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De Gemeenschapsraad Neede  
Op 9 maart 2006 is de Gemeenschapsraad Neede (hierna te noemen GRN) opgericht. 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 2020 had de GRN 29 leden. In de bijlage 
vindt u een overzicht van de 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.  

 
 
Vergaderingen en ledencontact  
In 2020 is het bestuur 10 keer bijeengekomen. De vergadering in maart is vervallen in verband 
met corona. De vaste vergaderruimte van de GRN, de Oale Smederieje, kon in coronatijd niet 
meer voor vergaderingen worden gebruikt. Daarom is voornamelijk online vergaderd, met 
uitzondering van 24 juni (in Natuurpark Kronenkamp), 2 september (in Gebouw Diekgraven) en 
30 september (in het Achterhuis).  
Begin oktober heeft de GRN een extra bestuursvergadering gehouden (in het Achterhuis) om een 
reactie op te kunnen stellen richting de gemeente over de initiatieven voor windturbines. 
 
De algemene ledenvergadering stond gepland in mei 2020. Door de coronamaatregelen kon 
deze helaas niet doorgaan. De leden hebben wel het Jaarverslag 2019 ontvangen.  
Meerdere geplande bijeenkomsten met verenigingen en accommodaties konden niet doorgaan 
door de coronamaatregelen.  
In gesprekken en via website, facebook en e-mail is getracht het contact met de leden zo goed 
mogelijk te onderhouden.   
 
 
Publiciteit  
De GRN wil de inwoners van Neede informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen.  
De GRN doet dit door gebruik te maken van de website www.gemeenschapsraadneede.nl, 
facebook en berichten in lokale media.  
In 2020 volgden 447 inwoners van Neede de GRN via facebook. 
 
 
Convenant 
Met de gemeente Berkelland is een convenant gesloten. De verlenging van het convenant in  

2019 met 4 jaar is nog niet door de gemeente geëffectueerd. De GRN verwacht dat dit in het 

eerste kwartaal van 2021 zal gebeuren. Van de gemeente ontvangt de GRN een bijdrage voor 

organisatiekosten. 

 
 

 

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/
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Bestuur GRN  

Het bestuur van de GRN komt ca 1 keer per maand bijeen.  
Het bestuur bestond in 2020 uit de volgende leden:  
 

Naam   Functie / aandachtsgebied                                                 Aftredend 

   

Inus Westhoff   Voorzitter & penningmeester / Centrum Neede / Duurzame energie  2019     

Ellen Breukers  Secretaris / Recreatie, Toerisme en Promotie Neede               2019 

Jan Willem Wensink  Algemeen bestuurslid / PR en Communicatie       2019 

Menno van der Werff  Algemeen bestuurslid / Ruimtelijke ordening en Stedenbouw /            
Duurzame energie       2020 

Hennie Tiessens  Algemeen bestuurslid / Verslaglegging / Ontmoeten in Neede 2021 

Rene Slotboom Algemeen bestuurslid       2021 

Jeroen Kooyers Algemeen bestuurslid / Recreatie, Toerisme en Promotie Neede       2021 

Paulien Voordouw  Algemeen bestuurslid / Recreatie, Toerisme en Promotie Neede 2022 

Richard Grevelink  Algemeen bestuurslid / OVN / Ontmoeten in Neede   2022 

Nico de Gooijer     Asp. Algemeen bestuurslid / Bouwen, Wonen en Verkeer /                                             
Duurzame energie       2023 

 

 
Achterste rij: Menno van der Werff, Inus Westhoff, Richard Grevelink, Jan Willem Wensink en 

René Slotboom.  

Voorste rij: Paulien Voordouw, Jeroen Kooyers, Hennie Tiessens en Ellen Breukers 

Nico de Gooijer staat niet op de foto. 
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Contacten  
In 2020 heeft de GRN contact gehad met verschillende organisaties, verenigingen en inwoners. 
O.a. met de gemeente Berkelland, de PCOB, de Historische Kring, Jimmy’s Neede, 
Ondernemersvereniging Neede (OVN), Voormekaar team Neede, Pro Wonen, D’n Aoverstep 
(Tackenkamp), Naoberoverleg, Stichting Natuurpark Kronenkamp en belangenverenigingen van 
omliggende buurtschappen en kleine kernen. 
 
De contactpersoon voor Neede, Rietmolen en Noordijk van de gemeente Berkelland woont in 

principe alle bestuursvergaderingen van de GRN bij. We houden elkaar op de hoogte van 

ontwikkelingen en vragen die er leven en ondernemen zo nodig en mogelijk actie. 
Ook een vertegenwoordiger van de OVN woont alle bestuursvergadering bij om korte lijnen te 
houden en samen op te kunnen trekken.  
De contactpersoon van de gemeente en de vertegenwoordiger van de OVN zijn ook lid van de 
GRN-werkgroep Ontmoeten in Neede.  
 
 

Contact met de Gemeente Berkelland 

De GRN heeft niet alleen contact met de contactpersoon van de gemeente, maar ook met 

wethouders, ambtenaren en raadsleden. 

 

De GRN vergadering van 22 april werd bijgewoond door wethouder Marijke van Haaren, een 

jongerenwerker, een BOA en een vertegenwoordiger van het Voormekaar team Neede. 

Voornaamste onderwerp van gesprek: coronamaatregelen en gevolgen voor inwoners, 

verenigingen/organisaties en ondernemingen. Daarnaast werd o.a. gesproken over de woonvisie, 

de bezuinigingen WMO en jeugdzorg, de Jimmy’s Neede, overlast door jongeren en drugs, 

mantelzorg en verkeer. 

 

Onze kernwethouder Marijke van Haaren heeft eind december 2020 helaas afscheid moeten 

nemen van de politiek. Marijke van Haaren was een prettige gesprekspartner voor de GRN. 

Begin 2021 is zij opgevolgd door wethouder Gerda ter Denge. 

 

Met wethouder Gerjan Teselink, ambtenaren en raadsleden/-fracties zijn meerdere gesprekken 

gevoerd over o.a. duurzame energie, m.n. het RODE beleid (Ruimtelijke Ordening Duurzame 

Energie), participatie en windturbines. 

Met wethouder Maikel van der Neut is gesproken over m.n. de woningbouw. 

Met een verkeersambtenaar is een fietsrondgang door Neede gemaakt om de knelpunten te 

inventariseren. 

 

Met individuele raadsleden en met enkele fracties zijn gesprekken gevoerd over o.a. 

Windmolens, RODE beleid, Ontmoeten in Neede (verenigingen en accommodaties), de canon, 

de Oudestraat en over knelpunten in Neede op allerlei gebied (woningbouw, verkeer, 

bezuinigingen in mantelzorg, enz.). 

 

 

Corona 

Corona heeft veel impact gehad op de samenleving in de 

breedste zin. Regelmatig werd er in de GRN vergaderingen 

gesproken over de problemen bij verenigingen  en 

accommodaties. Gelukkig waren er ook lichtpuntjes: vaak 

betaalden leden de contributie voor hun vereniging door en 

soms werd accommodatiehuur gewoon betaald.  

Er waren en zijn verschillende regelingen voor dorps- en 

buurthuizen en verenigingen en accommodaties op provinciaal 

(DKK) en gemeentelijk niveau.  
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De problemen bij ondernemers en bedrijven kwamen regelmatig aan de orde. Hulp vragen is 

soms moeilijk. De OVN, platform Berkelland en team economische zaken van de gemeente 

proberen te ondersteunen.  

 

Het niet doorgaan van grote evenementen  was een  gemis  voor heel Neede.  Reuring en samen 

kunnen komen zijn van  groot belang voor ieder persoonlijk en voor een levendige gemeenschap. 

Vele bijeenkomsten en vergaderingen gingen niet of alleen online door.  

  

Maar ook mooie initiatieven van bewoners en instellingen kwamen 

aan de orde.  Zoals acties van de VVV, de Jimmy’s, 

Bloemenhoekje, Studio16 en de Zonnebloem. Schoolkinderen met 

tekeningen voor eenzamen. Honden-uitlaathulp en hulp bij 

boodschappen. Pub-bingo en bewegen voor ouderen op 

parkeerterrein van De Witte.  

En de oproep aan iedereen: stimuleer lokaal kopen! 

 

Via de gemeentelijke websites www.gemeenteberkelland.nl en www.Berkellandwijzer.nl zijn veel 

initiatieven en regelingen terug te vinden.  

 

 

Transformatie Oudestraat Neede 2030 – Het groene hart 

In maart 2019 werd de Transformatievisie Oudestraat Neede 2030 

– Het groene hart unaniem aangenomen in de gemeenteraad. Het 

besluit behelst naast het instemmen met de Transformatievisie, 

het beschikbaar stellen van een investeringsbedrag van 2 miljoen 

euro over de periode 2019-2022 en het inrichten van een Loket 

Oudestraat voor de begeleiding en uitwerking van de 

Transformatievisie. 

 

Het Loket (Gemeente, Gemeenschapsraad, 

Ondernemersvereniging, vastgoedexperts en Pro Wonen) komt 

regelmatig bijeen.  

 

 

Langzaam maar zeker ondergaat de Oudestraat een 

gedaanteverwisseling. Tegenover het Vlearmoesplein 

hebben een horecazaak en een winkel annex 

broodjeszaak al vaste plekken veroverd. Op hetzelfde stuk 

en verderop in de Oudestraat worden winkels omgebouwd 

tot woningen. Een broodjeszaak is inmiddels omgebouwd 

tot barbershop en een bloemenwinkel wordt omgebouwd 

tot lunchroom. En een andere bloemenwinkel is van pand 

verwisseld. 

 

 

Aan meerdere panden wordt gewerkt aan verbetering van de gevels om een 

fraaier aanzicht van de Oudestraat te krijgen. Voor de gevelaanpassingen 

kan men gebruikt maken van het Gevelfonds van de gemeente. Een lid van 

de GRN heeft een ontwerp gemaakt voor een muurschildje voor panden 

waarvan de gevel verfraaid is met gebruikmaking van het Gevelfonds. 

 

En er zijn nog meer plannen en ideeën op het gebied van wonen, horeca, winkels, vergroening, 

parkeren, trottoirs, fietsenstalling met oplaadpunten en verkeer.  

http://www.gemeenteberkelland.nl/
http://www.berkellandwijzer.nl/
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Inmiddels heeft de provincie ook geld toegezegd voor het slopen van panden. Er zijn al taxaties 

geweest en aankoop ligt in het verschiet.  

 

Laten we hopen dat de winkels en andere bedrijven aan de Oudestraat ondanks corona het 

hoofd boven water kunnen houden en de liggende plannen en ideeën verder uitgevoerd kunnen 

worden. Een levendig centrum is van groot belang voor het behoud van een leefbaar en 

aantrekkelijk dorp. 

 

Voortgangsrapportages Transformatievisie Oudestraat 2030 kunt u o.a. terugvinden op de 

website van de GRN www.gemeenschapsraadneede.nl  

In de voortgangsrapportage kunt u lezen over de ontwikkelingen en aanvragen die er inmiddels 

liggen. Initiatieven waarover gesprekken gaande zijn. De verkeersaspecten. Enz. 

 

 

Ontmoeten in Neede 

Uit een inventarisatie, enquêtes en gesprekken met accommodaties en verenigingen/organisaties 

in 2018 en 2019 kwamen o.a. de volgende punten naar voren: veel verspreid liggende 

accommodaties, terugloop van leden, hoge onderhoudskosten, moeite met het vinden van 

vrijwilligers en m.n. bij de accommodaties behoefte aan meer samenwerking. 

In september 2019 kwam de Eindrapportage uit. In de conclusies van dat rapport kwamen o.a. 
naar voren de wenselijkheid van een jaarlijkse contact-/thema-avond en een website met 
overzicht van alle accommodaties en verenigingen. En als visie op de langere termijn werken 
naar meerdere laagdrempelige inloopmogelijkheden. 
 

De tot dan toe, onder aansturing van de GRN, werkende Regiegroep Ontmoeten in Neede werd 

opgevolgd door de GRN communicatie Werkgroep Ontmoeten in Neede met dezelfde leden 

(GRN, OVN, Jimmy’s, Voormekaar team en Gemeente), maar zonder de Leefbaarheidsalliantie. 

 

Op 6 april 2020 stond een grote bijeenkomst gepland voor alle 

accommodaties en verenigingen/organisatie in Neede onder de 

naam ”Samen bereik je meer”.  Jimmy’s, Studio 16 en Maxx; 

Sportclub Neede en D’RAN; en het Naoberoverleg zouden 

vertellen over hun wijze van samenwerken. Verder zou er 

aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van een 

website, ontwikkelingen beleid en subsidie t.a.v. sport en cultuur, 

platform vrijwilligers. En natuurlijk zou er tijd zijn voor netwerken. 

Echter corona gooide roet in het eten.  

Er lagen plannen klaar om in oktober op een kleinere schaal een 

bijeenkomst te houden, maar ook hier speelde corona een 

belemmerende rol. 

 

Wel heeft de werkgroep enkele keren geïnventariseerd welke accommodaties, onder welke 

condities, nog open zijn. Ook zijn meerdere keren mails verstuurd aan accommodaties en 

verenigingen/organisaties over subsidiemogelijkheden in coronatijden en over mogelijk 

interessante cursussen en workshops die online gevolg kunnen worden. Deze informatie is ook 

terug te vinden op www.gemeenschapsraadneede.nl  

 

De GRN heeft ook zitting in een projectgroep die de plannen voor een platform uitwerkt. Naar het 

zich laat aanzien kunnen ook de accommodaties zich daarbij aansluiten. 

 

 

 

 

 

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/
http://www.gemeenschapsraadneede.nl/
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Recreatie, toerisme en promotie dorp “Neede” 

Recreatie, toerisme en promotie Neede zijn samengevoegd 

tot één aandachtsveld omdat er veel raakvlakken zijn. Wil je 

ouderen naar Neede trekken dan moet je ook zorgen voor 

rust en natuur. Wil je jongeren trekken en werknemers voor 

(nieuwe) bedrijven dan moet je ook zorgen voor voldoende 

recreatie.  In alle gevallen moet je zorgen voor voldoende 

woningen en voorzieningen.  

Gelukkig mogen er weer woningen gebouwd worden in 

Berkelland. 

De GRN wil grotere en positievere bekendheid van Neede 

voor mensen en bedrijven buiten Neede. 

 

Op 22 september is een bijeenkomst van de gemeente 

bijgewoond over toeristische kansen.  Vanuit  de gemeente werden de culturele, historische en 

landschappelijke waarden belicht. Een zeer breed scala aan ideeën werd geopperd door de 

aanwezigen. Van upgraden geologisch pad op de Berg en 

geocaching tot opbouwen oude schuur voor historische 

schilderijen en tentoonstellingsruimte voor huidige Needse 

kunstenaars. En van jaarlijkse Gerrit Achterberg-

gedichtenavond tot bostheater en zandstrandje bij de 

Bolksbeek. Ook werd gesproken over het formeren van een 

managementteam en een promotieteam.  

De gemeente lijkt zich voornamelijk op de Berg te richten.  

De GRN wil juist de verbinding leggen tussen de parels in 

het buitengebied met de ondernemers en voorzieningen in 

de kern van Neede. Huidige routestructuren worden onder 

de loep genomen. Een ander initiatief is de herbestemming 

van de RK kerk tot een brede voorziening voor de inwoners 

van Neede. De GRN vindt het belangrijk dat door de gemeente op dit thema meer jongeren 

worden betrokken. De betrokken GRN leden stellen een actielijst op. 

 

 

Verkeer 

Nieuwstraat: de bewoners hebben in 2019 al aan de gemeente gevraagd de verkeersveiligheid 

van hun straat te vergroten. De door de gemeente ondernomen acties zijn nog minimaal.  

De GRN pleit voor een nieuw verkeerscirculatieplan, m.n. voor vrachtverkeer. 

Industrieterrein Russchemors: GRN blijft voorstander van een andere afwikkeling van het 

vrachtverkeer.  

Voor verkeersveiligheid van m.n. schoolgaande kinderen is blijvend meer aandacht nodig. 

Er is behoefte aan meer elektrische laadpalen o.a. bij de Kronenkamp c.q. de sportvelden en 

op/bij het Vlaermoesplein. 

Wilhelminastraat: n.a.v. een brief van een bewoonster over te hard rijden is samen met de 

gemeente actie ondernomen. 

 

In het najaar is een verkeersschouw gehouden samen met een 

verkeersambtenaar. Wordt nog verder uitgewerkt.   

De GRN vraagt zich af of het inmiddels ca 20 jaar oude 

verkeersplan herschreven moet worden. 
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Energietransitie / windmolens 

In 2020 werd Neede en omstreken geconfronteerd met een initiatief tot plaatsing van een vijftal 

grote windmolens bij de Avinkstuw. En later ook van een initiatief bij de Bijekamp.  

De gemeente streeft ernaar in 2030 energieneutraal te zijn. In 2018 is het beleidskader RODE 

vastgesteld. (RODE = Ruimtelijke Ordening en Duurzame Energieopwekking). En in  2019 is een 

aanvullend toetsingskader vastgesteld t.a.v. participatie, landelijke inpassing en ecologische 

verbetering bij grootschalige opwekinitiatieven (zoals windmolens en zonneparken). 

 

De GRN heeft getracht een zo breed mogelijk beeld te krijgen van alles wat speelt. Daarvoor zijn 

er informatiebijeenkomsten bijgewoond van de verschillende 

initiatiefnemers.  Zijn er gesprekken gevoerd met tegenstanders 

van de initiatieven (o.a. de SOVW = Stichting Omwonenden 

versus Windmolens). Zijn gesprekken gevoerd met 

belangenverenigingen in de omgeving en met de wethouder en 

ambtenaren over de initiatieven en het RODE beleid. En zijn er 

gesprekken gevoerd met raadsleden en –fracties. Worden 

bijeenkomsten gevolgd over de RES (Regionale Energie 

Strategie), waar de verdeling van windmolen en zonnepraken over 

de regio’s aan de orde komt. Zijn bezoeken geweest aan 

windmolenparken. Wordt in de pers (landelijk en regionaal, maar 

ook europees) gevolgd wat er speelt. Er is heel erg veel materiaal 

en niet altijd even duidelijk en eenduidig.  

 

Twee bestuursleden van de GRN hebben zich gespecialiseerd. En elke 

vergadering komt het onderwerp wel aan de orde. In oktober heeft de GRN 

in een schrijven aan de gemeente haar verbazing uitgesproken over de 

planning van de windmolens in het beekdal van de Berkel en de Bolksbeek 

(bij de Avinkstuw). In dit schrijven wordt ook gewezen op ruimtelijke 

ordeningsaspecten, juridische gang van zaken, randvoorwaarden zoals 

draagvlak en normen voor geluidshinder en slagschaduw, gevolgen voor 

flora en fauna, landschappelijke inpassing en gezondheidsaspecten, enz. 

De brief is terug te vinden op www.gemeenschapsraadneede.nl onder het 

hoofdstuk Infrastructuur en milieu.  

 

Eind 2020 heeft de gemeente besloten tot herijking van het RODE beleid. 

Begin 2021 heeft de GRN een notitie geschreven over windmolens en de herijking van het RODE 

beleid met als belangrijkste thema’s: gezondheidseffecten, effecten op het kleinschalige 

Achterhoekse coulisselandschap, wijze van participatie en juridische aspecten. Deze notitie is 

breed gedeeld en terug te vinden op de website van de GRN. 

 

 

Geschiedeniscanon Neede 

Op zaterdag 25 juli 2020 is de geschiedeniscanon Neede 

gepresenteerd in Het Filter van Natuurpark Kronenkamp. De 

geschiedenis van Neede wordt op 24 informatiepanelen 

weergegeven. De panelen 

worden permanent geëxposeerd 

in Het Filter. Op de dag van de 

presentatie en op de zaterdagen 

in augustus waren er activiteiten 

m.n. voor jongeren om de canon te promoten. Waarschijnlijk 

door de grote hitte en corona waren er minder bezoekers dan 

gehoopt.  

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/
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De Gemeenschapsraad heeft o.a. financieel bijgedragen aan de ontwikkeling van de canon. De 

GRN heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat er ook informatieborden (met Q-code) op markante 

plekken in de openbare ruimte komen, verbonden door wandel- en fietsroutes. Deze borden en 

routes moeten nog gerealiseerd worden. 

 

 

Een greep uit de vele andere onderwerpen die in de GRN aan de orde komen 

 Begin 2020 is vanuit de gemeente gestart met kernteamoverleg. In het kernteam zitten: de 

contactfunctionaris van de gemeente, de wijkagent, de boa, het jongerenwerk, het 

voormekaar team en Pro Wonen. De GRN vindt dit een goede ontwikkeling. 

 Door Naoberfonds verstrekte subsidies. 

 Woonvisie. Verpauperde gebieden komen als eerste in aanmerking voor woningbouw. 

 Voor het RK kerk Borculoseweg wordt gehoopt op een maatschappelijke her-invuling. 

 Herinrichting busstation. Betere bewegwijzering van busstation naar bijv. VVV en (toeristisch) 

belangrijke punten. En bewegwijzering P-route. 

 Dorpsagenda Neede met als onderwerpen o.a.: Wonen en Wonen en zorg; Onderwijs 

(samenvoegen van scholen en leegstaande en leegkomende schoolgebouwen), 

Jongerenwerk; Marketing en communicatie; Sociaal Domein/Welzijn (o.a. mantelzorg en inzet 

vrijwilligers). 

 Samenvoeging IKB (Industrie Kring Berkelland) en Platform Berkelland tot Bedrijvenkring 

Berkelland.  

 Mogelijke ontwikkeling van een Nieuwsbrief door de GRN. 

 Resultaten woonenquête gemeente. De GRN meent dat er een grotere behoefte is aan 

betaalbare huurwoningen dan uit het onderzoek blijkt. 

 De Stichting Vlaermoesplein: positieve jonge groep. 

 Tennisvereniging Smash en mogelijkheid van financiering door Sportfonds. 

 

 

Leden van de GRN zijn o.a. aanwezig geweest bij of hebben deelgenomen aan:  

 29 januari: Receptie Naoberfonds 

 30 januari: Woonlab gemeente met als hoofd onderwerpen: Wonen met zorg, innovatie, 

scheefwonen en gewenste ontwikkelingen. Vanuit de GRN is aangedrongen het “bouwen 

naar behoefte” los te laten en proactief te bouwen. 

 17 februari: startbijeenkomst Cultuur en erfgoedvisie gemeente Berkelland. Een goed 

bezochte bijeenkomst waar creatieve ideeën naar boven kwamen. I.v.m. corona konden de 

vervolgbijeenkomsten niet plaatsvinden. Er wordt binnenkort wel een concept visie verwacht. 

 Op 4 maart was er een gezamenlijk overleg van vertegenwoordigers van Stichting 

Gemeenschap Rietmolen, Stichting Noordijks Belang, Stichting het Noaberhoes Lochuizen 

en de Gemeenschapsraad Neede. Rietmolen en Noordijk hebben een dorpsplan 

gepresenteerd. Lochuizen heeft een werkgroep ingesteld om te komen tot een toekomstvisie. 

Naast het uitwisselen van spelende thema’s is o.a. gesproken over: 

 de aanleg van de rotonde bij Rietmolen 

 duurzaamheid (waarvoor veel aandacht is in de dorpsplannen van Rietmolen en Noordijk) 

 de oude ijzergieterij aan de Bergweg en 

 woningbouw. 

 3 online bijeenkomsten over wijkprofielen en buurtagenda’s. 

 2 november: inspiratiebijeenkomst Anders kijken naar besturen van Platform Vrijwilligers 

Berkelland. 

 

 

 

 

Neede, maart 2021  
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Bijlage 

 

 Leden GRN 2020 

1 St. Bibliotheek Oost Achterhoek, vestiging Neede 

2 C.K. Jubilate Neede 

3 Dagbesteding Het Natuurhûs 

4 Eerste Klootschieters Federatie Neede 

5 D’RAN Survivalrunners Neede 

6 Historische Kring Neede 

7 Klootschieters Vereniging Borculoseweg 

8 N.C.G. De Vlearmuze 

9 N.IJ.C. Needse IJsclub 

10 Needse Schutterij 

11 Ondernemersvereniging Neede 

12 Kerkrentmeesterschap Protestantse Gemeente Neede 

13 PCOB Neede 

14 Parochie H. Caecilia Neede 

15 St. Evenementen Neede 76 

16 Needs Koor 'Tranen met Tuiten' 

17 Sportclub Neede 

18 Optisport Berkelland B.V. 't Spilbroek 

19 Stichting Horeca Neede 

20 Stichting Huize de Kamp 

21 Stichting Nationale Jammarkt Neede 

22 Stichting Natuurpark Kronenkamp 

23 Stichting Vleermuizendorp Neede 

24 A.L. Hoekstra Tai Chi Club Neede 

25 Smash Neede Tennis en Padel 

26 Trefpunt de Berg 

27 VvE 'De Esgaarden' 

28 Vrouwen van Nu, afd. Neede 

29 VVN Berkelland, rayon Neede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


