
UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE
Aan het begin van het jaar  heeft  u een enquête over de wi jk kunnen
invul len.  Maar l iefst  212 mensen hebben dat gedaan.  Dank u wel
daarvoor!

Uit  de enquête bl i jkt  dat 66% van de huidige bewoners in de
toekomst in de wi jk wi l  b l i jven wonen.  Het c i j fer  dat u de wi jk geeft
is  dan ook hoog:  een 7,4.  Met name bent u tevreden over de
leefbaarheid in de wi jk .  Veel  mensen wi l len ook best hun steentje
bi jdragen om leuke dingen voor de straat of  wi jk te organiseren.  Ook
wil len de meeste mensen hun buren helpen.  Minder tevreden z i jn
bewoners over het parkeren,  de stoepen en de onvei l ige
verkeerssituat ies.  Als  mensen vooruit  k i jken,  is  er  vooral  behoefte
aan eengezinswoningen en gel i jkvloerse woningen.  Bi jna iedereen
vindt duurzaamheid en energieverbruik belangri jk .  Gelukkig z i jn er
weinig mensen die z ich onvei l ig  voelen in Neede Noord Oost.

Hier z iet  u a l  een paar resultaten uit  de enquête.  Wilt  u meer weten?
Ki jk dan op needenoordoost .com of kom naar de wi jkdag op 14 mei .
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Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op:
     needenoordoost@gemeenteberkel land.nl
     0545 250 250

VOLGENDE KEER

De planning na deze fase
Nieuwsbrieven
Terugbl ik op de Wijkdag

In de volgende nieuwsbrief
leest  u onder andere:

CONTACT

TERUGBLIK WIJKWANDELING
Als aanvul l ing op de enquête organiseerden we op zaterdag 29
januari  een Wijkwandel ing.  In totaal  hebben 16 bewoners vanuit  het
bewonersplatform meegewandeld.  Het was een diverse groep
bewoners,  oud en jong,  man en vrouw, goed en minder goed ter
been.  Door samen door de wi jk te wandelen hebben we gezien
welke r is ico's ,  kwetsbare plekken en waardevol le plekken in de wi jk
zi jn .  Wat moet behouden bl i jven en waarom? En waar moeten we
om welke reden aandacht aan besteden?

Het vol ledige vers lag van de Wijkwandel ing vindt u op
www.needenoordoost .com op de pagina ‘Nieuws’ .

KEUZES MAKEN
Bij  het invul len van de enquête
en t i jdens de wi jkwandel ing
hebben veel  wi jkbewoners hun
wensen opgeschreven.  Als  we
al  die wensen laten uitkomen,
moeten we de wi jk twee keer
zo groot maken.  Ook de
gemeente heeft
werkzaamheden die ruimte
kosten.  Dat gaat dus niet!
Daarom moeten er keuzes
worden gemaakt.  De
aankomende periode gaan we
daar mee aan de s lag.

HUURWONINGEN
Ook weten we dat er  huurders
zi jn die hopen dat hun woning
net zo wordt opgeknapt a ls  de
woningen aan de Hoge Bl ik .
Maar dat kan niet .  Op de eerste
plaats omdat niet  e lke woning
zich er  voor leent ,  op de
tweede plaats omdat de huur
van die woningen bi j  een
verhuiz ing verhoogd wordt.  En
we wi l len en moeten voor elke
portemonnee huurwoningen in
de wi jk hebben en houden.  We
zorgen er wel  voor dat a l le
woningen die we renoveren
minimaal  energielabel  B kr i jgen.

FEESTELIJKE START WIJKPLAN
Om de start  van het Wijkplan Neede Noord Oost op een feestel i jke
manier te starten,  hebben we het Bewonersplatform gevraagd om
mee te denken hoe we dat kunnen doen.  Op 21 februari  hebben we
met 15 bewoners uit  de wi jk ideeën verzameld.

Uit  deze ideeën hebben we het volgende voorstel  gemaakt.  Op
zaterdag 14 mei  houden we een Wijkdag.  Binnenkort  ontvangt u
hiervoor een uitnodiging.  De dag wordt om 11.00 uur gestart .  Tot 
 14.00 uur staan er  op het schoolplein marktkramen waar we met u
in gesprek wi l len over de resultaten van de enquête,  de
Wijkwandel ing en andere dingen die we te weten z i jn gekomen.  Er
zi jn nog geen plannen gemaakt!  Daar werken we in de komende
maanden (samen met bewoners)  aan.  Op een later  moment worden
de plannen met u besproken.  

Op 21 februar i  hebben samen
met de bewoners  
een f l ink aantal  ideeën
verzameld.

http://www.needenoordoost.com/
http://www.gemeenteberkelland.nl/direct-regelen/overlast-klachten-en-bezwaar/melding-woonomgeving/melding-of-klacht-over-de-openbare-ruimte/

