
 
 
 
 

Verslag ledenvergadering Gemeenschapsraad Neede (GRN) 
29 november 2017 

Locatie d’ Oale Smederije in Neede 
 
Aanwezig:  
a) bestuursleden:  
I. Westhoff (voorzitter), E. Breukers (secretariaat), H. Oudelaar (penningmeester), W. Winkeldermaat, 
J.W. Wensink, M. van der Werff.   
 
b) leden: Gemeente Berkelland (dhr. E.J. Hamer), PCOB (mw. W. Lindeboom en mw. G. Geels - 
Antink), VVV de Esgaarden (dhr. F. Agterhuis en dhr. R. Winkelhorst ), Vrouwen van Nu (mw. R. 
Hogemans en mw. A. Waarlo), HKN Neede (dhr. B. Wilbink). Verder aanwezig dhr. R. Weeber van het 
Achterhoek Nieuws en dhr. P. Knuvers van Berkelland Energie.  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Dhr. G. ten Hoopen, dhr. R. Grevelink (OVN), dhr. L. Nobbe, dhr. Kornegoor, Mw. Wisseborn  
 
 

 
1) Opening  
❖Om 20.00 uur heet voorzitter I. Westhoff iedereen welkom.  
Helaas moeten wij constateren, dat er weinig leden aanwezig zijn.  
Het is de 10e jaarvergadering van de GRN.  
 
 
2) Ingekomen stukken  
❖Brief van dhr. G. ten Hoopen namens de Seniorenraad Berkelland. In de brief wordt onder andere 
aandacht voor de Oudestraat gevraagd. Brief is als bijlage bij dit verslag gevoegd.  
 
 
3) Mededelingen  
❖De agenda voor deze avond wordt gewijzigd vastgesteld. Er wordt een agendapunt toegevoegd. 
Dit betreft punt 10a) Datum ALV 2018 ( 30 mei 2018).  



 
4) Verslag ledenvergadering 30 november 2016. 
❖Het verslag wordt door de aanwezige leden goedgekeurd.  
N.a.v. het verslag: In het verslag op blad 3 worden de uitstallingen die door winkeliers worden 
neergezet op straat benoemd. Mw. Lindeboom geeft aan dat deze uitstallingen naast obstakels voor 
voetgangers en fietsers, ook zorgen voor sfeer in de Oudestraat. Dat kan deze straat wel gebruiken.  
In het verslag op blad 4 wordt de bewegwijzering hoek Wilhelminastraat, Oudestraat, Marktstraat 
benoemd. De GRN heeft dit aangekaart bij de gemeente. De  Vrouwen van Nu ook. Er is nog niets 
aan de situatie veranderd. Dhr. Hamer reageert op deze opmerking; het is niet eenvoudig om rondom 
verkeer en bewegwijzering snel iets te wijzigen. Dit is een langdurig proces, maar het heeft de 
aandacht. N.a.v deze vergadering hier nogmaals aandacht voor vragen.  
  
 



5) Beschrijvend Jaarverslag 2016 

Het jaarverslag is naar de leden verstuurd en op de website en via een link op facebook gepubliceerd. 

Jaarverslag is ook als bijlage bij dit verslag gevoegd. De voorzitter geeft een toelichting op het verslag 

en zet uiteen waar de gemeenschapsraad zich in 2016  en recentelijk in 2017 mee bezig heeft 

gehouden.  

 
De volgende onderwerpen komen aan bod:  
- Rondgang door Neede op de Fiets met leden GRN, OVN en gemeente  

- Centrum Neede - Oudestraat en Nieuwstraat. Pand kapper Niessink mogelijk gesloopt, evenals 
naastgelegen pand 

- Boerderij de Meijer – Bidbook – Exploitatie met voorwaarden bidbook niet mogelijk 

- Entree Neede Largas Haaksbergseweg/N 315/N18  

- Uitkijktoren op de Berg/ Ordelmanskoele/ aanleg klim en klauterparcours 

- Huisvesting Statushouders 

- Groenonderhoud (met name in de herfstmaanden).  

- Neede dorp van de toekomst (krimp)  

- Website GRN - Community – site  

- Natuurpark Kronenkamp 

- Brief raadsfracties met aandachtspunten voor Neede in kader van gemeenteraadsverkiezingen 
2018.  

 

Dank aan de secretaris voor het verslag.  
 
 
6) Financiën/ kascontrolecommissie  
 
❖Financieel verslag  
Penningmeester geeft een toelichting op het resultaat aan de hand van een presentatie.  
De balans en het exploitatieoverzicht, worden toegelicht.  
Het financieel overzicht wordt goedgekeurd. Dank aan de penningmeester.  
 
❖Kascontrole 
Dhr, L. Nobbe en dhr. F. Agterhuis hebben de kascontrole uitgevoerd. Zij hebben gezamenlijk de 
financiële administratie steekproefsgewijs gecontroleerd en getekend.  
 
❖Dechargeren penningmeester  
Dhr. F. Agterhuis deelt mee dat de administratie akkoord is bevonden.  
De penningmeester wordt gedechargeerd.  
 
 
7) Benoeming kascontrolecommissie 2018:  
❖Aftredend is dhr. L. Nobbe. Er hebben zich vooraf geen kandidaten gemeld.  
 
Dhr. R. Winkelhorst meldt zich als lid. Samen met dhr. F. Agterhuis vormt hij de kascontrolecommissie 
voor 2018. Mw. Hogemans wordt benoemd als reserve lid. Zij schuift in 2018 een plaats door.  
 
 
8) Contributie  
❖Het voorstel van het bestuur om de contributie te handhaven op € 5,00 per lid wordt door de leden 
aangenomen.  
 

9) Bestuursverkiezing  

❖Aftredend volgens rooster van aftreden  

❖Er zijn 5 personen aftredend: dhr. I. Westhoff, dhr. W. Winkeldermaat, dhr. H. Oudelaar, dhr. J.W. 
Wensink en mw. E. Breukers 
  



Dhr. H. Oudelaar heeft aangegeven te stoppen met de Gemeenschapsraad. Dhr. I. Westhoff bedankt 
hem voor de kritische en scherpe houding richting politiek en de kennis en kunde die hij afgelopen 
jaren in de GRN heeft geïnvesteerd. Hij krijgt een cadeaubon aangeboden.  
Dhr. H. Oudelaar wenst het bestuur veel succes in de toekomst.  
 
❖De andere bestuursleden zijn allen ook aftredend. Om de continuïteit van het bestuur te 
garanderen blijven zij allen aan tot aan de volgende bestuursvergadering aan. De werving van 
vervangende bestuursleden heeft prioriteit.  

De aanwezige leden gaan akkoord met deze beslissing.  

 
 De GRN is dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!!!    

 
❖Menno van der Werff heeft zich gemeld als nieuw bestuurslid. Hij wordt benoemd in de 
ledenvergadering. Hij stelt zich voor aan de aanwezigen.  
 
 
10) Website GRN en facebook pagina GRN 
Dhr. J.W. Wensink geeft een toelichting. De eerste reacties zijn positief. 
 
 
10a) Datum ALV 2018  
Datum wordt vastgesteld op 30 mei 2018. 
 
 
11) Rondvraag  
Dhr. Wilbrink vraagt aandacht de krimp, het wooncontingent en de uitstraling en acties vanuit de 
gemeente Berkelland om in Neede nieuwe inwoners aan te trekken en jongeren te behouden. De 
gemeente zou zich veel beter kunnen profileren en actief hiermee aan het werk gaan.  
 

Mw. Hogemans informeert of een kascontrole lid een zittend bestuurslid van 1 van de leden van de 

GRN dient te zijn. Dit is niet het geval.  

Mw. Lindeboom informeert of de GRN ook betrokken is en geïnformeerd wordt door de gemeente 

Berkelland omtrent de overlast door jongeren en de plekken die zijn aangewezen tot hangplekken. De 

voorzitter geeft aan dat dit het geval is en dat de GRN deze ontwikkeling kritisch blijft volgen. De NPV 

pluimvee vereniging heeft inmiddels al bij de GRN aangeklopt rondom overlast door deze jongeren.  

 

12) Sluiting vergadering door voorzitter 

Ondanks het geringe aantal vertegenwoordigers van de leden, bedankt de voorzitter iedereen voor 
zijn/ haar aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  
 
Na een korte pauze zal dhr. Knuvers van Berkelland Energie een presentatie verzorgen over de 
mogelijkheden m.b.t. duurzame collectieve energieprojecten voor de kern Neede.  
 
 
 
Aldus vastgesteld in de ledenvergadering van 2017.  
Verslag opgemaakt d.d. 01-12- 2017,  
 
G. Westhoff, voorzitter  
E. Breukers, secretaris 

 

Bijlagen:  

- Brief Seniorenraad Berkelland 

- Jaarverslag 2016 



 


