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De Gemeenschapsraad Neede (GRN) 
 

Voorwoord 

In 2021 konden, net als in 2020, vele activiteiten in Neede niet 

doorgaan door corona. Een groot gemis voor het levend en 

sprankelend houden van ons dorp. Alleen in de zomer was er een 

korte opleving en ging iedereen weer vol verwachting plannen 

maken. Helaas weer gevolgd door sluitingen. Gelukkig waren er 

ook initiatieven, zoals de centrumwandeltocht i.v.m. 4 en 5 mei, 

de halloweentocht en sinterklaas. En gingen plannen door, zoals 

ontwikkelingen in de Oudestraat en werd door gemeente en 

Prowonen het project Neede Noord-oost gestart.  

Het was soms moeilijk in coronatijd het enthousiasme vast te 

houden. Maar we zijn vol inspiratie en goede moed 2022 

ingegaan.  

 

 

Vergaderingen en ledencontact  
Ook de GRN kampte met de coronaregels. In 2021 is het bestuur 
11 keer bijeengekomen. 4 keer fysiek, waarvan 2 x in de Olde 
Smederieje, 1 x in de Kronenkamp en 1 x in Studio16. De overige 
vergaderingen waren online.  
 
De algemene ledenvergadering (ALV) kon in 2020 niet doorgaan. 

In 2021 is de ALV uitgesteld van begin juni naar 15 september. 

De vergadering werd gehouden in de Van Gillicumzaal en kende 

slechts een kleine opkomst. Om besluiten te kunnen nemen werd 

een tweede ALV aansluitend gehouden. Op de vergadering 

kwamen o.a. aan de orde: het jaarverslag en het financieel 

verslag 2020, kascontrole en handboek Goed Bestuur. 

 

Mevrouw Hogemans trad af als lid van de kascontrolecommissie, 

de heer Wilbrink trad toe en vormt samen met mevrouw 

Lindeboom de kascontrolecommissie 2021. De heer Wensink is 

reserve. 

 

Van het bestuur traden, volgens rooster, af de heren Westhoff, 

Van der Werff, Wensink en Slotboom en de dames Breukers en 

Tiessens. De heer Westhoff en mevrouw Breukers (resp. voorzitter/wrn penningmeester en 

secretaris) hebben al meer dan een dubbele zittingsperiode achter de rug, maar blijven nog een 

jaar om de continuïteit te waarborgen. Mevrouw Tiessens is herbenoemd voor 3 jaar. Als nieuwe 

leden werden benoemd de heren De Gooijer en Faneyte.  

 

De aftredende bestuursleden worden bedankt voor hun inzet. Menno van der Werff voor de wijze 

waarop hij zich heeft ingezet voor de Oudestraat (hij is de bedenker en tekenaar van het groene 

hart) en voor zijn inbreng bij de vele gesprekken over energietransitie. René Slotboom voor het 

delen van kennis op het gebied van de bouw. En Jan Willem Wensink voor zijn inzet voor 

publiciteit (website en facebook) en platform UitinNeede. Jan Willem Wensink blijft betrokken bij 

de Stichting Uit in Neede, vallend onder de GRN. 

Zie voor overzicht van de huidige bestuursleden bijlage 2.  

 

De ALV werd afgesloten met een uitgebreide presentatie van de website Uit in Neede. Een online 

platform waarop evenementen, arrangementen en accommodaties in Neede, Noordijk, Rietmolen 

en Lochuizen een plek vinden. 

Oprichting 

Op 9 maart 2006 is de GRN 

opgericht. Er 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 
2021 had de GRN 29 leden. 
In bijlage 1 vindt u een 
overzicht van de leden. 
 
Doelstelling  

De vereniging heeft ten doel 
door het nemen en 
ondersteunen van 
initiatieven en activiteiten, te 
bevorderen dat Neede een 
leefbaar, vitaal en 
dynamisch dorp is waar  
jong en oud prettig kunnen 
wonen 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 het wel 
en wee van hun dorp en 
zich inzetten voor het 
verbeteren van de 
leefbaarheid.  
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Publiciteit 

De GRN wil via de website www.gemeenschapsraadneede.nl de inwoners van Neede op de 

hoogte houden van en betrekken bij de activiteiten van de GRN. Ook maakt de GRN gebruik van 

facebook en berichten in lokale media. 

In 2021 volgden 498 inwoners de GRN op facebook. 

 

 

Convenant 

Met de gemeente Berkelland is een convenant gesloten en inmiddels verlengd.  

Van de gemeente ontvangt de GRN een bijdrage voor organisatiekosten. 

 

 

Contacten 

In 2021 heeft de GRN contact gehad met meerdere inwoners, organisaties en verenigingen. En 

met ambtenaren, wethouders en raadsleden. Bij contacten met verenigingen kwam regelmatig 

naar voren dat het moeilijk is om in coronatijd leden en bestuursleden vast te houden / te vinden. 

De gemeentelijke contactpersoon voor o.a. Neede woont evenals een vertegenwoordiger van de 

Ondernemingsvereniging (OVN) in principe de bestuursvergaderingen van de GRN bij.  

De contactpersoon van de gemeente en de vertegenwoordiger van de OVN zijn ook lid van de 

GRN-werkgroep Ontmoeten in Neede. 

In de mei vergadering was kernwethouder Gerda ter Denge aanwezig. Aan de orde kwamen o.a.: 

noodzaak verkeersschouw, scholenbeleid, woningbouw, energietransitie en start dorpskamer in 

de Kronenkamp. 

 

 

Traject Oudestraat 

Het Loket Oudestraat, waarin ook de GRN 

een plaats heeft, is het aanspreekpunt voor 

de transitie van de Oudestraat. Er zijn vele 

ontwikkelingen gaande. Enkele panden 

worden omgevormd van winkel naar woning. 

Enkele grotere winkelpanden worden 

verkleind en gedeeltelijk omgevormd tot 

woning. Er zijn panden aangekocht door de 

gemeente om te slopen en zodoende de 

groene ruimte in de Oudestraat te realiseren. 

Andere panden worden aangekocht om te 

slopen voor bouw door Prowonen van een 

aantal levensloopbestendige woningen. Een 

grote winkel verhuist van de Borculoseweg 

naar de Oudestraat. Een lunchroom heeft, 

gerenoveerd, zijn deuren (her)opend. Gevels 

worden aangepast. Er liggen bouwplannen 

voor het gebied tegenover de kerk richting 

busplein. 

 

Een overzicht in cijfers van de stand van zaken eind 2021: 

- 17 panden zijn ‘in beweging’, waarvan 8 gereed of vergund 

- 5 gevels zijn gesubsidieerd aangepast, 5 aanvragen zijn op komst 

- bijna 2150 m² bruto vloeroppervlak minder, waarvan circa 985 m² in de te slopen panden 

- per saldo toename met 7 woningen 

- in 4 panden is bedrijfsruimte te huur. 

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/


4 
 

  

Er gebeurt veel. Helaas wordt dat te weinig met de bewoners van Neede gedeeld. De GRN heeft 

al een aantal keren aangedrongen op verbetering van de communicatie.  

 

Verder is aandacht nodig voor de terrassen, bewegwijzering, beplanting, oplaadpunten 

elektrische fietsen, fietsenrekken, waterpunten enz. Ook de herinrichting van de Oudestraat is 

nodig, maar zal pas plaatsvinden nadat de panden grotendeels gereed zijn. Mogelijk wordt al wel 

op korte termijn een en ander aangepakt om een wat rustiger straatbeeld te krijgen. 

 

 

Ontmoeten in Neede  

Uit het onderzoek van enkele jaren geleden kwam o.a. naar voren:  

- de wenselijkheid van een jaarlijkse contact-/thema-avond verenigingen, organisaties en 

accommodaties en 

- de vraag naar een platform met overzicht van alle accommodaties. 

De eerste bijeenkomst voor verenigingen en accommodaties, die in april 2020 niet door kon gaan 

door corona, wordt gehouden op 11 april 2022.  

Voor het platform is de werkgroep Ontmoeten in Neede een samenwerking aangegaan met de 

groep Uit in Neede. Deze groep ontwikkelt een website waarop alle evenementen in Neede e.o. 

welkom zijn. Op verzoek van de werkgroep Ontmoeten in Neede hebben ook de accommodaties 

een plek gekregen op deze website. 

 

 

Uit in Neede 

In juni 2021 is de website Uit in Neede gelanceerd. De website biedt een platform voor alle 

evenementen, arrangementen en accommodaties in Neede, Rietmolen, Noordijk en Lochuizen.  

 

Uit in Neede is ontstaan vanuit een samenwerking tussen GRN, OVN / Ondernemend Neede, 

NCG de Vlearmuze, Oranjepop Neede, Podium Neede, Stichting Vlearmoesplein en Pipistrello.  

Om het geld bij elkaar te krijgen voor het bouwen en onderhouden van de website is een beroep 

gedaan op het Naoberfonds van de gemeente. De initiatiefnemers zijn co-financiers. De GRN 

fungeert als opdrachtgever. Voor het beheer van de gelden is binnen de GRN de Stichting 

Uit in Neede opgericht. 

 

De website heeft, ondanks corona, een positieve start gemaakt en bouwt verder uit in 2022. 

 

 

Energietransitie 

Evenals in 2020 zijn in 2021 op veel fronten gesprekken gevoerd en zijn bijeenkomsten 

bijgewoond over de energietransitie, het RODE beleid (Ruimtelijke Ordening Duurzame Energie – 

intern Berkelland) en de RES (Regionale Energie Strategie).  

Ook werd een zitting van de Raad van State (RvS) online gevolgd. Daarin stelde de RvS dat de 

door het rijk opgestelde regels voor o.a. windmolens onvoldoende zijn. 

De door de gemeente opgestelde regels voor windmolens en zonneparken in het RODE beleid 

zijn ook onvoldoende en moeten worden herzien. De GRN heeft daarom begin 2021 de Notities 

‘Windturbines in het coulisselandschap van de Achterhoek’, ‘Participatie bij de realisatie 

zonneparken en windturbines’ en ‘Gevolgen voor de gezondheid’  aangeboden aan de gemeente. 

Deze notities zijn terug te vinden op de website van de GRN www.gemeenschapsraadneede.nl 

 

De gemeenteraad heeft de totale grootte van zonneparken begrensd tot 140 ha. En geeft de 

voorkeur aan zon-op-dak. Maar door de capaciteitsproblemen van het elektriciteitsnet komen 

m.n. de boeren bij aanleg zon-op-dak in de knel. Door Liander wordt voorrang gegeven aan 

http://www.gemeenschapsraadneede.nl/
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aansluiting op het net van zonneparken. Samen met andere belangenverenigingen heeft de GRN 

gesprekken gevoerd met de gemeente en Liander. 

 

De gemeenten Berkelland en Oost Gelre hebben eind 

2021 gezamenlijk een zoekgebied aangewezen voor 

windmolens. Daarmee lijkt het gebied Avinkstuw van 

de baan. Er blijven echter nog veel vragen over afstand 

tot woningen, geluid, hoogte enz. van de windmolens. 

 

De GRN vraagt zich af waarom, ook in het RODE 

beleid, niet veel meer wordt ingezet op vermindering 

van energiegebruik. Bij veel gesprekken is dit punt ook 

ingebracht. 

 

 

In april vond een gesprek plaats met een ambtenaar energietransitie over het AGEM project 

‘Samen Energie Besparen’. Het Energieloket biedt een breed pakket van (individuele) 

mogelijkheden aan. Het Energieloket wil ook ondersteunen bij buurtaanpak, waarbij minimaal 

20 huiseigenaren gezamenlijk hun huizen willen verduurzamen. Bij huurwoningen heeft bij 

verduurzaming de woningbouwcorporatie (Prowonen) een grote rol. Overigens kan een huurder 

ook zelf informatie vragen bij het Energieloket. 

 

  

Toerisme, Publiciteit, Promotie Neede 

De GRN werkgroep Toerisme pleit voor versterking van toeristische trekpleisters in heel Neede, 

zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Onderling aanvullend en versterkend. Daarvoor is  

o.a. een beter routeaanduiding nodig naar de toeristische plekken. Idee is om bij de aanduidingen 

gebruik te maken van het Needse symbool: de vleermuis. Ook een goede informatiekaart bij het 

busstation is een wens. 

   
 

Het voorstel van de GRN voor een extra (picknick)bank bij de uitkijktoren is door het VVV 

afgewezen. Uit vrees voor hangjongeren en vervuiling. 

 

 

Historische canon van Neede 

Een van de wensen van de GRN bij co-financiering van de canon was dat op markante plekken 

in Neede borden komen met een QR code met achtergrondinformatie vanuit de canon. En het 

uitzetten van een (wandel-)route die die plekken verbindt. Dit is nog niet gebeurd. O.a. omdat de 

provinciale subsidiepot leeg was en pas in 2022 weer aanvullende subsidie kan worden 

aangevraagd. 
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Neede Noord-Oost 

In juni vond de start plaats van het project Integrale wijkaanpak Neede Noord-Oost. De 

Gemeente en Prowonen zijn de initiatief nemers. Het gaat o.a. om verduurzaming woningen, 

klimaat/wateradaptatie, leefomgeving en sociale cohesie. De bewoners worden bij verschillende 

deelprojecten betrokken. Er is inmiddels een klankbordgroep van bewoners gevormd. De mens 

staat centraal. Er hebben zich voor het traject ca 40 bewoners opgegeven. Op de eerste 

bijeenkomst, 4 november, waren ca 30 wijkbewoners aanwezig. Een goede start. Een van de 

GRN-bestuursleden neemt deel namens de GRN. Een ander als bewoner.  

De GRN heeft aandacht gevraagd voor de vele allochtonen in de wijk. Die bereik je niet met een 

brief in het Nederlands. 

 

De Nieuwsbrieven die door Prowonen samen met de gemeente worden uitgegeven geven een 

goed beeld van wat er speelt. Deze nieuwsbrieven zijn terug te vinden op 

www.needenoordoost.com 

 

 

Verkeer 

In oktober 2020 is een verkeersschouw 

gehouden. Inmiddels is geconstateerd 

dat een nieuwe schouw noodzakelijk is. 

Bij een verkeersschouw wordt gekeken 

naar gevaarlijke (kruis)punten, 

verkeersstromen, parkeren enz. Ook 

wordt de situatie in de Oudestraat 

meegenomen. 

Er is door de GRN aandacht gevraagd 

voor fietsende kinderen naar scholen 

buiten Neede. Door de gemeente is geld 

opgenomen op de investeringslijst voor 

een fietsstrook op de Industrieweg. Door 

de politie wordt regelmatig aandacht 

besteed aan gevaarlijke verkeerspunten m.n. voor jonge fietsers. 

 

 

Wonen 

Berkelland zet gelukkig niet meer in op krimp, maar op groei en bloei. Meer woningbouw is 

daardoor mogelijk. Ook de GRN had daar al meerdere keren op aangedrongen bij de gemeente.  

In een gesprek met wethouder Van der Neut kwamen zo’n 15 mogelijke woningbouwlocaties 

voorbij. Het gaat voornamelijk om bouwen op zogenaamde inbreidingslocaties (braakliggende 

terreinen), bouwen na sloop, herbestemming gebouw).  

Gesproken wordt ook over mogelijke woningbouw op de plek van Ecoldstore, Rapenburg. De 

GRN wil Ecoldstore en de andere bedrijven in het complex wel graag behouden voor Neede. 

Verhuizing naar het industrieterrein moet dan mogelijk zijn. De verkeersafhandeling rondom het 

industriepark vraagt dan wel extra aandacht. 

 

 

Spelen en Bewegen en Groenvoorziening 

Een gemeenteambtenaar heeft de GRN bijgepraat over het beleidsplan Spelen en Bewegen in 

Berkelland. Aantal punten daaruit: - betere verdeling aantal toestellen; - sportievere elementen 

voor 12 t/m 14 jarigen (denk aan skaten, basketbal); - kinderen met een beperking moeten ook 

kunnen spelen (het zogenaamde inclusief spelen); - sociale functie van speelvoorzieningen voor 

jong en oud, als contactplek, verstevigen; - klimaatadaptatie; - veiliger en up-to-date maken.  

 

http://www.needenoordoost.com/
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In Neede zijn een aantal speelplaatsen al 

aangepakt en, op een haar na, klaar. Er liggen 

voor Neede geen grote projecten meer te 

wachten, wel enkele kleine aanpassingen. 

Gezocht wordt nog naar een speelplaats voor 

inclusief spelen.  

De GRN heeft aangedrongen naar de veiligheid 

van de nieuwe speel plekken te kijken, m.n. de 

wadi’s, die kunnen wel erg diep worden. Verder is 

o.a. gevraagd of er nog een speelplek kan komen 

bij Bergstraat/Bonkerskamp, omdat speeltuin De 

Berg niet altijd open is.  

 

 

 

 

Met dezelfde ambtenaar is gesproken over de groenvoorziening in Neede. De omvorming van 

grasvelden naar bloemrijke plekken kan niet zonder onderhoud. Het ziet er hier en daar niet uit. 

Ook de (te) hoge beplanting van de Largas en de matige beplanting van de rotondes is 

besproken. De GRN maakt een lijst van plekken die voor betere groenbeplanting in aanmerking 

komt.  

 

 

Onderwijs 

In  Neede is veel te doen op het gebied van Onderwijs. Het Assink is vertrokken van de 

Julianastraat. Lagere scholen gaan samenwerken. Schoolgebouwen zijn/komen leeg. Wat 

gebeurt daarmee? Is gebruik van schoolruimte mogelijk na schooltijd? Is het aanbieden van een 

Kopklas (extra klas na groep 8) mogelijk nu in Neede de kinderen niet meer terecht kunnen voor 

de leerjaren 1 en 2 van het VO? 

De GRN heeft over deze punten  vragen gesteld aan de gemeente. Eind 2021 waren nog geen 

antwoorden ontvangen.  

 

 

Een greep uit de andere onderwerpen waar aandacht voor was 

 Corona en de gevolgen voor inwoners, ondernemers en verenigingen kwamen meerdere 

keren aan de orde. Meerdere ondernemingen en verenigingen hebben ondersteuning 

aangevraagd bij de gemeente. Maar de zorgen blijven.   

 Het ontwikkelen van een nieuwsbrief. Vraagt veel aandacht, waar weinig tijd voor is.  

 Mogelijke horeca-achtig gebruik Bakspieker. 

 Start Dorpskamer voor laagdrempelig sociaal contact in de Kronenkamp. 

 Investeringsmaatschappij Kronos heeft vergunning voor een zonnepark in het Spilbroek.  

Kronos heeft de verplichting bij te dragen aan maatschappelijke projecten. (Idee: een 

ontmoetingstuin voor jong en oud?) 

 Huize de Kamp: De GRN heeft o.a. zienswijze brief gestuurd aan gemeente over 

mindervalidentoegang, openstelling en conservering gebinten.  

Huize De Kamp is inmiddels gerenoveerd. Er zijn open dagen geweest waar ook enkele 

GRN-leden naar toe zijn geweest.   

 Aandachtspunten aangeleverd aan de gemeenteraadsfracties voor de verkiezingen van 

maart 2022. 

 RK kerk Borculoseweg: het kerkbestuur en vele anderen willen de kerk en achterhuis 

behouden voor Neede met een maatschappelijke insteek. Helaas moet een commerciële prijs 

betaald worden. Voor maatschappelijke organisaties is dit niet op te brengen.  
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 De GRN heeft de brief ondersteund van Rietmolen over de Noordtak. Wij willen geen 

spoorweg voor alleen goederenvervoer in de Achterhoek. 

 Renovatie Bergstraat en Ruwenhofstraat. 

 Organisatie van de schuldhulpverlening vraagt meer duidelijkheid. 

 De markt en de wens voor meer samenwerking en samenhang markt en winkels. 

 Het Vlearmoesplein moet nodig een oppepper krijgen met meer groen en mogelijk 

speelmateriaal. Zou mooi zijn als dit door samenwerking van gemeente, stichting 

Vlaermoesplein, centrumondernemers, GRN, OVN, Maxx, Jimmy’s enz. tot stand komt. 

De Stichting Vlearmoesplein en de OVN willen het plein qua verlichting beter aankleden. De 

gemeente heeft daarvoor een klein budget ter beschikking gesteld. 

 Peiling  onder sportverenigingen in Neede door SFB (Sport Federatie Berkelland), Optisport 

en gemeente. Onderwerpen o.a.: accommodaties, vrijwilligers, toekomst en transformaties. 

GRN wijst op verbinding met en aandacht voor de culturele sector. 

 Het is erg vaak rommelig in de Oudestraat. Plastic, mondkapjes, papiertjes enz. Komt 

onverzorgd en niet uitnodigend over. Het zou mooi zijn als de centrumondernemers daar zelf 

actie voor ondernemen. Opschoondag met steun van de gemeente? 

 App Netmobiel: een nieuwe vorm van mobiliteit in de Achterhoek. Gericht op het stimuleren 

van deelvervoer. Vraag en aanbod op een laagdrempelige manier bij elkaar brengen. De 

GRN heeft m.n. vragen over veilig gebruik van de app.  

 Vanuit de gemeente worden maatjes gezocht voor statushouders. 

 

 

Fysiek of online is, naast alle eerder genoemde bijeenkomsten, ook deelgenomen aan 

 11 januari: Woonbijeenkomst Berkelland 

 28 januari: Overleg over Omgevingsvisie Berkelland 

 2 september en 26 oktober: Bijeenkomst over Transitie Warmte Berkelland. 

 5 oktober: Gesprek over de canon. 

 29 november: Informatiebijeenkomst Omgevingsvisie Berkelland. 
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Bijlage 1 

 

 Leden GRN 2021 

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 
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Bijlage 2  
 
Het bestuur van de Vereniging Gemeenschapsraad Neede 
 

Alle bestuursleden zijn algemeen bestuurslid  

Naam   Functie / aandachtsgebied                                                 Aftredend 

Inus Westhoff  Voorzitter / Wrn penningmeester / Centrum Neede /                       
Duurzame energie       2022     

Ellen Breukers  Secretaris / Recreatie, Toerisme en Promotie Neede               2022 

Paulien Voordouw Recreatie, Toerisme en Promotie Neede    2022 

Richard Grevelink OVN / Ontmoeten in Neede       2022 

Jeroen Kooyers Recreatie, Toerisme en Promotie Neede    2022 

Hennie Tiessens Verslaglegging / Ontmoeten in Neede     2024 

Nico de Gooijer Bouwen en Wonen / Verkeer / Duurzame energie / Neede N-O 2024 

Edison Faneyte Neede N-O        2024 

 

 

Van links naar rechts: Jeroen Kooyers, Hennie Tiessens, Nico de Gooijer, Inus Westhoff, 

Ellen Breukers, Richard Grevelink, Paulien Voordouw en Edison Faneyte 

 

 

 

In 2021 zijn afgetreden de bestuursleden Rene Slotboom, 

Menno van der Werff en Jan Willem Wensink. 

 

 

 

 


