
 
 
 

 

 
Uitnodiging 

Bijeenkomst Samen werken aan de buurt 
 

 voor alle inwoners van Neede, Rietmolen, Noordijk en buitengebied  
 

Op 25 september 2019 
Start 20.00 uur, De Olde Mölle, Diepenheimseweg 21 Neede 

Inloop vanaf 19.30 uur 

 
Wilt u mee denken of werken aan een mooiere buurt? Of bent u nieuwsgierig naar 
wat er leeft in uw omgeving? Kom dan op 25 september naar de bijeenkomst 
‘Samen werken aan de buurt’.  
 
Samen in Berkelland dat is: samenspel met inwoners en gemeente. Bewoners krijgen 
ruimte en vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te regelen. Ook wil de 
gemeente beter aansluiten bij wat er leeft bij inwoners. Zodat problemen sneller en beter 
worden aangepakt. Zo werken we samen aan een nog mooier Berkelland.  
 
Het Naoberfonds is een mooie manier voor bewoners om ideeën voor de buurt te 
realiseren. Er is sinds 1 september een budget voor goede plannen, en er is begeleiding 
om prille plannen beter te maken. De ideeëndokter houdt elke vrijdag spreekuur van 
9.00-12.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze avond hoort u hoe u hier gebruik van 
kan maken en hoe dit werkt.  
 
We willen ook graag informatie met u delen over wat bewoners volgens diverse 
peilingen belangrijk vinden in hun dorp of buurt. We laten de gegevens voor uw 
gebied zien. Herkent u deze of heeft u nog aanvullingen hierop?  
Er zijn veel gegevens bekend over de buurten en kernen. Wat zegt dit over uw buurt? We 
kunnen dit als handvat gebruiken om in gesprek te gaan over wat er nodig is in uw buurt. 
Hoe kunt u nu of in de toekomst prettig wonen en leven in de buurt? Dit kan bijvoorbeeld 
gaan over verkeer,  ontmoeten, de openbare ruimte, duurzaamheid of over een ander 
onderwerp.  
 
U bent van harte welkom 25 september in De Olde Mölle 
We nodigen u uit om er bij te zijn. Het adres is Diepenheimseweg 21 in Neede.  
De avond is bedoeld voor alle inwoners en organisaties van Neede, Rietmolen, Noordijk 
en buitengebied van Neede. Voor de gebieden Borculo, Ruurlo en Eibergen worden 
aparte avonden gehouden. 
 
De avond begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er koffie, thee en wat lekkers klaar 
Aanmelden is niet nodig. De avond wordt uiterlijk 22.00 uur afgesloten.  
U bent van harte welkom!  
 
Anja van Maren / Elma Busz, contactpersoon Neede, Rietmolen en Noordijk 
Marijke van Haaren, gebiedswethouder  
  



 

Uit Achterhoek Nieuws, 25 juni 2019 
 
BERKELLAND - Inwoners van Berkelland kunnen vanaf 1 september bij de gemeente terecht voor 
steun om ideeën die de leefbaarheid vergroten te realiseren. De gemeenteraad heeft besloten om 
een Berkellands Naoberfonds open te stellen. Naast deskundig advies en inzet van een groot 
netwerk, is er een jaarlijks budget van 100.000 euro beschikbaar voor goede ideeën van inwoners, 
verenigingen, stichtingen of andere organisaties. Het minimale bedrag voor een bijdrage uit het fonds 
is 250 euro en het maximale bedrag is 25.000 euro. 
 

Mirjam Mellink en Johan Godschalk houden zich bezig met het Berkellands Naoberfonds. Mirjam 
werkt bij de gemeente Berkelland en is de contactpersoon voor het buitengebied. Zij gaat er intern 
voor zorgen dat ingediende plannen goed en snel worden behandeld. 
 
Johan helpt de gemeente als zzp’er onder de naam Ideeëndokter. 
Hij adviseerde de afgelopen 10 jaar bij zo’n 500 plannen van idee naar realisatie en was onder 
andere als directeur een stuwende kracht van de succesvolle stichting 
Pak An. Johan helpt organisaties en individuele ideeënbedenkers bij het uitwerken van hun ideeën, bij 
de aanvraag voor het Berkellands Naoberfonds, en door hen in contact te brengen met mensen of 
organisaties die hen kunnen helpen bij het realiseren van hun plannen. 
“Daarom houd ik vanaf vrijdag 6 september elke vrijdagochtend een inloopspreekuur. Hier in 
het gemeentehuis in de kantine met lekkere koffie erbij. Tussen 9 en 12 uur zit ik klaar. Mensen 
hoeven geen afspraak te maken, hoeven zich niet eerst te melden, maar kunnen zo naar me toe komen, 
met hun vraag, hun idee, zodat ik - samen met Mirjam – zo goed mogelijk kan helpen ideeën 
uit te werken. Ik zit wekelijks klaar om hen te helpen.  
 
Ook als het idee nog maar pril is: samen kunnen we er vast iets moois van maken!” 

 
Meer informatie: www.gemeenteberkelland.nl/Inwoners/Berkellands Naoberfonds 


