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Introductie  
Op 9 maart 2006 is, ten overstaan van notaris mr. J.G.M. Holtmaat, 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.  
 
 
Leden  
Eind 2017 had de GRN 35 leden. Middels de website, facebook, jaarvergadering, 
gesprekken en mailverkeer is er contact geweest met 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. 

 
Gemeente Berkelland  
Het convenant met de gemeente Berkelland loopt van 2015 tot 2019.  
 
 
Bestuur GRN  
Tijdens de vorige algemene Ledenvergadering  was dhr. H Oudelaar aftredend en niet 
herkiesbaar.  
 



Het bestuur bestond in 2017 uit de volgende bestuursleden:  
• Inus Westhoff   –  aftredend in 2016  

• Wim Winkeldermaat  -  aftredend in 2016  

• Ellen Breukers  -  aftredend in 2017   

• Jan Willem Wensink  -  aftredend in 2017  
• Henk Oudelaar  -  tot 30 november 2017 bestuurslid 
• Menno van der Werff -  vanaf 30 november 2017 bestuurslid 
Er zijn vier bestuursvacatures vacant. Deze zijn in 2017 niet vervuld.  
 
 
Vergaderingen en ledencontact  
In 2017 is er door het bestuur tien keer een bestuursvergadering gehouden. Daarnaast zijn 
er een aantal extra bijeenkomsten/ vergaderingen gehouden rondom actuele thema’s, onder 
andere in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen die in maart 2018 plaatsvonden.  
De ondernemersvereniging Neede (OVN) schuift iedere bestuursvergadering aan om korte 
lijnen te houden en samen op te kunnen trekken.  
In november 2017 werd de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Hierbij waren 
vertegenwoordigers vanuit de verenigingen aanwezig.  
 
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.  
 
 
Contactpersoon “kernteam” Gemeente Berkelland  
In 2017 is er vanuit de gemeente contact geweest met de heer Evert Jan Hamer, als 
contactpersoon voor het gebiedsteam Neede bij de gemeente Berkelland. Vanaf 2018 
hebben wij contact met zijn vervangster, mw. E. Busz. De maandelijkse 
bestuursvergaderingen van de GRN worden door de contactpersoon bijgewoond. De 
contactpersoon onderhoud het contact tussen de gemeente en de GRN om zodoende de 
communicatie 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 met de ontwikkelingen in 
Neede en tracht zij de wensen vanuit de Needse gemeenschap hierbij mee te nemen.  
 
 
Publiciteit  
De GRN wil niet alleen zijn leden maar ook individuele inwoners van Neede graag 
informeren over en betrekken bij actuele onderwerpen. De GRN heeft sinds 2017 een nieuw 
vormgegeven site: www.gemeenschapsraadneede.nl. Hierop informeren wij de burger over 
actuele onderwerpen en kunnen zij informatie vinden over lopende projecten. De reacties op 
onze nieuwe site zijn positief. Ook is de gemeenschapsraad sinds 2017 actief op de sociale 
media. Via facebook plaatsen we regelmatig berichten over Neede en attenderen we 
inwoners op informatiebijeenkomsten. Er zijn in 2017 240 volgers.  
 
 
Contacten  
De GRN heeft in 2017 contact gehad met de gemeente Berkelland, Pro – wonen, de 
seniorenraad en welzijnsraad Berkelland, de Historische Kring Neede, het Voor mekaar team 
Neede, de TIP Neede (VVV- Neede), Beweegwijs, tuinen van Geerdink, stichting Natuurpark 
Kronenkamp en Vereniging dorpshuizen en kleine kernen (DKK) 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 in 2017 
 
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:  

- Boerderij de Meijer – bidbookprocedure 
- Gemeenteraadsverkiezingen 2018: standpunten van de GRN over een aantal 

onderwerpen 
- Ontsluiting van het industrieterrein Russchemors 
- Contactpersoon gemeente Berkelland – aandacht voor duurzame relatie 

 
 
Feestelijke opening speelparcours Ordelmanskoele  20-12-2017 
In 2013 is samen met de Gemeente Berkelland, Noordijks Belang, de Lochuuzer Noabers en 
de GRN het plan opgevat de Ordelmanskoele aantrekkelijker te maken voor de bewoners en 
de toeristen.  Het project is daarna verder vormgegeven en uitgevoerd met natuurlijke 
speelattributen. In 2016 is uiteindelijk uitvoering gegeven aan het tweede deel van het plan, 
waarbij de realisatie in 2017 plaats heeft gevonden. Er is een klimparcours door de 
Ordelmanskoele gerealiseerd voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar.  
 
De officiële opening van het parcours was op 20 december. Er was een openingsprogramma 
samengesteld in samenwerking met Beweegwijs, VVV en de tuinen van Geerdink. Met een 
bus werden kinderen op woensdagmiddag opgehaald en naar de Ordelmanskoele gebracht. 
De kinderen en hun ouders werden ontvangen met koffie en gebak, waarna er kon worden 
deelgenomen aan een parcours onder leiding van de buurtsportcoaches van Beweegwijs. 
Onder leiding van de medewerkers van de Tuinen van Geerdink kon er zelf een wilgentenen 
hut worden gebouwd.  
Wethouder Han Boer verzorgde namens het college van Berkelland de officiële opening.  
De middag was goed bezocht en een succes. Het klimparcours is een aanwinst voor het 
recreatiegebied de Needse Berg. De reacties die wij ontvangen zijn erg positief.  
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Website  
In 2017 is onze nieuwe site online gegaan. Ook heeft de GRN een nieuwe huisstijl en logo 
gekregen.  
De personen in het logo staan voor de Needse gemeenschap. De ronding in de groene lijn is 

de ronding die ook te vinden is in de Rondweg om Neede. ‘Veur Mekare, met mekare’ : 

samen kun je veel voor elkaar betekenen. De kleuren in het logo geven ook nog ‘Een Neede’ 

aan. 1 Neede voor iedereen. 

 

 
 
Taskforce Neede  
Het centrum van Neede baart menigeen al een langere tijd zorgen. De gemeente heeft van 
het centrum van Neede besloten om een “pilot” te maken. Hierbij wordt gezamenlijk door de 
partijen gekeken naar de mogelijkheden in met name de Oudestraat. Hierbij wordt nader 
gekeken naar de invulling van de bestemming van de panden, naar een maatschappelijke 
invulling, naar de mogelijkheden voor kantoor aan huis en wonen. Hieraan ten grondslag ligt 
het rapport van Norbert ter Mors 
 
Er zijn een aantal activiteiten georganiseerd vanuit de Taskforce Neede. Er zijn avonden 
georganiseerd door verschillende partijen om nieuwe informatie te verzamelen: 

- input vanuit bewoners: GRN 
- input vanuit ondernemers: OVN 
- Input gemeente: planologisch 
- Input makelaars: vastgoed 
- Input vanuit Pro-wonen/ de woningstichting.  

Een tijdrovend proces waar veel energie vanuit de verschillende partijen in is gestoken.  
Vervolgens is er in 2018 een gezamenlijke werkgroep samengesteld. In deze werkgroep 
worden diverse onderwerpen betrekking hebbende op het centrum van Neede besproken. 
Doel hierbij is om in 2018 met een eindvoorstel te komen. 
 
 
Largas/ Entree Neede Haaksbergseweg – N315  
In 2017 heeft de GRN met de gemeente gesproken over de situatie rond de hoek 
Haaksbergsweg – N315. De GRN stond en staat 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. Hierdoor wordt het open 
karakter behouden en blijft de entree van Neede vanuit de richting van Haaksbergen 
aantrekkelijk.  
 
 
 
 



 
Uitkijktoren op de Berg  
In 2017 is begonnen met de uitvoerende werkzaamheden om de uitkijktoren op de Berg te 
kunnen bouwen In 2018 is deze toren geopend. Mede dankzij inspanningen en een bijdrage 
van de Gemeenschapsraad Neede is deze toren gerealiseerd.  
 

 
 
 

Accommodatieonderzoek Neede 
In 2017 is de opdracht gegeven aan een adviseur van de DKK Gelderland om een 
accommodatie onderzoek uit te voeren in Neede. De ontwikkelingen bij de boerderij de 
Meijer, 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. Dit onderzoek wordt in 2018 opgeleverd.  


