:
Het gaat om gegevens uit de analyse van Companen, ten behoeve van wijk- en kerngericht werken op basis van diverse onderzoeken en gegevens. Er zijn
twee items die te maken hebben met ontmoetingsplekken, namelijk over Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk ed) en welke voorziening wordt het meest
gemist. De peilingen zijn in 2018 gedaan (AWLO en burgerpeiling).
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wijk

Aantal
inwoners

%
0-15
jaar

%
65 +
jaar

22
30

% (zeer) tevreden over
aanbod
welzijnsvoorzieningen
(buurtwerk,
jongeren/ouderen
voorzieningen)
29
24

Welke
voorziening
wordt het
meest gemist=
buurt/dorpshuis
%
15
12

De Berg
Neede 2
Noord-Oost
Neede 3
Hofmaat,
Borculoseweg,
Gantvoort
Centrum
Neede 5
Wheemergaarden
Buitengebied
Neede

1447
2322

15
13

2014

14

24

29

15

375
1341
246
1390

3
16
15
15

55
19
15
21

24
18
18
20

12
18
18
1

Neede totaal
Borculo totaal
Ruurlo totaal
Eibergen totaal

9135
7856
7661
11120

14
15
14
15

25
24
25
28

25
33
33
32

15
8
1
6

De tevredenheid over het aanbod van Welzijnsvoorzieningen (buurtwerk, jongeren- / ouderenvoorzieningen etc.) is in Neede duidelijk lager dan in de
overige kernen van Berkelland.
Bij de vraag welke voorziening het meest wordt gemist, kon worden gekozen uit bijv. sportvoorzieningen, winkels, medische voorzieningen, school, horeca,
etc. In Neede heeft 15 % geantwoord met ‘ buurt- of dorpshuis’, dit is duidelijk hoger dan gemiddeld in Berkelland . Op wijkniveau scoren alle wijken hoger
dan gemiddeld in Berkelland. De uitschieters zijn Neede 5, Wheemergaarden, Neede 3 en De Berg.
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Toelichting wijkindeling Neede (hele bebouwde kom):
Neede wijk 1: De Berg: De Berg en Roodland
Neede wijk 2 Noordoost: Ten noorden van Haaksbergseweg, ten oosten van Rapenburg en Wilhelminastraat
Neede 3: Hofmaat, Gantvoort, Höfteweg, Borculoseweg
Neede 4: Centrum
Neede 5: gebied tussen Haaksbergseweg, Wheemergaarden en zwembad Spilbroek. O.a. burgemeestersbuurt, Eibergseweg, Bleekenweg
Neede 6: Wheemergaarden
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Stap 3 Mogelijke scenario’s voor de toekomst
De reacties op de vragenlijsten zijn gepresenteerd en besproken op 11 februari 2019 in zeven werkgroepen van 5-6 personen.
Dit leidde tot de volgende informatie van de verschillende werkgroepen op de volgende vragen:

1. Welke conclusie trekken jullie uit de huidige situatie?


















Veel accommodaties staan dagdelen leeg.
Veel verspreide locaties.
Een aantal gebouwen wordt gebruikt door 1 gebruiker.
Niet alle locaties zijn geschikt voor elke gebruiker.
De bezettingsgraad voor sommige locaties is laag.
Behoefte aan overzicht van beschikbare locaties en mogelijkheden (o.a. geschikt voor welke gebruiker, grootte, voorzieningen, kosten, contract en
beschikbaarheid.
Veel locaties dus iedereen is wel ergens bezig. Dus combineren van activiteiten is wenselijk. Maak een website die alle activiteiten laat zien.
Versnipperd en onvolledig benut.
Onvoldoende noodzaak (financieel) om te verhuren
Vaste gebruikers willen ook faciliteiten (kasten e.d.)
Centraal register (beschikbaarheid, faciliteiten, kosten etc.)
Schroom om te verhuren (organisatie etc.)
Met huidige info kunnen wij hierover geen conclusies trekken. Er is bijvoorbeeld geen kosten-baten analyse.
De huidige situatie is / lijkt goed.
Versnipperd en veel! (op de schaal van Neede)
Jammer dat er niet meer verbinding/ samenwerking is
Coördinatie ontbreekt (sociale agenda)
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2. Wat is voor jullie de gewenste situatie?
Scenario 1: Neede opdelen in vier kwadranten met wijkontmoetingsplekken? Hoe zien jullie dat?
 Nu nog niet, maar wel op een natuurlijke manier wijkgericht gaan werken.
 Negatief (zien we niet zitten).
 Zien we niet zitten. Centraal regelen. Elma beter zichtbaar maken voor de verenigingen. Lokale mensen als aanspreekpunt.
 Afhankelijk van functionaliteiten tegenover buurtgerichtheid (dichtbij) van Café tot inefficiënt gebruik.
 Lost het probleem niet op. Dan zullen alle verenigingen ook in de vier kwadranten gevestigd moeten worden. Dit is niet realiseerbaar.
 Niet doen
 Zien we niet zitten. Dit gaat ten koste van de bestaande locaties.
Scenario 2: In centrum PKN kerk met gebouw Diekgraven en gebouw De Hofmaat (Grand café) in één beheer brengen en gezamenlijk exploiteren. Hoe
zien jullie dat?
 Niet (nu nog niet).
 Geen mening.
 Waarom?
 Niet reëel, te weinig ruimte
 Hofmaat ook nu blijkbaar niet de oplossing voor bredere ontmoeting
 Vraag is of dit onder 1 beheer mogelijk is. Diekgraven is een stichting en de Hofmaat is van Pro Wonen gehuurd door Livio.
 Moeilijk te beoordelen. Is aan de partijen.


We zien dat zitten mits met beleid!

Scenario 3: zelf invullen
 Vraag en aanbod. Loket (functie) Fysieke plek.
 Overzicht aan beschikbare locaties en mogelijkheden
 Contactpersoon of loket
 Eventueel investeren in opknappen bestaande locatie voor multifunctioneel gebruik (b.v. oude gebouw MAXX school)
 Dorpshuis, maar locaties laten bestaan. Wel locaties combineren.
 Als vraag naar vaste continue ruimte, dan nieuwbouw.
 Zoeken naar een accommodatie die voldoet aan m2 in verband met stijging van deelnemers van de verenigingen. Diekgraven heeft te weinig m2
voor boven de +/- 125 leden.
 De huidige situatie laten zoals ze is. Wel jaarlijks overleg; de gang van zaken goed blijven volgen, Bijv. door Gemeenschapsraad.
 Optimale samenwerking met alle partijen die er voor open staan!
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Waar heb je de gemeente en/of de Leefbaarheidsalliantie bij nodig?
 Subsidie. Samenstelling/verbinding.
 Gemeentehulp/ faciliteren gewenst t.b.v. overzicht locaties en mogelijkheden.
 Contactpersoon of loket.
 Kaders wat je mag doen. Wat zijn de mogelijkheden?
 Geld en faciliteiten.
 Het bij elkaar blijven brengen van eigenaren en gebruikers (1 loket, coördinatie).
 Hoe zit het met vergunningen?
 Hoeveel personen mogen in een ruimte?
 Van welke faciliteiten kunnen ze gebruik maken?
 Financiële ondersteuning
 Coördinatie; realiseren van sociale agenda
Meedenkgroep
Bovenstaande resultaten zijn op 11 maart 2019 besproken met een meedenkgroep. Deze bespreking leidde tot de volgende resultaten:
1. Aanvullingen op gepresenteerde conclusies n.a.v. de vorige bijeenkomst op 11 februari 2019
Eerst alle info goed checken voordat het op een website komt
2. Vervolgstappen:
2.1 Beter overzicht mogelijkheden accommodaties ter bevordering van de bezetting
Ja wenselijk! Website met contactpersoon, maandkalender, telefoonnummers (Niet een reserveringssite)
- locaties: capaciteit voorzieningen
- verenigingen: wekelijkse activiteiten (met lidmaatschap evt.)
- activiteiten en inloop
Overzicht mogelijkheden in Neede
- accommodatieoverzicht
- activiteitenagenda – vraagt veel discipline!
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Eén centrale website, maar niet centraal beheerd en ingevuld. Niet gekoppeld aan website gemeenschapsraad met overzicht van accommodaties en
wekelijkse bezetting. Idee van Johan verder uitwerken (leent zich ook voor stageplek) t.a.v. maken weekrooster dat elke beheerder van een accommodatie
zelf kan invullen.
Inventariseren locaties waarvoor ze geschikt zijn d.m.v. persoonlijke gesprekken (oppervlaktes, kosten, faciliteiten, horeca, bereikbaarheid, toegankelijkheid,
cultureel/sociaal)
Samenwerken om een ruimte/accommodatie te beheren/onderhouden
2.2 Jaarlijkse thema-avond ter bevordering van het elkaar beter leren kennen
Informatief houden (wonen/leegstand, bereikbaarheid/ verkeer, onderwijs/krimp)
Kijken welke overkoepelende thema’s van toepassing zijn op een bepaald moment (bv. Duurzaamheid)
Beschikbaarheid van accommodaties/locaties en activiteiten moeten jaarlijks besproken worden om te checken of alles nog actueel is
Centrale agenda, staat alles erop? Zo nee, hoe kan dit of wil niet iedereen activiteiten centraal delen
Kruisbestuiving; wat kun je van elkaar leren! Zonder profilering, maar met externe input/begeleiding
Thema’s; bestuur/vrijwilligersbeleid, duurzaamheid
Heeft voordelen met eigenaren en gebruikers op thema; bijvoorbeeld vakantie, verbinden, contacten, spelletjes, speeddaten met vragenlijstje , oud en jong
Gezamenlijke activiteiten en lopende zaken
Rondje Neede, bij elkaar langs fietsen
2.3 Mogelijkheid van (wijk)ontmoetingspunten (ook overdag)
Komt ook uit de website, bestaande locaties gebruiken en vanuit de inwoners laten ontstaan (bottom-up)
Wheemergaarden – wijk 5 en wijk 2 ; toekomst boerderij De Meijer?
Centrum in De Hofmaat
De Berg in Trefpunt
Hofmaat en De Kamp in Kronenkamp
Wijk??? Dorpsbreed, maar eerst bekendheid met wat er al is.
Kleinschalige ontmoetingsplekken (wijk van ongeveer 2000 inwoners), wijkhuiskamers
Gerichte activiteiten kunnen centraal (nieuwbouw) of in een cluster van bestaande gebouwen (heeft de voorkeur)

14

Dorpshuis blijkt toch vraag naar te zijn
Wijkactiviteiten, zoals moestuin De Berg -> buurtbijeenkomst
Samenwerken met buurtverenigingen
2.4 Waar willen we uiteindelijk naar toe?
Eerst 10 locaties inventariseren -> non-profit -> basis – welke thema’s zijn interessant om gezamenlijk te overleggen -> thema-avonden
Wijkgericht ‘’dorpshuizen’’
Niet wijk, maar onderscheid op kwaliteit, dus meerdere kwaliteiten bieden
Samen gebruik accommodaties en faciliteiten – niet ieder voor zich
Koppeling doelgroepen
Gebouwen multifunctioneel gebruiken
Vrijwilligerssteunpunt gebruiken
Maatjesproject
Dat inwoners elkaar weten te vinden
Verenigingsleven versterken
-> wel nodig: - iemand/groepje die het blijft bewaken,
- bijhouden website, iemand die zich hiermee bezighoudt
- na tijdje kijken of het effect heeft en of je iets moet veranderen
- er blijven ontwikkelingen -> het moet dynamisch zijn
- Digitaal ‘kulturhus’ Neede
Website om locaties en activiteiten te vinden met per maand een kalender, organisaties contactpersoon en telefoonnummer
- Buurt huiskamers met inloop bestaande locaties gebruiken, oproepen kunnen plaatsen voor vrijwilligers, link met Facebook en Instagram voor jongeren
- Ontmoetingsmarkt
Hap en trap langs locaties; op elke locatie iets te doen, zien, eten etc.
Samenwerking met andere partijen bijv. kunst, muziek, etc.
- Nieuwe activiteiten met vrijwilligers; schilderen, muziek, bloemschikken, iets sportiefs, spellen, koken, etc.

15

Stap 4; Conclusies
De Regiegroep heeft op 11 april 2019 op grond van bovenstaande input de volgende conclusies geformuleerd:
1. Oprichten werkgroep Communicatie Neede
 Website met overzicht accommodaties en verenigingen / instellingen met ontmoetingsactiviteiten, zo mogelijk in combinatie met sociale kaart
Neede vanuit de gemeente Berkelland
 Organisatie (jaarlijkse) activiteitenmarkt met alle verenigingen
2. Organisatie jaarlijkse contact- / thema-avond voor alle verenigingen, gebouwexploitanten en andere belangstellenden met een interessant, actueel
thema, zoals thema duurzaamheid, beheer gebouwen, vrijwilligers en besturen om ontmoeten te stimuleren.
 Idee rondje Neede, per fiets langs de diverse accommodaties.
 Afstemming en behoeftepeiling activiteitenaanbod van verenigingen en organisaties
 Actualisatie eigen websites van verenigingen en organisaties
3. Visie op langere termijn;
 Werken naar meerdere ontmoetingscentra in wijken van Neede waar overdag laagdrempelige inloopmogelijkheden zijn voor diverse activiteiten.

Stap 5; Vervolgstappen en planning
1. Oprichten werkgroep Communicatie Neede, uitvoering Gemeenschapsraad, planning oktober/november 2019 1e overleg
2. Bijeenkomst verenigingen, gebouwexploitanten, uitvoering Gemeenschapsraad, planning april 2020
- Organisatie activiteitenmarkt, opzet, werkwijze en planning bespreken
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