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Het aansluiten van woningen bij de 
woonbehoefte, we bieden wooncomfort 
en hebben betaalbare energiekosten.

Het geschikt maken 
van de wijk voor een 
mix van bewoners: 
jong en oud, met en 
zonder beperkingen

Een leefomgeving 
zonder wateroverlast 
of hittestress.

Een aantrekkelijke wijk en woningen voor 
de huidige en de toekomstige bewoners. 
In de wijk zijn er mogelijkheden om door 
te stromen.

De eerste stap naar een mogelijk aardgasvrije wijk. 
Dat betekent dat de schil van de woning goed geïsoleerd is. 
Een eventuele tweede stap: ’Van het aardgas af’ is afhankelijk 
van maatschappelijke ontwikkelingen.

Ruimte om veilig te spelen, 
te ontmoeten en de auto 
te parkeren.

Goede bereikbaarheid, 
een vitale en veilige 
omgeving - mét 
duurzaam vervoer.

De mensen die wat extra ondersteuning 
nodig hebben, hebben onze aandacht.

Een goede sociale 
verbinding in de 
wijk.

WE GAAN AAN DE SLAG!

Uw wijk wordt in de komende jaren flink aangepakt. De wegen, 
het riool en verschillende woningen worden vernieuwd. De 
wijk kan groener, (kind)vriendelijker, duurzamer en socialer. 
Er is dus veel werk aan de winkel. Maar waar begin je dan?

Zowel de Gemeente Berkelland als wooncorporatie 
ProWonen vinden het belangrijk dat inwoners, ondernemers 
en andere betrokkeneninvloed hebben op de plek waar ze 
wonen en werken. Wij geloven dat plannen beter zijn 
wanneer bewoners écht meedoen. Samen kunnen we zorgen 
dat de wijkaanpak goed aansluit bij wat er leeft en speelt. 

U ontvangt periodiek een nieuwsbrief van de gemeente 
en ProWonen over de voortgang. Ook is er een website.

In februari heeft u de enquete ontvangen en de resultaten 
kunt u nu inzien. De resultaten zijn terug te vinden op de 
website: https://www.needenoordoost.com

• In de zomer organiseren we schetssessies voor de 
   openbare ruimte. Dit wordt begeleid door een 
   stedenbouwkundig bureau.
• Aankomende periode worden er een paar QuickWins 
   opgepakt die bijdragen aan schoon, heel en veilig.
• De gemeente werkt aan een subsidie regeling voor 
   het verduurzamen en toekomstbestendig maken van 
   particuliere woningen.
• ProWonen werkt aan de uitwerking van de opgaven 
   voor de huurwoningen in Neede NO.

HOE BENT U BETROKKEN

Het bewonersplatform 

Wilt u zich ook opgeven voor het Bewonersplatform?
Dat kan! Mail ons uw naam, adres en telefoonnummer.
Vertel waar u graag aan wilt bijdragen en u krijgt van ons 
bericht. Emailadres: needenoordoost@gemeenteberkelland.nl

Foto’s: eerste bijeenkomst met het 
bewonersplatform (november 2021)

Wijkschouw

Enquête

Communicatie

UW WIJK

Huishouden huur/ koop

huur koop

201259

Type huishouden

eenouderhuishouden
met kinderen

eenpersoonshuishouden

meerpersoonhuis-
houden met kinderen

Er zijn 460 huishoudens in Neede Noord Oost
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PLANNING OP HOOFDLIJNEN 

Voorbereiding 2021-2023

Opstarten en verkenningsfase
Vandaag: 
delen wat 
we hebben 
opgehaald

In december 
vertellen we u 

meer over 
het vervolg

Participatie

Bewonersplatform

Voorbereiden wijkuitvoeringsplan

In de zomer: 
Bewoners 

Schetssessies 
voor de open-
bare ruimte

Bepalen processtappen

Wat doen we tot 2030?

Verkennings-
fase

2021-2022

Plan-
vormingsfase

2022-2023

Ontwerpfase en 
realisatiefase

2023-2030

Waar zijn we nu mee bezig?

Wat doen we tot het einde van dit jaar?
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WAT KUNT U ZELF AL DOEN?

De eerste stap: isoleren! Het dak, 
de muren, de vloer en de ramen. 
Perspectief: één maatregel 
nemen leidt tot vermindering 
energiekosten.

Het verduurzamen van uw eigen 
woning. Wat gaat de gemeente doen? 
De gemeente werkt op het moment 
aan een subsidieregeling voor woning 
eigenaren. Daarnaast wordt er in de 
zomer een werkgroep duurzaamheid 
vanuit het bewonersplatform 
opgericht om mee te denken.

Welke woningen verduurzaamd worden en hoe, 
dat is nog niet bekend. De huurwoningen die 
gerenoveerd worden krijgen gemiddeld energie-
label A of B. Er is dus werk aan de winkel! Bij 
het verduurzamen van huurwoningen kunt u 
denken aan:

daken:

30%

muren:

20%
ramen:

15%

ventilatie:

20%

vloer:

10%

koude-
bruggen:

5%

Verduurzamen van woningen

Naast Verduurzamen 
hebben we aandacht 
voor het Levensloop-
bestendig maken van 
woningen

Dakisolatie

Spouwmuur-
isolatie

Vloerisolatie

Isolerende 
beglazing

HET VERDUURZAMEN 
VAN HUURWONINGEN

Wat gaat ProWonen doen?
Door 1 graad lager 
te stoken kunt u  
6% besparen op 
uw verwarmings-
kosten.

Zet uw 
thermostaat 
’s avonds op 
15 graden, 
daarmee bespaart 
u gemiddeld 
€100,- per jaar.

Zet zoveel mogelijk 
elektrische apparaten 
echt uit, in plaats van op 
stand-by. Zo kunt u tot wel 
€ 100,- per jaar besparen. 
Denk ook aan de opladers 
van de telefoon, babyfoon 
en tandenborstel. 

Maak kieren rond ramen 
en buitendeuren dicht met 
zelfklevend tochtband of 
met tochtstrips. Dan blijft 
de warmte binnen en de 
kou buiten. 

DE GEZAMENLIJKE 
ENERGIEREKENING

€ 830.000 
per jaar

€ 1.794 per 
huishouden
(gemiddeld)

In Neede NO heeft bijna 90% van de huizen een 
energielabel van C of lager. 

A - A+++

B

C

D

E

F

G

8 

18 

69

16

13

13

111

Huidige energielabels van de gebouwen in Neede

Stap 1 is isoleren!

ENQUÊTE RESULTATEN
In totaal hebben 212 bewoners de vragenlijst ingevuld.

Hoe belangrijk vindt u het onderwerp 'duurzaamheid'?

1

Absoluut niet 
belangrijk

Heel erg
belangrijk

2 3 4 5

1

Absoluut niet 
belangrijk

Heel erg
belangrijk

2 3 4 5

Hoe belangrijk vindt u uw energieverbruik? (n=212)

3,8

4,4

ENERGIEZUINIG WONEN IN DRIE STAPPEN

Beperk de 
energie-

vraag

Gebruik 
duurzame 

energie

Indien nodig, gebruik 
fossiele brandstoffen 
zo efficiënt mogelijk

3

21
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Woningen 
460

Particulier 
273 59%

ProWonen 
187 41%

Privaat 
17,21 hectare 76%

Groen
0,97 hectare 18%
21,2m² per huishouden 
(richtlijn VROM 2006 = 75m²)

Speeltuin
240m²

Functies
2x
School 4.694m²
Kerk 1.079m²

Warme plekken op een extreem hete zomermiddag
In straten met weinig schaduw wordt het snel heet 
(ongeveer 40-42 graden). 

Natte plekken na een extreem hevige bui 
Vooral in het zuiden van de wijk, want dat is het laagste punt. 
Aan de voet van de Needse berg.

KLIMAAT EN DUURZAAMHEID

IN CIJFERS

INRICHTING OPENBARE RUIMTE, VERKEER EN PARKEREN

Plangebied 
22,67 hectare

Woningen
 en tuinen

VerhardingGroen

Functies

Wegen ingericht op 50km/h 
in plaats van 30km/h

materiaal, inrichting, kruisingen 

Kwaliteit verharding Veel auto’s Weinig (openbare) ruimte

De wijk

Parkeren
0,17 hectare

Verharding 
4,49 hectare 82%

Openbaar 
5,46 hectare 24,5%
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De boekenkasttuin 
als herkenningspunt

De Vredesklok 
als herkenningspunt

Weinig kwalitatief  
hoogwaardig groen

Weining toezicht 
op het speeltuintje

Verharding geeft 
rommelig beeld

Wegen ingericht op 50km/h 
in plaats van 30km/h

WIJK-WANDELING & 
ENQUÊTE

Schaduw

SPELEN, BEWEGEN 
EN ONTMOETEN

Bestaande bankjes 
worden gewaardeerd 
maar niet allemaal 
evenveel gebruikt

Toezicht (vooral bij 
plek jongere kinderen)

Fijne plek voor 
jongere en oudere 
kinderen

Entree’s naar de 
wijk (Hoge Blik, 
Bosstraat, 
Kalanderstraat) 
mooier/ 
kleurrijker

GROEN EN BIODIVERSITEIT

Weinig kwalitatief  
hoogwaardig groen, wens 
voor meer fleur en kleur, 
bloeiende heesters 

Aanwezige bomen 
worden gewaardeerd

Aandacht voor 
meer vogels

Wegen ingericht op 
50km/h in plaats van 
30km/h

VERKEERSVEILIGHEID 
EN PARKEREN

Verharding is slecht 
onderhouden, scheef, 
veel scheuren en 
ongelijk, onveilig, 
rommelig beeld

Onoverzichtelijke 
kruisingen met name 
voor voetgangers en 
fietsers

Parkeren op plekken 
waar dat niet 
wenselijk is (bocht, 
stoep, uitrit, voortuin)

Vredesklok en 
boekenkasttuin 
als herkennings-
punt

SFEER EN UITSTRALING

Het is fijn wonen in 
Neede Noordoost

Diversiteit in de wijk is 
waardevol zowel in leeftijd 
van woningen als in 
combinatie huur-koop

Vergrijzing en kleinere 
huishoudens 

Hoe blijft de wijk 
aantrekkelijk voor 
gezinnen

Buurtbetrokkenheid is 
goed, maar kan beter

BELEIDSDOELEN

Toegankelijkheid 
voor iedereen

Verbeteren 
kwaliteit en veiligheid

Verduurzamen & 
vergroten 

klimaatbestendigheid

Vergroenen

Bewegen & 
ontmoeten

Vergroten
biodiversiteit

Bewoners 
centraal 
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• Klimaatbestendig
• Vergroenen
• Biodivers 
• Ruimte voor parkeren
• Ruimte om voor bewegen 

& ontmoeten

Wij denken aan...
• Stoep aan 1 kant i.p.v. 2 kanten
• Andere inrichting ipv standaard straat 

(bijv. erfinrichting)
• Parkeren verder van de voordeur
• Tuinen benutten (klimaat, parkeren..)
• Ruimte winnen door transformatie
• .....

WENSEN OPLOSRICHTING

Past niet in 
huidige openbare 

ruimte

Openbare ruimte
Private ruimte

ProWonen
Particulier

1,5m1,5m 5m
8m

18m

RijwegTrottoir Trottoir Voortuin

Privé Privé Openbaar 

Voortuin

VOORBEELD PROFIEL 
WOONSTRAAT

Bestaande situatie

5m5m

44%
tuin

56%
openbaar

Graag 
uw suggesties!
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Historie • Lijnen en structuren

Groen • StructurenGroen • Zones

Bebouwing langs hoogte-
lijnen stuwwal

Bouw Stoomweverij

Groen - structuren
• Verspreide kleine stukken openbaar groen
• Begeleidend groen langs de Rondweg
• Geen doorlopende groenstructuren binnenhet plange-

bied
• Oude bomen rond oude padenstructuur 

Toename woningbouw langs 
bestaande structuren

• Aanleg ringweg
• Woningbouw parallel aan 

de ringweg

Sterke toename 
woningbouw

i n tegra le  w i jkaanpak

1850 1900 1950 1970 1980 2020

HISTORISCHE TIJDLIJN

Historische locatie 
stoomweverij

Legenda
     Bouwjaar tot 1920
     Hoofdwegen en paden
     Subwegen en paden
     Vermoedelijk oude padenstructuur

Oude eik

Oude eik

Legenda
      Openbaargroen
     Bomenstructuur
     Bomen openbaargebied
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ERVEN

DORP

DORP

LANDGOEDEREN-
ZONE

LANDGOEDEREN-
ZONE

Groen-zones
Historisch gezien kun je de wijk in drie groen-zones opde-
len die geleidelijk elkaar opvolgen: 
Landgoederenzone: Brede statige bomenlanen. Deze 
structuur valt net op de rand van het plangebied en is nog 
kenbaar aan de overzijde van de Rondweg (Kempersdijk).
Erven: Houtwal rond het boerenerf. Structuur niet her-
kenbaar in de huidige situatie. 
Dorp: Geen kenmerkende groenstrutuur. 

Monument 
vredesklok
Herdenkt de 
neutraliteit van 
Nederland in 
de Eerste 
Wereldoorlog

Oude padenstructuur 
(vermoedelijk)

1

2

1

2
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