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Voorwoord 

 

Voor u ligt het dorpsplan 2020 – 2030. Het is alleen bij oplevering nieuw en blijft tien jaar actueel. 

Gelegen aan de oever van de Berkel tussen Neede en Borculo ligt ons mooie plaatsje Noordijk. 

Noordijk is een van de kleine kernen van de gemeente Berkelland. Noordijk heeft circa 800 inwoners, 

waarvan er 300 in de kern wonen en het overige aantal in het buitengebied.  

 

Noordijk kent een actief verenigingsleven in een rustige omgeving. De inwoners van Noordijk zijn 

trots op het gevarieerde landschap waar zij wonen en werken. Het natuurgebied Noordijkerveld en 

Needse-berg trekken jaarlijks mensen vanuit verschillende windstreken. Toeristen weten deze rust 

en ruimte in Noordijk te waarderen. 

 

Het Noordijks Belang heeft de taak om contact/een band te onderhouden met de gemeente 

Berkelland. We fungeren als overlegorgaan en proberen zaken welke spelen in de gemeenschap 

onder de aandacht te brengen bij de gemeente. Door jaarlijks met alle verenigingen een 

jaarvergadering te beleggen proberen we zaken op elkaar af te stemmen en te inventariseren waar 

aandacht voor gewenst is. 

 

Als Noordijks Belang onderhouden we de band met de gemeente Berkelland. Op dit moment zijn 

meerdere thema’s actueel. Thema’s die de aandacht hebben zijn: wonen, leefbaarheid, 

bereikbaarheid, beheer & infrastructuur en duurzaamheid en asbest.  In het dorpsplan geven wij aan 

waar we specifiek aandacht voor vragen, wat we willen bereiken en hoe we dat willen aanpakken. 

 

Naast de samenwerking met de gemeente vindt is er ook een samenwerkingsverband tussen de 

andere kleine kernen in de gemeente Berkelland. De zeven kleine kernen in Berkelland komen één 

maal per jaar samen om te kijken waar we elkaar kunnen versterken en welke zaken er leven in 

iedere kern. Voortvloeiend uit dit samenwerkingsverband is er in mei 2018 een verkiezingsdebat 

georganiseerd. Gezamenlijk werden de kansen en bedreigingen binnen de kleine kernen besproken 

en geagendeerd voor het verkiezingsdebat. Vervolgens is er één jaar later tijdens het 

verantwoordingsdebat per aangedragen onderwerp de stand van zaken geëvalueerd.  

Tevens bleek uit deze samenwerking dat er in iedere kleine kern op veel punten vergelijkbare 

vraagstukken liggen. Zo speelt in alle kleine kernen het thema wonen, waarbij specifiek naar voren 

komt dat nieuwbouw noodzakelijk is. Daarnaast zien we gemeente breed noodzaak voor 

woningsplitsing. Hiernaast speelt in een aantal kernen de problematiek omtrent de slechte mobiele 

bereikbaarheid. Als kleine kernen steken we de koppen vaker bij elkaar om gezamenlijk zaken aan te 

kaarten. 

 

Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de Dorpshuizen en  Kleine Kernen (DKK), de 

gemeente Berkelland en onderzoeksbureau KAW. Aan de hand van de startbijeenkomst, enquête, 

een verdiepingsbijeenkomst en de inzet van vijf werkgroepen zijn er actiepunten voor de korte 

termijn en lange termijn gepland. De thema’s in dit dorpsplan zijn: wonen, leefbaarheid, 

bereikbaarheid, beheer en beheer van infrastructuur en duurzaamheid en asbest). 
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Dit dorpsplan helpt het Noordijks Belang om onderbouwt de maatschappelijke ondersteunende taak 

uit te voeren. Tevens zal het Noordijks Belang naast de geformuleerde actiepunten in dit plan blijven 

inspelen op de actualiteiten en waar nodig de gemeenschap ondersteunen. 

 

Namens Noordijks Belang, 

 

Henk Radstaak (voorzitter)  
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1. Thema wonen 

 

In het kader van het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie voor Noordijk heeft de werkgroep 

wonen geïnventariseerd welke woonbehoefte Noordijk heeft. 

 

1.1 Woningbouw/woningvoorraad & kern Noordijk 
Aan de hand van de inventarisatie van de uitkomsten van de enquête en de informatie 

bijeenkomsten is in beeld gebracht welke behoefte er in Noordijk is aan woonruimte en welke 

vormen noodzakelijk zijn. Hierbij is er een onderscheid gemaakt tussen het buitengebied en de kern.  

Daarnaast is de vraag gesteld wat gewenst is voor Noordijk. Uit de startbijeenkomst, gehouden op 

vijftien november 2018, bleek dat de school een spilfunctie heeft binnen Noordijk. Echter is er de 

laatste jaren onvoldoende instroom van (potentiële) gezinnen. Om voldoende leerlingen op een 

school te houden, dienen er vier tot zeven (potentiële) gezinnen per jaar in te stromen.   

Naast instroom van (potentiële) gezinnen is er geen doorstroming. Mede doordat ouderen langer in 

hun huidige woning blijven wonen en er geen woningvoorraad is die voldoende mogelijkheden biedt 

voor zowel ouderen als starters. Hierdoor missen we de groep starters die een gezin willen gaan 

vormen in Noordijk.  

 

Aanvankelijk was er beleidsmatig in de Achterhoek ingezet op krimp, hierdoor wordt eerder 

genoemd effect versterkt. In Noordijk heeft er geen regie plaatsgevonden op nieuwbouw en 

instroom, gezien er de laatste jaren geen nieuwe woningen zijn toegevoegd aan de woningvoorraad. 

Om deze situatie te doorbreken is doorstroming gewenst. Het toevoegen van woonruimte voor 

starters en ouderen zal hier positief in bijdragen.  

 

Op dit moment zijn er vier verkoopkavels beschikbaar op de Vonderman, echter is dit in een 

duurdere klasse en hierdoor mogelijk niet geschikt voor starters. 

 

Wat willen we bereiken? 

Een goede mix in de woningvoorraad die voldoende woonmogelijkheden biedt voor starters, gezinnen 

en ouderen om in Noordijk te blijven of om zich te vestigen. 

 

 

 
 

Actiepunten: 

 Het toevoegen van (nieuwe) woningen voor starters en ouderen, onder andere door een 

andere verkaveling van beschikbare verkoopkavels en door het herbestemmen (inplaatsen) 

van panden. 

 In samenwerking met de Gemeente Berkelland de promotie van verkoopkavels in Noordijk 

vormgeven 

 Mogelijkheden voor renovatie, uitbreiding en/of levensloopbestendig maken van huidige 

woningen. 
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1.2 Buitengebied 
Noordijk kenmerkt zich door een groot buitenbied, waar circa 65% van de inwoners van Noordijk 

woont. In het buitengebied zien we het aantal agrarische bedrijven teruglopen. Om de leefbaarheid 

te borgen zal vernieuwing in het buitengebied plaats moeten vinden. 

 

Woningsplitsing is ingezet er wordt een kader zichtbaar dit betreft de bestaande situaties. Rood voor 

rood lijkt een tweede kans te krijgen. Karakteristieke woningen lijken extra mogelijkheden te krijgen. 

Uit de enquête blijkt dat er relatief veel mensen de wens hebben om naar het buitengebied van 

Noordijk te willen verhuizen. We zien een beperkt aanbod van wooneenheden in het buitengebied 

die te koop staan. De woningen die in de verkoop staan, zijn vaak te duur voor starters. Veel van deze 

woningen worden relatief vaak gekocht door mensen op leeftijd uit het westen, de starter krijgt hier 

dus geen kans, waardoor de vitaliteit in het buitengebied vermindert. 

 

In de huidige situatie wordt er nauwelijks doorstroom gezien in de huizenmarkt binnen Noordijk, 

hierdoor sluit de woonbehoefte niet aan op de vraag en het aanbod. Er zijn verschillende panden 

waar woningsplitsing een extra impuls zal geven aan de (doorstroom)mogelijkheden. Op deze wijze 

ontstaan er meer betaalbare en passende woningen voor de diverse doelgroepen binnen Noordijk. 

We kunnen mensen wijzen op deze mogelijkheid en zorgen dat dit zo snel mogelijk vastgelegd wordt 

in het bestemmingsplan voor het buitengebied. Vanuit de politiek en beleidsmatig is hier nu 

aandacht voor, het is belangrijk dat het uitgangspunt ‘betaalbare woningen voor verschillende 

doelgroepen in het buitengebied’ opgenomen wordt in de omgevingsvisie. Als werkgroep zien we 

deze ontwikkeling met vertrouwen tegemoet. Het tijdstraject blijft een punt van aandacht. Ook de 

definitieve uitwerking van deze plannen vraagt onze aandacht. Als werkgroep zullen we de 

ontwikkeling volgen en onze visie kenbaar maken naar de politiek en de beleidsmedewerkers. 
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Hoe wordt er omgegaan met een stoppend bedrijf? Wanneer je in beeld brengt wat sanering kost en 

hier een stuk projectontwikkeling in de vorm van wonen of werken tegenoverzet kun je op meerdere 

terreinen winst boeken. Kies voor erfvernieuwing laat het initiatief bij de eigenaar maar geef ruimte 

om te ontwikkelen en het ondernemen. Stimuleer en geef plannen de ruimte.  

Wanneer er werkgelegenheid is, is woonruimte noodzakelijk. Het een volgt uit het ander. In het 

nieuwe bestemmingsplan zouden we graag een afwijkingsbevoegdheid opgenomen zien om een 

goed onderbouwd plan simpel te kunnen faciliteren. Concreet willen we hierover het gesprek met de 

politiek en de beleidsmedewerkers aangaan.  

 

In het geval van een stoppend agrarisch bedrijf dient er ruimte te worden gegeven om over te gaan 

op een passende invulling van de leegstaande bebouwing (erfvernieuwing). In deze situaties dient 

het initiatief ten aanzien van ontwikkeling en ondernemen bij de eigenaar te worden gelegd.  

 

Er kan op een andere wijze ruimte worden gegeven aan de stoppende agrarische bedrijven (inclusief 

bestemmingsplanwijziging). Dit door middel van een versoepeling van de huidige sloopbonusregeling 

van  gemeente Berkelland. Versoepeling is wenselijk op het aspect slopen van de totale 

bedrijfsbebouwing. Wenselijk is dat deze agrarische bebouwing maar voor een deel gesloopt dient te 

worden, zodat eventuele toekomstige activiteiten ontplooid kunnen worden.  

 

 

Wat willen we bereiken? 

Een woningvoorraad die het mogelijk maakt voor verschillende doelgroepen om te wonen en werken 

in het buitengebied, op een wijze die aansluit bij het veranderende karakter van het platteland en de 

functie die men eraan wil geven. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

 Mogelijkheden in bestemmingsplannen voor omschakeling naar passende functies van 

agrarische bebouwing. 

 Versoepeling van de sloopbonusregeling 

 Woningsplitsing onder de aandacht brengen en onder de aandacht houden 

 Actief blijven inzetten op de mogelijkheden voor het geven van ruimte aan initiatiefnemers 

om in het buitengebied te kunnen ontwikkelen en ondernemen passend bij de behoefte om 

het buitengebied vitaal te houden. 
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1.3 Kern Noordijk  
Aan de hand van de inventarisatie van de uitkomsten van de enquête en de informatie 

bijeenkomsten is in beeld gebracht welke behoefte er is aan woonruimte en welke vormen 

noodzakelijk zijn in de kern van Noordijk. Gekeken naar het budget van starters vinden zij geen 

woning in zowel het buitengebied als in de kern van Noordijk. Uit de enquête bleek er sprake te zijn 

van een mismatch tussen vraag en aanbod van woningen. 

 

Naar de toekomst verwacht de gemeente Berkelland een krimpend aantal bewoners. Ook wordt 

verwacht dat de behoefte aan extra woningen zal afnemen. Gezien de economische ontwikkelingen 

en de ontsluiting van het gebied door de opening van de N18 ontstaat er een ander beeld. Woningen 

staan momenteel zeer kort te koop. De eisen die worden gesteld aan nieuwe woningen worden 

strenger. Er komt meer aandacht voor duurzaamheid, woongenot, veiligheid, luxe en gemak. Voor 

Noordijk ligt hier een kans, faciliteer als gemeente mensen met eigen wensen. Gekeken naar 

verduurzaming zie thema ‘duurzaamheid en asbest’. 

 

 

 
 

 

In de kern van Noordijk zijn er al jaren mogelijkheden om nieuw te bouwen, namelijk op de kavels 

gelegen op de Vonderman. Tot op heden is hier nog geen gebruik van gemaakt. Wanneer we dit 

nader belichten blijkt dat het geen gebruik maken van de mogelijkheden wordt veroorzaakt door de 

prijsstelling en de onbekendheid. Er is vanuit de gemeente geen enkel initiatief geweest om 

nieuwbouw te stimuleren (er is geen aandacht geweest voor promotie en prijsbeleid). Er lijkt nu 

beleidsmatig gezien draagvlak voor het bouwen naar behoefte. Hier ligt voor de woongroep een 

uitdaging. Hoe krijgen we de behoefte en de daarbij behorende mensen in beeld. Er is overleg 

geweest tussen de gemeente Berkelland en de werkgroep wonen. We zijn in gesprek geweest met de 

Gemeente Berkelland en de werkgroep wonen. Hieruit is een herverkavelingsvoorstel uit voort 

gekomen. Daarnaast hebben we de vraag gesteld hoe dan verder wanneer de bestaande bouwkavels 

zijn gevuld. Aan de hand van het op tijd aandragen van potentiële Noordijkers zullen we de noodzaak 

voor extra bouwkavels moeten afdwingen. Tevens moet de bestaande woningvoorraad op de 
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geldende woonwensen worden afgestemd, zodat de doorstroom wordt bevorderd. Er kan dan 

worden gedacht aan het onder de aandacht brengen van vergunningsvrij (ver)bouwen. 

 

Om toekomstige instroom mogelijk te maken zal jaarlijks de woonbehoefte gepeild moeten worden. 

Hier ligt een rol voor de gemeente. Dit speelt in alle kernen, het ligt voor de hand om hier centraal 

een systematiek (bijvoorbeeld een meldpunt) voor te ontwikkelen. Hiermee kan op éénduidige wijze 

onderzoek worden ingesteld en waar mogelijk een stuk regie worden gehouden (op onder andere 

prijs, promotie en plaats). Wanneer dit bij de individuele kernen is neergelegd, is de kans groot dat 

iedere kern zijn eigen werkwijze gaat ontwikkelen. Op deze manier wordt er nog geen duidelijk beeld 

van de actuele stand van zaken worden verkregen. Aan de hand van éénduidig onderzoek kan er dan 

in overleg met de kleine kernen gezocht worden naar oplossingen. Wanneer blijkt dat er te weinig 

nieuwbouw ruimte beschikbaar is zal gekeken moet worden naar nieuwbouw locaties. 

 

Wat willen we bereiken? 

Extra woningen toevoegen in de kern van Noordijk die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen, 

zodat de mogelijkheden verruimen voor ouderen om door te schuiven, voor jongeren om te starten en 

gezinnen om zich te vestigen of door te schuiven. 

 

 
 

 

 

Actiepunten: 

 Het ontwikkelen van een centrale systematiek met als doel om een mismatch te voorkomen 

tussen woonbehoefte en uitstroom van inwoners binnen de gemeente Berkelland 

 Blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden om woningen te kunnen bouwen als de huidige 

bouwkavels invulling hebben gekregen. 

 Inzetten op het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden om aanpassingen te doen 

aan de bestaande woningvoorraad 

 Bijdragen aan het ontwikkelen van een gemeentebrede methodiek voor het opzetten, 

uitdragen, begeleiden en uitvoeren van nieuwbouwprojecten. 

 In overleg met Timmerije B.V. de woonmogelijkheden in Noordijk onder haar werknemers 

promoten. 
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2. Leefbaarheid 

 

Vanuit de startbijeenkomst in november 2018 kwamen er voor het thema leefbaarheid de volgende 

subthema’s naar voren: veiligheid, AED, basisschool, verenigingsleven & samenwerking van  

verenigingen en ouderen. 

 

2.1 Veiligheid 
Uit de enquête kwam naar voren dat sommige inwoners een gevoel ervaren van onveiligheid, dit met 

name in de context van de arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten worden ondergebracht op drie 

locaties in Noordijk en één locatie op het recreatiepark. Tevens is geluidsoverlast aan de orde. De 

taalbarrière maakt het lastiger om deze mensen op deze aspecten aan te spreken. Het probleem is 

dat er te veel mensen in een kleine ruimte bij elkaar zitten en zij met name in het weekend weinig 

om handen hebben. Onbegrip over het feit dat de gemeente weinig tot niet lijkt te handhaven 

omtrent rommel en overlast, terwijl men ervaart dat op andere plekken wel streng opgetreden 

wordt.  Vanuit bovenstaande is er sprake van twee organisaties die dienst doen als aanspreekpunt en 

bemiddelende partij, namelijk Flex Team en de Horizon Stichting.  

 

Vanwege de te ervaren onveiligheid heeft de gemeente de taak om structureel wat te organiseren 

voor arbeidsmigranten zowel in beleid als in uitvoering.  

 

Wat willen we bereiken? 

Structureel organiseren van woonvoorziening voor arbeidsmigranten door de Gemeente Berkelland 

en adequate handhaving bij overlast. 

 

 

Actiepunten: 

 Inventarisatie van: 

- Hoeveel arbeidsmigranten er in Noordijk zijn 

- Hoeveel verblijfplaatsen zijn er voor arbeidsmigranten in Noordijk 

- Wat er exact speelt in de buurt ten aanzien van onveiligheid 

- Wat de rol is van de eigenaar/beheerder en de gemeente in het kader van gevoelens van 

onveiligheid 

 Gesprek met de gemeente met de desbetreffende uitvoerende ambtenaar die de regels kan 

verhelderen: 

- Wat zijn de regels van de gemeente waarop handhaving plaats vindt?  

- Wat zijn de handhavingsmogelijkheden en wat heeft er reeds plaatsgevonden ten 

aanzien van handhaving? 

- Hoe wordt de brandveiligheid gecontroleerd en gewaarborgd? 

 Gesprek met de handhavers van de gemeente voeren over hoe we elkaar kunnen 

ondersteunen 

 Het benaderen van de eigenaren/beheerders middels een tussenpersoon 
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2.2 AED 
Op dit moment zijn er vier AED’s in de omgeving van Noordijk, namelijk bij bedrijven: 

- Timmerfabriek Neede  

- Timmerije B.V.   

Door de gemeenschap is geregeld: 

- Stel 

- Hietbrink 

Er is voor deze twee van de vier AED’s geen periodiek onderhoud geregeld, echter is dit wel zeer 

wenselijk. De gemeente heeft aandacht voor dit thema, maar gezien het belang voor de samenleving 

willen we dit zo snel mogelijk geregeld hebben. De centrale vraag die binnen dit thema heerst is: 

‘hoe kan het periodiek onderhoud worden gerealiseerd’. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het realiseren van structureel/periodiek onderhoud voor alle AED’s in Noordijk. 

 

Allereerst is de wens om onderhoud van de AED’s in Noordijk te realiseren, echter is het 

achterliggende doel dat dit gemeentebreed kan worden doorgetrokken. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

 Benaderen van de AED werkgroep  in Noordijk om verheldering te krijgen en de situatie te 

bespreken. 

 Inventarisatie van: 

- Wie de eigenaren van de AED’s zijn; 

- Wat de kosten zijn voor het  onderhoud; 

- Hoe het onderhoud in andere kernen wordt geregeld; 

- Fondsen  waarmee het onderhoud van deze AED’s kan worden gerealiseerd. 

 

 Gesprek met de Gemeente Berkelland om inzichtelijk te krijgen hoe het komt dat het 

structureel onderhoud nog niet is geregeld. 

 Inventariseren welke externe partijen het periodiek onderhoud kunnen regelen. 
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2.3 Basisschool 
Vanuit de enquête is naar voren gekomen dat de inwoners het zeer belangrijk vinden dat de 

basisschool in Noordijk blijft behouden. De instroom van de leerlingen is moeilijk in te schatten en dit 

zorgt voor onzekerheid over het (voort)bestaan van de basisschool. Dit heeft meerdere redenen, 

jonge gezinnen die zich niet kunnen vestigen, vergrijzing, maar ook gezinnen waarvan de kinderen 

niet naar de basisschool in Noordijk gaan maar voor Neede kiezen.  

Niettemin zijn er voldoende leerlingen ingestoomd, juist op het moment dat de nood het hoogst was. 

Beleidsmatig blijft het inschatten van de instroom van leerlingen in relatie tot toekomstperspectief 

een lastig punt. 

 

Een belangrijke oorzaak is ook dat jongeren/jonge gezinnen moeilijk goede betaalbare woningen 

kunnen vinden in Noordijk. Er wordt binnen het thema wonen van het dorpsplan gekeken naar 

mogelijkheden om nieuwe woningen toe te voegen die geschikt zijn voor jongeren en jonge 

gezinnen.  

 

 
 

Wat willen we bereiken? 

De instroom van kinderen op de basisschool van Noordijk vergroten, zodat de bassischool kan blijven 

voortbestaan.  

  

 

Actiepunten: 

 Het opzetten van een nieuwbouwproject in Noordijk 

 Het onderzoeken wat de beweegredenen zijn van ouder(s)/verzorger(s) om kinderen naar 

een andere school dan de B. Tormijnschool te laten gaan. 

 Het ondersteunen van de B. Tormijnschool naar behoefte. 
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2.4 Verenigingsleven & samenwerking van verenigingen 
Noordijk kent een groot verenigingsleven, bestaande uit diverse sportverenigingen, historische 

verenigingen, vermaak en al wat niet meer. Een groot deel van de Noordijkers zit dan ook bij een 

vereniging of neemt deel aan de activiteiten die de diverse verenigingen organiseren. De 

verenigingen houdt een kern als Noordijk levend.  

 

 

Binnen dit thema zijn verschillende subthema’s wat 

speelt bij de verenigingen. Verenigingen zien een 

afname van het ledenaantal en daarmee wordt het 

invullen van bestuurlijke functies lastiger. Hierdoor 

ontstaan er zorgen over de sociale cohesie van alle 

inwoners. 

 

Op dit moment is de jaarvergadering met alle 

verenigingen bij elkaar goed ingebed, echter blijft het 

verder daarbij. De samenwerking tussen de diverse 

verenigingen kan veel beter. Wat er vooral aan 

schort is goede communicatie en 

communicatiemiddelen, wat de functie van 

verenigingen als bindmiddel in Noordijk bemoeilijkt. 

Het is lastig voor de verenigingen om de 

verschillende mensen in Noordijk te bereiken. Iedere 

vereniging heeft zijn eigen (email)adressenlijst en 

deze info zou veel beter gedeeld kunnen worden. 

Hierbij moet natuurlijk wel rekening gehouden 

worden met de regels uit de AVG, maar dit is niet 

onmogelijk. 

 

 

 

De huidige website van Noordijks Belang wordt, buiten de evenementenagenda, niet vaak van 

nieuwe content voorzien. Dit heeft ook te maken met het feit dat updaten niet erg laagdrempelig is. 

Dit staat of valt met het hebben van iemand die verantwoordelijk is voor de website. Als deze 

persoon er niet is, zal geen enkel middel (website of iets anders) slagen. Als deze er wel is, kan het 

middel best zo ingericht worden dat dit beter te gebruiken is (dan wel in vorm van website, 

Facebookpagina, Instagramaccount, Twitterpagina, et cetera). 

 

De Koerier is niet altijd even actueel, aangezien er nogal wat tijd zit tussen aanleveren kopij en 

verschijnen van het blad. Wel wordt dit boekje door veel mensen gelezen en wordt er een groot 

aantal mensen mee bereikt. Wellicht kan deze in digitale versie (pdf) ook via de website van 

Noordijks Belang beschikbaar komen. Papieren en digitale media kunnen prima naast elkaar bestaan 

aangezien je er verschillende doelgroepen mee bereikt. 

 

 



14 
 

Wat willen we bereiken? 

Optimalisatie van het actieve verenigingsleven door onderlinge communicatie tussen verenigingen te 

verbeteren, maar ook de communicatie tussen de verenigingen en de inwoners. Om dit te kunnen 

doen moeten de communicatiemiddelen aansluiten bij de huidige tijd door bestaande middelen waar 

nodig aan te passen en nieuwe middelen in te zetten. 

 

 
 

 

2.5 Ouderen  
Gekeken naar de demografische ontwikkelingen binnen de Achterhoek is vergrijzing hiervan een 

zichtbaar kenmerk. Dit speelt of zal ook gaan spelen in Noordijk, gezien binnen een niet al te lange 

tijd er verhoudingsgewijs meer inwoners zijn in de leeftijdscategorie van 65+ ten opzichte van de 

andere leeftijdscategorieën. De meeste ouderen wonen in Noordijk in het buitengebied, waarbij er 

sprake is van inwoning met een eventuele combinatie van het verlenen van mantelzorg door familie 

dan wel naasten. 

 

In het kader van de leefbaarheid is het van belang om de behoefte van de ouderen in beeld te 

hebben. Op deze behoeften dient te worden ingespeeld om eventuele problemen in deze behoeften 

te voorkomen. 

 

Actiepunten: 

 Informeren bij verenigingen of er behoefte is om intensiever contact te onderhouden. 

 Het upgraden van de jaarlijkse bijeenkomst van alle verenigingen in Noordijk, waardoor 

verenigingen elkaar meer kunnen versterken op de volgende gebieden: 

- Beschikbaarheid en aanschaf van materialen 

- Gezamenlijk e-mailadressenbestand 

- Voorkomen van leegloop 

 Het oppakken van een gezamenlijke nieuwsbrief en mailadressenbestand, waarbij er 

rekening is gehouden met de AVG. 

 Inventariseren of er draagvlak is voor een website van verenigingen met de voorwaarde dat 

verenigingen zelf zorgen voor input van de website 

 Bij voldoende draagvlak: 

- Het plaatsen van een oproep voor vrijwilligers die willen werken aan een website 

- Inventariseren wat de wensen van inwoners en verenigingen zijn t.a.v. de website 

- Inventariseren of een koppeling mogelijk is met de Koerier en de website 

 Inventariseren of er draagvlak is voor een activiteiten app, waarin de activiteiten in Noordijk 

worden vermeld. 

 Inventariseren wat  de sportfederatie kan betekenen voor de Noordijkse sportverenigingen. 
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Wat is het doel? 

Adequaat inspelen op de vergrijzende samenleving in Noordijk, door ervoor te zorgen dat ouderen 

zowel nu als in de toekomst in hun (woon)behoeftes worden ondersteund en zo bij wordt gedragen 

aan hun levensgeluk.   

 

 

 
 

 

 

 
 

Actiepunten: 

 In kaart brengen hoe de demografische verhouding  er in Noordijk gaat uit zien en welke 

impact dit heeft op de samenleving. 

 Het in beeld brengen van woonbehoeften van ouderen. 

 Het uitvoeren van (woongeluk)gesprekken met ouderen in samenwerking met de gemeente 

Berkelland. 

 Het bieden van ondersteuning in de geuite woonbehoeften. 

 Het bieden van ondersteuning van de door ouderen gewenste activiteiten die bijdragen aan 

hun levensgeluk. 
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3. Bereikbaarheid 

 

Vanuit de startbijeenkomst in november 2018 kwamen er voor het thema bereikbaarheid de 

volgende subthema’s naar voren: mobiele bereikbaarheid en digitale bereikbaarheid. 

 

3.2 Mobiele bereikbaarheid 
Met mobiele bereikbaarheid worden de netwerken bedoelt die noodzakelijk zijn voor het 

verspreiden van signalen voor o.a. de mobiele telefoon of de auto die rijdt op navigatie. 4G 

netwerken zijn grootschalig in Nederland beschikbaar, maar 5G komt geleidelijk aan ook in opkomst. 

Mobiel bereikbaar zijn wordt voor ons steeds belangrijker, aangezien (bijna) iedereen beschikt over 

een smartphone die ons op alle plekken kan voorzien van de mogelijkheid om te kunnen bellen en 

internetten. Het is voor iedereen van groot belang om overal mobiel bereikbaar te zijn, bijvoorbeeld 

voor het bellen van hulpdiensten.  

 

In Noordijk is de mobiele bereikbaarheid op enkele plaatsen zorgelijk te noemen. Dit ervaren een 

aantal inwoners permanent, bijvoorbeeld doordat ze telefonisch niet bereikbaar zijn. In Noordijk zijn 

drie plekken aan te wijzen waar de mobiele bereikbaarheid significant slecht is: op de Needse berg, 

in de kern en aan de Geesterse/Gelselaarse zijde. De oplossing voor een goede mobiele 

bereikbaarheid is het plaatsen van telefoonmasten die de mobiele signalen verspreiden. 

Aandachtspunt hierbij is om het oog op de toekomst te houden en bij het plaatsen van nieuwe 

telefoonmasten gelijk rekening te houden met de mogelijkheden voor 5G netwerken. 

 

Wat willen we bereiken? 

Overal in Noordijk goede mobiele bereikbaarheid. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

 Exact in kaart brengen waar de mobiele bereikbaarheid slecht is 

 Providers stimuleren masten te plaatsen 

 Omringende dorpen plaatsen ook masten, onderzoek de effecten daarvan op Noordijk en stel 

vast of dat betekenis heeft voor de plekken met slecht bereik. 

 Bijdragen in het participatietraject als een provider bezig is met het zoeken van nieuwe 

locaties voor het plaatsen van masten. 
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3.3 Digitale bereikbaarheid 
Met digitale bereikbaarheid wordt bedoelt de toegang tot snel internet. De ontwikkelingen op 

digitaal gebied gaan snel en het dataverkeer neemt alleen maar toe. Dat vraagt om een snel netwerk 

die in korte tijd grote hoeveelheden aan data kan verwerken. Na het buitengebied is de ambitie is om 

in de toekomst een dergelijk snel netwerk in de kern gerealiseerd te krijgen.  

 

Wat hebben we bereikt? 

Snel internet voor alle Noordijkers! 

 

In september 2019 heeft de partij ‘Glasvezel buitenaf’ aangekondigd dat de kern van Noordijk 

aangesloten gaat worden op het glasvezelnetwerk. Als de aanleg achter de rug is, dan hebben alle 

inwoners van Noordijk toegang tot snel internet. 

 

 

 

 

 

Actiepunten: 

 Geen, glasvezel faciliteert snel internet en dat is in het buitengebied reeds aangelegd en 

wordt gerealiseerd in de kern.  
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4. Beheer en infrastructuur 

 

Vanuit de startbijeenkomst in november 2018 kwamen er voor het thema beheer en infrastructuur 

de volgende subthema’s naar voren: onderhoud van wegen en bermen, dorpshuis, onderhoud 

dorpsplein en aankleding van de dorpskern. 

 

4.1 Beheer en onderhoud van infrastructuur 
De wegen hebben (structureel) onderhoud nodig en communicatie hierover naar de inwoners van 

Noordijk is noodzakelijk. Er zijn in Noordijk meerdere wegen die onderhoud nodig hebben. Naast de 

Markveldsedijk zijn het met name secundaire wegen die onderhoud nodig hebben, zoals de Voort, 

Benninkdijk, Bergweg, de Borgersteeg en de Horstmanweg. 

 

Er zijn zowel problemen met het onderhoud van de wegen als de bermen. Allereerst wordt er bij de 

wegen problemen gezien met de toplaag, wortelopdruk door bomen en scheuring van het wegdek. 

Dit geeft enerzijds overlast voor fietsers en landbouwverkeer, anderzijds komt de veiligheid van alle 

weggebruikers in het gedrang. 

Gekeken naar de bermen zijn er problemen met de conditie van de bermen en het onderhoud om de 

biodiversiteit te versterken (ecologisch bermbeheer). Een slechte conditie van de bermen ontstaat 

door toenemende verkeersdrukte (van met name zwaarder verkeer) en het klepelen van de bermen 

waardoor de biodiversiteit afneemt. Één of twee keer per jaar worden de bermen in Noordijk door 

de gemeente geklepeld, dit wordt gedaan in plaats van het maaien, opzuigen en afvoeren. Het 

maaien en afvoeren leidt tot een betere biodiversiteit. 

 

De toeleveringsbedrijven, met vaak zware combinaties van hun transportmiddel, voor het 

bedrijfsleven komen via diverse wegen naar Noordijk. Alternatieve routes zijn binnen Noordijk niet 

mogelijk dan wel haalbaar. Hierdoor moet er ingezet worden op de verbetering van het huidige 

wegennet wat opgewassen is tegen zwaarder verkeer.  

 

De meeste bomen langs de wegen zijn in het beheer van de gemeente. Veel bomen in Noordijk zijn 

ongeveer 50 jaar oud. Momenteel wordt vaak rigoureus onderhoud gepleegd, zodat er de eerste 25 

jaar geen onderhoud weer nodig is. 

De aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt een probleem voor de natuur en de gebruikers 

ervan. Hierdoor dient er te worden gekeken naar meer diversiteit in het bomenbestand. 

 

Tevens is er sprake van een onveilige verkeerssituatie bij de B. Tormijnschool, met name bij de 

splitsing Haardijk en Geerdinkweg. Dit is een onoverzichtelijk punt voor zowel fietsers/voetgangers 

als gemotoriseerd verkeerd. 

 

De gemeente Berkelland is bezig om de eigendomssituaties met betrekking tot de bermen in beeld te 

brengen. Hierbij blijkt dat er gronden van de gemeente Berkelland in gebruik zijn bij particulieren. De 

gemeente Berkelland eist het gebruik van haar eigendom op (teruggenomen bermen). Hierdoor 

ontstaan er vraagstukken ten aanzien van het behoud en onderhoud van deze bermen. 
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Wat willen we bereiken? 

Veilige wegen die goed onderhouden en goed begaanbaar zijn met ecologisch beheerde bermen en 

een vitaal en divers bomenbestand. 

 

 

 
 

 

4.2 Beheer, onderhoud en exploitatie dorpshuis 
’t Haarhoes is in 2017 omgebouwd van sportzaal met kantine naar een dorpshuis met een sportzaal. 

Diverse verenigingen en organisaties maken gebruik van ’t Haarhoes. De stichting is eigenaar van het 

gebouw en de gemeente van de grond. Samen met de gemeente is er een onderhoudsplan opgesteld 

voor de komende 30 jaar. Dit gaat om onderhoud aan het gebouw van zowel de binnen- als 

buitenkant. Wat de komende tien jaar de uitdaging is en blijft is het behouden en vinden van 

vrijwilligers voor de diverse werkzaamheden. Verder is het bestuur samen met de 

activiteitencommissie volop bezig om meerdere activiteiten te starten om het bezetting van het 

dorpshuis te verhogen, zodat er een gezonde exploitatie blijft. 

 

Wat willen we bereiken? 

Een dorpshuis dat door allerlei verenigingen en organisaties gebruikt wordt en waar vrijwilligers de 

handen uit de mouwen blijven steken voor het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden. 

 

 

 

Actiepunten: 

 Onderhoud van wegen onder de aandacht en in beeld brengen bij de gemeente Berkelland, 

denk aan het opknappen van bermen en het vernieuwen van het wegdek van bepaalde 

wegen. 

 Een verbetering van het huidige onderhoudsschema van de Gemeente Berkelland, waarbij de 

planning van het onderhoud inzichtelijk is voor iedere inwoner. 

 De samenwerking tussen agrariërs en de gemeente Berkelland ten aanzien van ecologisch 

bermbeheer verbeteren in overleg met de aanliggende grondeigenaren (ook in relatie met de 

teruggenomen bermen) . 

 De gemeente attenderen op meer diversiteit in het bomenbestand.  

 Inventariseren welke maatregelen de verkeersveiligheid bij de B. Tormijnschool kunnen 

verbeteren. 

Actiepunten: 

 Blijven inzetten op het vinden en behouden van vrijwilligers die werkzaamheden willen 

verrichten in en om het gebouw, zodat blijvend invulling wordt gegeven aan het 

onderhoudsplan.  

 Het stimuleren van partijen om activiteiten te organiseren in ’t Haarhoes.  
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4.3 Beheer en onderhoud dorpsplein 
Een aantal jaren geleden is het dorpsplein in Noordijk aangelegd. Het Noordijks Belang was hier 

initiatiefnemer in. De werkgroep bestond verder uit mensen van de School, De ‘Oale Schole’ en ’t 

Haarhoes. De drie partijen zorgen zelf deels voor het onderhoud aan hun eigen gedeelte van het 

dorpsplein. Hier zijn verder geen duidelijke afspraken over gemaakt. Door overleg tussen de 

Gemeente Berkelland, B. Tormijnschool, de ‘Oale Schole’ en ’t Haarhoes kan er een beheersplan 

worden gemaakt voor het dorpsplein. Echter is het probleem dat er geen afspraken gemaakt zijn 

over het onderhoud en de vervanging van speeltoestellen.  

 

Wat willen we bereiken? 

Goed beheer en onderhoud van het dorpsplein door/in overleg met de Gemeente Berkelland, 

Tormijnschool, De ‘Oale Schole’ en ’t Haarhoes. 

 

 

 

Actiepunten: 

 De ambitie is het oprichten van een werkgroep beheer & onderhoud van dorpsplein Noordijk. 

 Afspraken maken over beheer & onderhoud van het dorpsplein. 

 Opstellen onderhoudsplan door partijen voor het dorpsplein met bijbehorende 

werkzaamheden en kosten. 
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4.4 Beheer en onderhoud van de ‘Oale Schole’ 
De ‘‘Oale Schole’’ is gelegen aan hetzelfde, gezamenlijke dorpsplein en heeft haar bezoekerscentrum, 

met wisselende tentoonstellingen, gehuisvest in het historische pand van de voormalige basisschool.  

Op dit moment is er geen inzicht in het eigendom en het onderhoudsplan van de ‘Oale Schole’. 

 
 

 
 

Wat willen we bereiken? 

Goed beheer, onderhoud en behoud van het historische pand. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actiepunten: 

 In gesprek gaan met het bestuur van de ‘Oale Schole’ om inzicht te krijgen in de 

eigendomssituatie en het onderhoudsplan 
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4.5 Aankleding dorpskern 
De vier bloembakken bij binnenkomst van Noordijk worden onderhouden door de inwoners van 

Noordijk. Tevens zijn er diverse gemeentelijke perkjes in de dorpskern, echter dient er vervanging te 

komen van de bestaande beplanting. Voor het onderhoud van deze diverse perkjes is geregeld via 

het Noordijks Belang, echter is er onduidelijkheid over het beheer (vervanging van beplanting) van de 

perkjes. Tevens is er een sterke wens voor de verduurzaming van de straatlantaarns en moderne 

uitstraling van de kern.  

 

 

 

 

Wat willen we bereiken? 

Het realiseren van een sfeervolle en duurzame straatverlichting, aankleding en beplanting in de 

dorpskern. 

 

 

 
 

 

 

Actiepunten: 

 Het beschikbaar stellen van een budget voor het beheer en onderhoud van de perkjes door 

de gemeente Berkelland. 

 Het vernieuwen van de straatverlichting. 

 Het realiseren van een schoolzone 
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5. Duurzaamheid en asbest 

 

Vanuit de startbijeenkomst in november 2018 kwam er voor het thema duurzaamheid en asbest de 

volgende subthema’s naar voren: centrale asbestsanering, energieneutraal en opwekken groene 

energie. Door de genoemde actiepunten wordt de Co2 uitstoot aanzienlijk verminderd. Aan het einde 

van dit hoofdstuk is er een matrix weergegeven met de actiepunten (korte- en lange termijn) van 

ieder subthema. 

 

5.1  Centrale asbestsanering 
Het is bewezen dat asbestdaken schadelijk zijn voor de algehele volksgezondheid, doordat de 

asbestvezels in de lucht terecht kunnen komen. Het verbod op asbestdaken vanaf 2024 is door de 

Eerste kamer naar de prullenbak verwezen, met name vanwege de hoge kosten die dit met zich 

meebrengt. Echter het verzekeren van een asbest dak wordt steeds lastiger in de toekomst, 

waardoor de noodzaak voor het vervangen van deze daken blijft bestaan. 

 

In Noordijk ligt nog veel asbest op de daken. Het gaat hierbij vooral om schuren, maar ook in 

woningen kan nog asbest aanwezig zijn. In de andere kernen, zoals Gelselaar, vindt onder coördinatie 

van de gemeente Berkelland asbestsanering plaats middels de asbesttrein. Dit kan voor Noordijk ook 

een interessante oplossing zijn voor het asbest probleem.  

 

Wat willen we bereiken? 

Geen asbestdaken meer in Noordijk. 

 

 

 

 

 

5.2 Energieneutraal 
In de toekomst is het genoodzaakt dat de inwoners van Noordijk van aardgas overschakelen naar een 

alternatieve energiebron om zichzelf te voorzien in hun energiebehoefte. Echter is de huidige situatie 

dat er nog veel woningen in Noordijk niet of slecht zijn geïsoleerd. Om de omschakeling te maken 

naar een alternatieve energiebron dienen woningen ook beter te worden geïsoleerd. Op deze wijze 

sluit Noordijk zich aan bij de ambities zoals uitgesproken door de Achterhoekse Groene Energie 

Maatschappij (AGEM). 

 

Wat willen we bereiken? 

Noordijkers voorzien zich zelf in hun energiebehoefte en energieverbruik op duurzame wijze, zodat 

Noordijk energieneutraal wordt. 

Actiepunten: 

 Zie Tabel 1 - Matrix van thema's en potentiële maatregelen 
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5.3 Opwekking groene energie 
De werkgroep wil nadrukkelijk kijken naar mogelijkheden rondom waterstof, zon- en windenergie. 

Met name van waterstof verwachten we kansen, mede doordat dit op het huidige aardgasnetwerk 

kan. Bij eventuele aanleg van zonneparken is het van belang dat de opgewekte energie ook 

opgeslagen kan worden. Er is tevens over warmtepompen gesproken, de werkgroep is van mening 

dat deze installaties in verhouding veel energie vragen. 

 

Wat willen we bereiken? 

Het opwekken van voldoende groene energie voor alle inwoners van Noordijk. 

 

 
 

Actiepunten: 

 Zie Tabel 1 - Matrix van thema's en potentiële maatregelen 

Actiepunten: 

 Zie Tabel 1 - Matrix van thema's en potentiële maatregelen 
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5.4 Actiepunten 
 

Hieronder zijn alle actiepunten van het thema duurzaamheid en asbest weergegeven in een matrix. 

Tabel 1 - Matrix van thema's en potentiële maatregelen 

Duurzaam Noordijk – Matrix van Thema’s en potentiele maatregelen  

Noordijk 2030 

Zelfvoorzienend 

Thema’s 

 

Centrale asbestsanering Energieneutraal Zonnepanelen buiten dak 

zonder vergunning 

Van het gas af 

 

CO2 uitstoot 

 

Maatregelen Korte termijn – tot 3 jaar 

Inventarisatie reeds aanwezige 

maatregelen en behoefte / 

wensen  

(eind 2019) 

In enquête opnemen 

Ism met Gemeente. M. 

Mellink 

- In enquête opnemen 
- Ism Energie loket en coach, 

Buurtkracht 
- Warmte foto’s 

In enquête opnemen 

- Ism Energie loket en 
coach, Buurtkracht 

 

In enquête opnemen 

- Ism Energie loket en coach, 
Buurtkracht 

 

In enquête opnemen 

- Ism Energie loket en 
coach, Buurtkracht 

Inventarisatie 

Subsidie (en regelgeving) 

(Voorjaar 2020) 

Asbestlening gemeente Subsidie gemeente Subsidie Gemeente / 

Provincie 

Regelgeving 

Subsidie Gemeente / Provincie Subsidie Gemeente / 

Provincie 

Onderzoek alternatieve 

financiering 

 

 

(zomer 2020) 

Noodzakelijk bij 

wegvallen bestaande 

subsidies. 

Object gebonden hypotheek / 

lening. 

Eventueel Gemeente en 

Provincie (Energiefonds)*** 

Object gebonden 

hypotheek / lening. 

*** 

Object gebonden hypotheek / 

lening. 

*** 

Object gebonden 

hypotheek / lening. 

*** 

Inventarisatie bestaande 

initiatieven mbt collectieve 

Inkoop 

(voorjaar 2020) 

Mogelijkheid 

onderzoeken bij 

aansluiten bij asbesttrein 

Gelselaar. 

Contact M. Mellink 

- ZP-contract Haarlo 
- Vereniging eigen Huis of 

Consumentenbond 
- Aansluiten bij AGEM 

- Kleine particulier 
initiatieven 

Gasloze nieuwbouw Verduurzamen bodem 

dmv Biomassa 

(Haarlsoseveld en Olden 

Eibergen) 
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Inventarisatie en onderzoek 

nieuwe initiatieven mbt 

collectieve inkoop 

 

(Najaar 2020) 

Als asbesttrein Gelselaar 

niet mogelijk is, zelf 

opzetten. 

Contact M. Mellink 

- WI, WP, WE 
- Eigen “pilot” opzetten 
- Postcode Roos 
- Eigen energie coöperatie 

opzetten** 

- ** Eigen energie 
coöperatie 

- Partners / 
marktpartijen? 

- H2 combinatie met ZP en / of 
WE. Waarbij H2 zowel 
energiedrager én brandstof. 

- Partners/Marktpartijen (o.a. 
VDL, Witte Energie, Remeha 
e.d.) 

- Collectieve elektrische 
huurauto 

Realisatie Korte termijn 

initiatieven (doorloop naar 

Middellange termijn ?) 

(start zomer 2020) 

Koers vóór 2024 ivm 

eventuele eisen 

verzekeraars 

- WI, ZP, WP 
- WE (mogelijk wat vroeg, zijn 

lange “inspraak” trajecten, 
doorloop naar lange 
termijn)**** 

Eerste initiatieven Nieuwbouw, bestaande 

technieken (ZP + WP) 

- Bermbegroeiing 
/bloemenbermen 

Alternatieven onderzoeken 

 

 

(Verspreid over 2020) 

Na sanering gebruik 

Sedum dakbedekking.* 

- Samenwerking met Timmerije 
ivm restwarmte 

- Thuisaccu’s / Energiewand 
* Sedum ivm rendement ZP 

 - Bezoeken kleine kernen in NL 
die al verder op weg zijn (Stad 
aan ’t Haringvliet, Pilot 
Remeha Rotterdam) 

- H2 – Platform NL 

- *Sedum dakbedekking 
- Bermbegroeiing / 
bloemenbermen 

 Middellange en Lange termijn – 3 tot 10 jaar 

Actualiseren onderzoek nieuwe 

ontwikkelingen 

 

(start najaar 2021) 

   Gedetailleerd plan maken voor 

Combi ZP / WE met H2. 

Infrastructuur (vast of mobiel) 

en Warmte systemen 

 

Realisatie doorloop naar 

middellange termijn 

(doorloop tot 2025) 

Panden die niet voor 

2024 gerealiseerd zijn 

Isolatie 

WE**** 

   

Marktconsultatie en 

marktbenadering, 

Inkoop (start 2024) 

 WE doorloop en / of nieuwe 

inzichten. **** 

Indien nodig Partijen die gespecialiseerd zijn 

in combi ZP / WE en H2 

 

Evaluatie Korte termijn 

maatregelen 

(2023) 

Stand van zaken en wat 

nog te doen 

Stand van zaken en wat nog te 

doen 

Constante monitoring   

Realisatie Lange termijn 

Maatregelen 

 

(start 2025) 

   ZP / WE bouw met centrale en 

lokale H2 opslag, infra en 

passende verwarmings- 

systemen 

 

ZP = zonnepanelen, WI = Woningisolatie, WP = Warmtepomp, WE = Windenergie, H2 = waterstof 
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6. Vervolg na het dorpsplan 

 

Er wordt na vaststelling van het dorpsplan een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan bevat 

de acties die noodzakelijk zijn om de geformuleerde doelen in dit plan te behalen. 
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7. Bijlage 

 

Bijlage 1 – Ontwikkelkader Noordjik 
 

Het dorpsplan Noordijk 2030 is onder andere gebaseerd op het ontwikkelkader Noordijk, deze is 

gepresenteerd tijdens de bewonersbijeenkomst op 3 april 2019. De presentatie wordt op de 

volgende pagina’s weergegeven. 
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1. Inleiding 

 

2. Kwantitatieve analyse 

 

3. Kwalitatieve analyse  
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11 april 2019     |      Ontwikkelkader Noordijk - concept 
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11 april 2019     |      Ontwikkelkader Noordijk - concept 

 

 

 
 

INLEIDING 
NOORDIJK 

Inleiding 
In november 2018 startten een vertegenwoordiging van  
de inwoners van Noordijk, de gemeente Berkelland en  
adviesbureau KAW het project Woononderzoek Noordijk.  
Het hoofddoel van het project is goed wonen in Noordijk, 
 nu én in de toekomst. Woononderzoek Noordijk is  
onderdeel van het dorpsvisie Noordijk 2030. Dit document is 
het ontwikkelkader voor Woononderzoek Noordijk. Het  
ontwikkelkader is tot stand gekomen op basis van de  
data-analyse, de uitkomsten van de woonwensenenquête en 
gesprekken met inwoners met een verhuis- of verbouwwens. 
Het ontwikkelkader is vastgesteld door de projectgroep van  
dorpsvisie Noordijk 2030 en zet de kaders, waaraan nieuwe 
ontwikkelingen in Noordijk worden getoetst, uiteen.   
 
Doelen 
Woononderzoek Noordijk werkt aan een hoofddoel en drie  
subdoelen.  
 
Hoofddoel: Goed wonen in Noordijk, nu én in de toekomst. 
 
Subdoelen:  

1. Een evenwichtige woningmarkt (voldoende en  
passende woningen) zorgt voor waardebehoud.  

2. Doorstroming creëren. Dit zorgt ervoor dat mensen in  
de juiste woning wonen en we de bestaande  
woningvoorraad optimaal benutten.  

3. Investeren in de bestaande woningvoorraad zodat deze 
klaar is voor de toekomst. 
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Belangrijkste conclusies 

▪ Noordijk bestaat uit 317 woningen.  
 

▪ Noordijk is een bijzonder dorp: het buitengebied van  
Noordijk is twee keer zo groot als de kern van het dorp. 
 

▪ Het meest voorkomende woningtype in Noordijk is  
de vrijstaande woning. Dit past bij het landelijke  
karakter van het grote buitengebied. De overige 
woningen zijn vooral 2-onder-1-kapwoningen.  

 
▪ Onder woningen met bedrijfsruimten vallen ook 

boerderijen met bedrijf. Woonboerderijen vallen onder 
vrijstaande woningen.  

 

 

 
 

KWANTITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 

De kwantitatieve analyse 
De kwantitatieve analyse bestaat uit een analyse van de huidige  
woningvoorraad en de huishoudensontwikkeling voor Noordijk. 
Deze analyse kijkt naar de huidige situatie en de (verwachte) 
ontwikkelingen tot 2040. De analyse geeft inzicht in de aantallen 
woningen die nodig zijn voor het aantal mensen en huishoudens. 
De analyse geeft geen inzicht in de woonbehoeften van de inwoners 
van Noordijk. Ook geeft het geen indicatie of de woningvoorraad  
passend is voor Noordijk. Dit wordt beschreven in de kwalitatieve  
analyse.  
 
Hieronder volgt een overzicht van de huidige woningvoorraad van  
Noordijk (peiljaar voor alle data is 2017). 
 

Aantal woningen 

 

 
Woningtype  

Woningtype 
Percentage v.d. totale 

woningvoorraad  

Rijwoning 5% 

2-onder-1-kapwoning 27% 

Vrijstaande woning 57% 

Woning met bedrijfsruimte 9% 

Overig 2% 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Woningvoorraad totaal Kern Buitengebied 

317 101 216 
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Belangrijkste conclusies 

▪ De gemiddelde WOZ-waarde in Noordijk valt in de  
prijsklasse €300.000 tot €400.000. De exacte waarde 
is €312.556.  
 

▪ In Nederland lag de gemiddelde WOZ-waarde van 
een woning op 1 januari 2018 op €230.000.  
 

▪ Het aantal huishoudens bepaalt het aantal woningen. 
Een positief saldo geeft aan dat er een tekort aan  
woningen is. Een negatief saldo geeft een overschot 
aan woningen aan.  

 
▪ Noordijk heeft op termijn zowel in de kern als in het 

buitengebied te maken met een daling van het aantal 
huishoudens. De opgave in het buitengebied is 
logischerwijs groter dan in de kern. Noordijk heeft 
immers een groot buitengebied.  
 

▪ Het totale woningoverschot in 2030 is 6 woningen. 
 

▪ Het totale woningoverschot in 2040 is 21 woningen. 
 

 

 

 
 

KWANTITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 

WOZ-waarde woningen 

 

 

Huishoudensontwikkeling 

Jaar Huishoudens 

ontwikkeling 

Autonome 

opgave 
kern 

Autonome 

opgave 
buitengebied 

Autonome 

opgave 
totaal 

2025 -1% -1 -2 -3 

2030 -2% -2 -4 -6 

2035 -4% -4 -9 -13 

2040 -7% -7 -15 -21 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

WOZ-waarde Percentage v.d. totale 
woningvoorraad  

Tot €100.000 4% 

€100.000 tot €200.000 21% 

€200.000 tot €300.000 25% 

€300.000 tot €400.000 28% 

Meer dan €400.000 14% 

Onbekend 8% 
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Inwoners boven de 75 jaar 

De doelgroep die in de komende 15 jaar (tot 2030) hun  

woning verlaat zijn de inwoners van 75 jaar of ouder.  

Zij laten woningen achter in diverse prijsklassen en 

zorgen hiermee voor doorstroming. 

 

 

 
 

KWANTITATIEVE ANALYSE  
NOORDIJK  
 

De huishoudensontwikkeling laat zien dat Noordijk op termijn te 

maken heeft met huishoudensdaling. Dit is het gevolg van de 

leeftijdsopbouw van Noordijk. Deze trend zien we langs alle randen 

van Nederland. Dit betekent dat Noordijk niet zonder meer 

permanente woningen kan toevoegen. Toevoegen is toegestaan, 

mits er ook (op termijn) woningen worden onttrokken. Ook kan er  

vernieuwd worden in de woningvoorraad.  

 

Algemene leeftijdsopbouw van Noordijk  

BRP gegevens van de gemeente Berkelland (2019) laten zien dat 

Neede, met Noordijk als onderdeel daarvan, in vergelijking met 

andere kernen in de gemeente, een relatief hoog aandeel ouderen 

heeft. Daarnaast zijn er juist relatief weinig inwoners in de leeftijd 

40 tot 65 in Neede. Deze groep is wel relatief groter in Noordijk.    
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Samenvatting van de kwantitatieve analyse 

 

   Woningtype: vrijstaand  

   en 2-onder-1-kap 

   Gem. WOZ-waarde:  

€ 312.556  

Het gemiddelde is daarmee hoger 

dan in gemiddeld in Nederland. 

 

 

Huishoudens 2017: 317 woningen 

Overschot in 2030: 6 woningen 

Overschot in 2040: 21 woningen 

 

 

Woning met eigenaar boven 75 

jaar: 60 woningen 

Gevolg: laten binnen nu en 15 jaar 

woningen achter in diverse 

prijsklassen en creëren doorstroming, 

met zwaartepunt tussen €300.000 en 

€400.000. 

 

 

Conclusie: 

Noordijk heeft op termijn te maken 

met een huishoudensdaling. Er 

ontstaat een overschot aan woningen 

doordat binnen nu en 15 jaar 

natuurlijk doorstroming gaat 

plaatsvinden op de woningmarkt.  

 

 

 

 

 
 

KWANTITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 
 

Inwoners boven de 85 jaar 
Doorstroming op korte termijn kan worden verwacht in de groep 

inwoners boven de 85 jaar. Met name alleenstaanden in deze groep 

laten binnen aanzienlijke tijd een woning achter. Er zijn 14 woningen 

(van de 61) met een hoofdbewoner boven de 85 jaar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat valt op?  

Op basis van de verwachte huishoudensontwikkeling zijn er geen 

extra woningen nodig in Noordijk. Op basis van de verwachte 

natuurlijke doorstroming komen er 61 woningen binnen nu en 15  

jaar vrij, waarvan een kleiner deel op kortere termijn. Deze 

woningen bieden kansen voor starters en doorstromers op de 

woningmarkt. In de kwalitatieve analyse bespreken we de mate 

waarin de woningen passend zijn.  

    

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Leeftijd 
hoofdbewoner 

Aantal bewoners 
Neede 

85 3 

86 2 

87 2 

89 3 

90 1 

91 1 

92 1 

100 1 

Totaal 85+ 14 
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KWALITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 

 
Wat zijn de woonbehoeften in Noordijk? 
In december 2018 en januari 2019 zijn de woon- en 
leefbaarheidswensen van de inwoners van Noordijk 
opgehaald met een enquête. Daarnaast zijn verdiepende 
gesprekken gevoerd voor het onderdeel wonen om de 
verhuis- en verbouwwensen (nog) beter in beeld te 
krijgen. De woonwensen gaan niet over wat er nu aan 
woningen en aantallen werkelijk in Noordijk staan, maar 
over welke woningen gewenst zijn in Noordijk. Uit de 
analyse kwam naar voren dat er weinig inwoners zijn met 
verhuiswensen, namelijk 7. Dit aantal kan gelet op de 
doorstroomgegevens in de kwantitatieve analyse binnen 
nu en twee jaar een plekje vinden in Noordijk.  

 

 

 
 

 
 

Uit het traject zijn voor 5 thema’s werkgroepen 

ontstaan: 

1. Wonen  

2. Leefbaarheid 

3. Bereikbaarheid 

4. Beheer en infrastructuur 

5. Verduurzaming en asbest 

We lichten toe waar de werkgroepen mee aan de slag 

gaan, met een focus op de werkgroepen wonen en 

verduurzaming en asbest.  

 

Wonen 

Op het gebied van wonen gaat een werkgroep aan de 

slag met de vragen:  

- Hoe komen we in gesprek met ouderen? Dit 

is een groep die de enquête niet veel heeft 

ingevuld. De werkgroep hoort graag ook van hen 

wat hun woonwensen zijn  

- Hoe zit het met woningsplitsing? Er zijn 

vanuit het beleid van de gemeente Berkelland, 

onder voorwaarden, mogelijkheden om 

woningsplitsing te bespreken. Dit kan interessant 

zijn voor het buitengebied van Neede.  

- Hoe komen we in actie? Inwoners zijn van 

mening dat er wel behoefte is aan woningen en 

dat Noordijkers laat reageren waardoor het 

tijdens het onderzoek onvoldoende naar voren is 

gekomen. Daarom wordt er middels deze 

werkgroep nogmaals een oproep gedaan om te 

onderzoeken of een groep inwoners is die een 

nieuwbouwtraject willen opstarten.  
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KWALITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 
 
Leefbaarheid 

Op het gebied van leefbaarheid gaat een werkgroep aan 

de slag met de volgende vragen:  

- Hoe voorkomen we problemen in het 

buitengebied?  

     Hoe voorkomen we leegstand? 

- Hoe houden we Noordijk aantrekkelijk voor 

jongeren? Geschikte woningen alleen zijn niet 

genoeg om jongeren aan Noordijk te binden. Door 

bijvoorbeeld een sterk verenigingsleven en een 

basisschool kunnen zij verleidt worden in Noordijk te 

blijven. Hoe kan het gevoel van onveiligheid 

worden verminderd? In de enquête hebben 

inwoners aangegeven overlast en een gevoel van 

onveiligheid te ervaren als gevolg van de 

aanwezigheid van arbeidsmigranten.  

 

Bereikbaarheid 

Op het gebied van bereikbaarheid gaat een werkgroep aan 

de slag met de vragen:  

- Hoe vergroten we de bereikbaarheid in 

Noordijk?  

o Mobiele bereikbaarheid  

o Glasvezel in kern en buitengebied 

o Fysieke bereikbaarheid, inclusief bewegwijzering 

 

Beheer en infrastructuur 

Op het gebied van beheer en infrastructuur gaat een 

werkgroep aan de slag met de vragen:  

- Hoe creëren we een aantrekkelijke entree in 

Noordijk? Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht 

aan het verbeteren van de uitstraling met betere 

verlichting, bloembakken en andere aankleding.  

 
- Onderhoud en verbeteren van verschillende 

delen kern  
o Wegen en bermen 
o Dorpsplein 
o Oale Schole  
o G.L. Rugtersweg 

 
Verduurzaming en asbest  
Op het gebied van verduurzaming en asbest gaat een 
werkgroep aan de slag met de vragen:  
- Hoe kunnen we gezamenlijk verduurzamen in 

Noordijk? Veel inwoners van Noordijk geven in de 
enquête aan na te denken over het verduurzamen 
van hun woning. Daarnaast is er een groep inwoners 
die nadenkt over een andersoortige verbouwing. De 
werkgroep gaat kijken waar koppelkansen liggen, 
zowel tussen verschillende soorten verbouwingen als 
met bestaande initiatieven.  

- Welke problematiek is er  op het gebied van 
asbest?  
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Samenvatting van de kwalitatieve analyse 

  

  Woningtekort: een tekort wordt  

 gevoeld door de groep 

woningzoekers die voornamelijk 

bestaan uit starters. Zij zien nu geen 

mogelijkheden, maar geven aan wel 

een sterke behoefte te hebben. 

 

Geen informatie over 

verhuisbewegingen bij 

ouderen: ouderen en 

voorsorteerders (51 tot 75 jaar) 

uitten geen woonwensen in de 

enquête, terwijl zij een cruciaal zijn 

om doorstroming in Noordijk in gang 

te zetten. 

 

Gevolg: een woningmarkt met weinig lokale doorstroming. Dit slaat 

vooral neer op de starters die op zoek zijn naar een woning. Hoewel zij 

in aantallen in de enquête niet naar voren komen, geeft het dorp aan 

dat deze groep er wel degelijk is. Dit is tijdelijk, want vergrijzing zorgt 

op termijn voor doorstroming. Zonder doorstroming blijft een 

kwaliteitsslag van de bestaande voorraad achter. Op termijn gaat er 

een overschot aan woningen ontstaan door krimp. Bij nieuwe 

ontwikkelingen moet hier rekening mee worden gehouden.  

 

 

 

 

 
 

KWANTITATIEVE ANALYSE 
NOORDIJK 
 

Wat valt op?  
Er leeft onder de inwoners van Noordijk een gevoel dat er weinig  

doorstroming en mogelijkheden zijn op de woningmarkt van  

Noordijk. Wanneer we kijken naar de uitkomsten van de enquête  

zien we deze niet terug, maar we zien wel dat er een groep  

onbelicht is gebleven in de enquête. Kansen liggen in het in beeld  

brengen van deze groep ouderen en het verbeteren van de  

leefbaarheid om zo jongeren voor Noordijk te behouden. Uit de  

kwantitatieve analyse blijkt dat er in de toekomst juist ruimte 

 ontstaat op de woningmarkt. Het is dus van belang het huidige 

 aanbod passend te maken bij de vraag, waardoor via doorstroming  

ook een deel van de vraag kan worden opgevangen. Door te  

onderzoeken wat ouderen willen kan deze doorstroming ook  

vervroegt op niet-natuurlijke wijze worden bereikt. Dit zorgt voor  

een lagere behoefte om woningen toe te voegen op de korte termijn.  
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ONTWIKKELKADER 
NOORDIJK 
Op basis van bovenstaande uitkomsten van de 

kwantitatieve en kwalitatieve analyses is het volgende 

ontwikkelkader opgesteld:  

 

Inkrimpen = uitdaging  

Inkrimpen op termijn is een te grote opgave voor een dorp 

als Noordijk op zich, maar vooral een regionale opgave 

met meerdere belanghebbenden: 

- banken; 

- woningcorporaties; 

- gemeenten; 

- projectontwikkelaars.  

 

Bij alle nieuwe ontwikkelingen wordt het probleem van 

overschot van woningen in de toekomst niet groter 

gemaakt, maar wordt ingespeeld op een lokale, 

actuele (daadwerkelijke) behoefte én wordt rekening 

gehouden met de demografische veranderingen zoals 

hierboven benoemd. We ontwikkelen vraaggestuurd. 

Hiermee zorgen we dat de ontwikkelingen passen bij 

de vraag.  

 

Nu en in de toekomst  

De kwalitatieve analyse laat zien dat op dit moment 

het huidige woningaanbod in balans is met de vraag. 

Het dorp geeft aan dat dit voor starters niet zo gevoeld 

wordt. De kwantitatieve analyse laat zien dat naar de 

toekomst toe er juist een overschot aan woningen 

ontstaat. Rekening houdend met de wens van nu en 

de gegevens van de toekomst kan binnen het 

ontwikkelkader alleen tijdelijk toegevoegd worden of 

dient het (financieel) bij te dragen aan het onttrekken 

van woningen. Daarnaast is het voor dit moment 

belangrijk om alleen toe te voegen wat helpt bij het 

goed kunnen doorstromen op de huidige woningmarkt. 

Dit betekent dat als we toevoegen dit moet bijdragen 

aan een volgende stap in de woon carrière.  

 

Maximaal investeren op bestaande 

woningvoorraad 

De woningmarkt bedient ook in de toekomst de 

verschillende doelgroepen. Rekening houden met de 

toekomst betekent rekening houden met een 

overschot aan woningen. Dit betekent dat het laten 

aansluiten van de bestaande woningen op de wensen 

nu en in de toekomst kansen biedt en noodzakelijk is. 

Het is vooral de jongere generatie die hiervoor nodig 

is, een doelgroep die daarnaast ook zorgt voor sociale 

cohesie en het behoud van een leefbaar dorp. 

Maximaal inzetten op bestaande woningvoorraad 

betekent daarmee ook maximaal inzetten op het 

bestaande dorp: Noordijk.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Bij iedere nieuwe woonontwikkeling sorteren we 

voor op de demografische ontwikkelingen. Dat 

betekent:  

“We voegen tijdelijk toe (maximaal 10 jaar)”  

en/of  

“Als we toevoegen draagt dit (financieel) bij aan het 

onttrekken van woningen op termijn.” 
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ONTWIKKELKADER 
NOORDIJK 

 
Woonproduct sluit aan bij doelgroepen 

Als we toevoegen is dit geschikt voor een doelgroep met 

prioriteit, het dorp geeft aan dat dit starters zijn. Wanneer 

we een woning toevoegen voor hen is het belangrijk de 

woning optimaal te laten aansluiten bij de wensen van 

deze doelgroep. Daarbij is een proces waarbij de 

doelgroep zo vroeg mogelijk betrokken wordt gewenst. Zo 

worden ontwikkelrisico’s beperkt en de wensen van de 

doelgroep optimaal meegenomen. Hierbij dient het 

woonproduct altijd levensloopgeschikt te zijn om op deze 

wijze altijd meerdere doelgroepen te kunnen bedienen in 

te toekomst.  

 

Bij iedere gewenste toevoeging moeten een aantal vragen 

gesteld worden voor er daadwerkelijk plannen worden 

gemaakt om woningen toe te voegen. We moeten ons 

eerst afvragen:  

- Kunnen de wensen bediend worden in de huidige 

woningvoorraad of moet er echt iets toegevoegd 

worden?  

- Is het een tijdelijke vraag of is er een structureel te 

kort aan de wens en kan deze nu en op termijn niet 

vervuld worden?  

 
Spelregels  
1. Niet “nee”, maar “ja, mits …” 

 
2. Maximaal investeren in de bestaande woningvoorraad 

▪ We zetten in op doorstroming door de woningen 
die nu in Noordijk staan maximaal te benutten. 

▪ We werken doorgaand aan bewustwording en 
gebruiken financiële regelingen om maximale 
doorstroming te bereiken.  

▪ We werken samen aan het toekomstproof 
maken van de woningvoorraad van Noordijk, 
bijvoorbeeld door woningen levensloopgeschikt 
of duurzamer te maken.  

 
3. Nieuwe woonproducten toevoegen 

• Tijdelijk is daadwerkelijk tijdelijk: de bouwer 
ruimt de woning zelf na maximaal 10 jaar op of 
haalt het weg.  

• Permanent toevoegen betekent dat je zelf 
(financieel) bijdraagt aan het onttrekken van 
woning op termijn.  

• Inbreiding gaat voor uitbreiding. Zo behoud 
Noordijk een leefbare kern.  

• Toevoegingen aan de woningvoorraad richten 
zich op de doelgroep met prioriteit: starters. 

• Toevoegingen zijn levensloopgeschikt (te 
maken) en kunnen daarmee in de toekomst 
meerdere doelgroepen bedienen.  

4. Bewoners 
• We betrekken (toekomstige) bewoners zo vroeg 

mogelijk en intensief bij nieuwe 
(woon)ontwikkelingen. Dit zorgt voor lagere 
(ontwikkel)risico’s en zorgt ervoor dat alle 
ontwikkelingen aansluiten bij de vraag in 
Gelselaar.  

• We doen het samen: bewoners en gemeente 
werken gezamenlijk aan de ontwikkelingen. 

• Voor eventuele toevoegingen kiezen we een 
bouwvorm die daarbij past, bijvoorbeeld 
collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO).  
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Colofon 
 

Dit dorpsplan is mede mogelijk gemaakt door een 

samenwerking tussen Gemeente Berkelland, 

Noordijks Belang, Verenigingen Dorpshuizen en 

Kleine Kernen (DKK), KAW architecten en adviseurs, 

de Noordijkse verenigingen, ondernemers en inwoners. 

Speciale dank gaat uit naar de actieve en 

enthousiaste inzet van alle werkgroepleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


