
Jaarverslag Noordijks belang 
Deel 1 - april 2019 tot  april 2020 

 

Voor u ligt het jaar verslag van het Noordijks belang. De periode in het verslag gaat van april 

2019 tot april 2020. In het verlag willen wij u op de hoogte houden van welke activiteiten zijn 

uitgevoerd en op welke wijze.  

Dorpsplan 
In het kader van het dorpsplan hebben er diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Na de 

bewonersbijeenkomst op 3 april, waar de uitkomsten van het woononderzoek zijn gedeeld 

met de inwoners, volgde enkele weken later de eerste bijeenkomst met de werkgroepleden 

van het dorpsplan. Deze werkgroepen bestaan uit inwoners die zich hiervoor hebben 

aangemeld tijdens de enquête en andere bijeenkomsten. 

 

Op 30 april was de eerste bijeenkomst met de werkgroepleden. Tijdens deze avond waren 

de thema's: leefbaarheid, (mobiele) bereikbaarheid, beheer en beheer van infrastructuur en 

duurzaamheid & asbest. Er werd inhoudelijk gesproken over de thema’s en subthema’s en 

wat we wensten te bereiken. 

 

In de periode van april tot en met oktober is er door alle werkgroepen gewerkt aan het 

concept dorpsplan. Tijdens de klankbordbijeenkomst op 8 oktober heeft de projectgroep 

Dorpsplan Noordijk 2030 een klankbordbijeenkomst gehouden. Tijdens deze 

klankbordbijeenkomst hebben de diverse thema werkgroepen hun conceptplan 

gepresenteerd aan de betrokkenen. Betrokkenen waren onder andere medewerkers van de 

gemeente Berkelland en verenigingen. Zij werden op deze avond uitgenodigd om hun 

reactie te geven op de conceptversie van het plan.  De betrokkenen hebben feedback 

gegeven over de conceptversie van het dorpsplan. Op basis van de feedback wordt er 

gewerkt naar een definitieve versie van het dorpsplan. 

 

Glasvezel in de kern van Noordijk 

In oktober 2019 werd bekend dat de norm is behaald voor de aanleg van een nieuw 

glasvezelnetwerk in de kern van Noordijk.  

 

Welkom In Noordijk (WIN) – november 2019 

De werkgroep Welkom in Noordijk is opgezet en positief ontvangen. 

 

Mobiele mast 

Er ligt sinds december 2019 een vergunning voor de aanvraag van een mast op de 

Brummelweg in Neede.  

 

 

 



Nieuwjaarsvisite 

In samenwerking met diverse heeft op 4 januari de vijfjaarlijkse nieuwjaarsvisite 

plaatsgevonden bij Hassink. Tijdens deze avond is het dorpsplan gepresenteerd en 

overhandigd aan de wethouders Maikel van der Neut en Marijke van Haaren. De avond is 

afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

Overleg kleine kernen 

Begin januari 2020 heeft er een overleg met alle kleine kernen van4 Berkelland 

plaatsgevonden, tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over onderhoud van de AED’s, 

woningsplitsing en woningen voor ouderen en jongeren. 

 

Bestuursleden 

We hebben gedurende dit jaar helaas vernomen dat er een bestuurslid is afgetreden, echter 

zijn er in begin 2020 twee nieuwe bestuursleden toegetreden. Namelijk Rob Manuel 

(penningmeester) en Benno Aalderink. Eind 2019 is de gemeente contactpersoon veranderd, 

echter was de contactpersoon ons niet algeheel onbekend. Anja van Maren is nu 

contactpersoon voor Noordijk vanuit de gemeente. Hiervoor was Anja contactpersoon 

wonen namens gemeente Berkelland. 

 

Vervolgactiviteiten 2020-2021 

Dit jaar zijn we bezig geweest met langere projecten, waarvan er enkele nog steeds 

doorlopen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag Noordijks belang 
Deel 2 - april 2020 tot november 2021 

 

Voor u ligt het jaar verslag van het Noordijks belang. De periode in het verslag gaat van april 

2020 tot november 2021. In het verlag willen wij u op de hoogte houden van welke 

activiteiten zijn uitgevoerd en op welke wijze.. Tevens proberen we een kleine vooruitblik te 

geven over het geen staat te gebeuren.  

 

Dorpsplan 

Werkgroep wonen 

Gekeken naar het thema wonen binnen het dorpsplan zijn er diverse acties uitgevoerd om 

deze kavels onder de aandacht te brengen, met positief resultaat. 

 

Werkgroep leefbaarheid 

De werkgroep leefbaarheid is in augustus 2020 weer voor het eerst bij elkaar gekomen om 

te vergaderen. Binnen deze vergadering is er gesproken over de informatievoorziening in 

Noordijk, de school en de samenwerking tussen de verenigingen. Er zijn diverse positieve 

ontwikkelingen. Eind mei is het Kindcentrum in Noordijk geopend. Het Kindcentrum biedt 

één toegangsdeur tot alle samenwerkende kindvoorzieningen binnen Noordijk. Hierdoor is 

het voor ouders eenvoudig om hun kinderen de gehele (werk)dag onder te brengen bij de 

veilige, kleinschalige en natuurlijke opvang- en onderwijsvoorzieningen binnen Noordijk. 

 

Sinds juni 2021 is het mogelijk om samen een rondje fietsen door de mooie omgeving van 

Noordijk met de dorps-duofiets. Deze dorpsduofiets is feestelijk in ontvangst genomen. 

Initiatiefneemster Hannie Lensink heeft in samenwerking met de werkgroep leefbaarheid 

zich ingezet om een dorps-duofiets in Noordijk te realiseren. Dit is mogelijk gemaakt met 

behulp van sponsoring van bedrijven, stichtingen en fondsen. 

 

Er zijn acties uitgezet richting de gemeente om het structureel onderhoud te realiseren, 

echter loopt dit momenteel nog. 

 

Website  

De website is op dit moment nog in de lucht, maar er wordt naar gekeken. 

 

Welkom In Noordijk (WIN) 

De werkgroep is weer herstart, hiervoor is het wenselijk dat verenigingen, bedrijven en 

andere partijen hun input leveren aan het welkomsttasje. 

 

Werkgroep bereikbaarheid 

Eind 2020 en begin 2021 is glasvezel volledig operationeel geworden. De mobiele mast is in 

het voorjaar van 2021 geplaatst.  

 



Werkgroep beheer en beheer van infrastructuur 

Er volgen acties uit deze werkgroep omtrent de aanplanting en perkjes in Noordijk. 

 

Werkgroep duurzaamheid 

In september 2020 is er een bijeenkomst van de warmtebeelden geweest. De 

warmtebeelden zijn een eerste concrete stap vanuit de Duurzaamheidswerkgroep Noordijk 

in de energietransitie die in de Achterhoek volop bezig is. Ten tijde van de coronaperiode 

heeft de werkgroep een periode stil gelegen. Er zijn veel gesprekken gevoerd omtrent het 

thema windmolens. In oktober 2021 is er een enquête uitgegaan omtrent verduurzamen van 

huizen in Noordijk. 

 
Wet WBTR – juli 2021 

Het Noordijks Belang is bezig met het implementeren van de Wet bestuur en toezicht 

rechtspersonen. 

 

Overleg de Kleine kernen Berkelland 

Er is een jaarlijks overleg met de kleine kernen van Berkelland. Deze groep wordt uitgebreid 

met de buurtschappen. 

 

Bestuursleden 

Gedurende dit bestuursjaar zijn er geen mutaties geweest. 

 

Vervolgactiviteiten november 2021 – 2022 

Er volgen verdere acties vanuit de eerder genoemde werkgroepen. 

 

Kascontrole 

Ten slotte is dit jaar de kascontrole (Noordijks Belang) uitgevoerd door Johan Floors en Carla 

Slotboom en is goedgekeurd. De kascontrole voor de Koerier is uitgevoerd door Edwin 

Markink en Ina Timmerije.  

 

 

We hopen jullie ook komende jaren weer van dienst te mogen zijn,  

Noordijks belang.  

 

 


