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Geachte leden van de raad,

Met vriendelijke groet,

(

Via een rapportage wordt u periodiek geïnformeerd over de stand van zaken en de 
resultaten van de pilot.

Gevelfonds Oudestraat
Daarnaast is een gevelfonds Oudestraat in het leven geroepen. De derde 
voortgangsrapportage geeft een beeld van de geboekte voortgang op deze terreinen. 
Het loket toetst verder of de verschillende initiatieven passen in het geschetste 
toekomstbeeld van de Oudestraat in 2030 en monitort de voortgang.

Graag stellen wij u op de hoogte van de voortgang van de pilot Transformatievisie 
Oudestraat 2030 in Neede. Hiervoor heeft het Loket Oudestraat voor de derde keer een 
voortgangsrapportage opgesteld.

Aanspreekpunt Loket Oudestraat
Het Loket Oudestraat is aanspreekpunt voor alle initiatieven voor transformatie in de 
Oudestraat. In het loket zijn de Ondernemersvereniging Neede, Gemeenschapsraad 
Neede, ProWonen, vastgoedexperts en de gemeente Berkelland vertegenwoordigd. 
Het loket heeft spelregels opgesteld voor het toekennen van extra wooneenheden en voor 
de taxatieprocedure voor de aankoop van panden. Beide procedures zijn goedgekeurd door 
ons college.
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Derde voortgangsrapportage.

Transformatievisie Oudestraat 2030

Activiteiten Loket Oudestraat

Acceleratie transformatie-aanvragen

De derde verslagperiode speelde zich volledig af binnen de Covid-19 beperkingen. 
Desondanks kon het maandelijkse vergaderschema van het Loket worden vastgehouden.

Dit betekent dat, als alle aanvragen daadwerkelijk worden gerealiseerd, straks ruim 50% van 
alle panden in de Oudestraat van functie wijzigt, wordt opgeknapt of gesloopt.

Het aantal transformatieverzoeken heeft hiermee de verwachtingen van het Loket duidelijk 
overtroffen. De praktijk leert dat de transformatiebehoefte nog groter is dan verwacht, en dat 
de opgestelde spelregels de economische uitgangspunten bieden voor verbouwing. De 
praktijk toont bovendien het nut aan van het gevelfonds.

De Coronaproblematiek heeft het transformatieproces in de Oudestraat allesbehalve 
vertraagd. Integendeel. In de derde verslagperiode werkt het Loket Oudestraat inmiddels aan 
haar 18de (!) transformatiedossier, met een mogelijke en verwachte uitloop naar meer.

Het Transformatieplan voor de Oudestraat is in maart 2019 vastgesteld door de raad. Kort 
samengevat is de missie verwoord in het Transformatieplan, een duurzaam antwoord te 
geven op toenemende winkelleegstand in de Needse Oudestraat, om de straat weer leefbaar 
en aantrekkelijk te maken en verouderde panden een nieuw, tweede leven te geven.

De realisatie van de Transformatievisie Oudestraat 2030 is een meerjarig proces, dat 
tussentijds geëvalueerd, beoordeeld en bijgesteld moet kunnen worden. Daarom is met 
college en raad van Berkelland afgesproken dat het Loket Oudestraat periodiek een 
voortgangsrapportage opstelt. Dit is de derde rapportage.

Deze voortgangsrapportage is iets vertraagd omdat we het resultaat van de 
aankooponderhandelingen van de slooppanden, een belangrijk onderdeel van de 
transformatieplannen, in ons verslag wilden opnemen.

Een succesvolle transformatie vereist niet alleen politieke steun, maar ook draagvlak onder 
de bevolking en ondernemers. Ook met hen wil het Loket over de voortgang communiceren. 
Daarom deelt het Loket de voortgangsrapportages, na overleg met college en de raad, ook 
met de bewoners (via website CRN) en ondernemers (OVN)



Stand van Zaken Transformatieprojecten

In de derde verslagperiode de volgende transformatieprojecten in bewerking of afgerond:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Susbsidie en Sloop

• ProWonen en Sloop Broekenhuis

13. Oudestraat 40 (Broekenhuis)
14 Oudestraat 40A (Beautysalon)

Het pand zal per eind 2022 leeg en vrij van huurders worden opgeleverd. Om dit mogelijk 
te maken is een aanvullende overeenkomst gesloten met huurder Beautysalon, die 
akkoord is gegaan met een voortijdige beëindiging van haar huurovereenkomst.

De aankooponderhandeling met de pandeigenaar is succesvol afgerond. Het pand is per 
15 juli 2021 geleverd en daarmee eigendom geworden van de gemeente, in afwachting 
van de voorgenomen doorverkoop aan ProWonen.

De procedure en de timing van de aankoop zijn afgestemd met ProWonen, die inmiddels 
eerste schetsen aan het maken is inzake de herontwikkeling met 4 woningen.

Oudestraat 18
Studio 16. Volledig gerestaureerd. Zomer 2020 succesvol heropend. Bovenwoning 
gerenoveerd, aangepast en verhuurd, gevel vernieuwd.
Oudestraat 24
Voorheen: Verfhandel Bosch. Getransformeerd naar wonen. Gevel in stijl vernieuwd. 
Oudestraat 28
Nieuwe Sprokkelhuuske. Leegstand verkocht en getransformeerd naar horeca. 
Bovenwoning gerenoveerd en verhuurd.
Oudestraat 59
Pand gerenoveerd. Winkel verkleind en verhuurd aan Bloemenhoek. Plan voor 
toevoeging woning op begane grond en verbetering gevel.
Oudestraat 73
Leegstand ingevuld met horeca: Coffeeshop for you. Gevelaanpassing m.b.v. 
gevelfonds
Oudestraat 64
Conversie naar woning nagenoeg afgerond. Volledige gevelaanpassing (gevelfonds) 
Oudestraat 32,
Leonardo: woning op eerste verdieping
Oudestraat 38,
Ex Kamer van Kramer, aanvraag voor extra woning, winkel verkleind. 
Oudestraat 78
Sauna, Wellness; aanpassen Gevel (gevelfonds)

10. Oudestraat 71
Winkel voorzijde wordt verkleind, 2 extra woningen, gevel wordt aangepast

11. Oudestraat 97
Nu nog Eichenwald, na processen klaar voor transformatie, 1 extra woning, 
gevelaanpassing.

12. Oudestraat 71A
Winkel wordt verkleind, gevel aangepast, extra woning op verdieping, aanvraag 
ingediend



• Vier/vijf panden tegenover pand “Zeeman”

Status:

Gevelfonds

Stoepplan

Mede op verzoek van ondernemer Studio 16 is de parkeerplaats aan de Oudestraat 16-18 
komen te vervallen en omgezet in extra terrasruimte. De overige parkeerplaatsen bleven 
gehandhaafd.

De overgebleven 3 panden zijn gezamenlijk, maar ook stuk voor stuk, genoeg om (na 
sloop) de gewenste doorbraak naar de Ten Coateplas nog steeds te realiseren. Dat het 
pand 72/74 blijft staan is op zichzelf geen probleem, dat was ook al het geval in de 
opgestelde visie. Het eigendom en dus de zeggenschap komt echter niet bij de 
gemeente. Naar verwachting zullen de overige aankooponderhandelingen op korte 
termijn afgerond kunnen worden.

Deze voorgenomen transacties worden mede mogelijk gemaakt door de toegewezen 
subsidieaanvragen (EURO 500K, regeling Steengoed Benutten) bij de Provincie gedaan. 
Daarnaast is nog een aanvullende aanvraag van 300K (regeling Regiodeal) toegewezen.

15. Oudestraat 70
16. Oudestraat 72
17. Oudestraat 74
18. Oudestraat 76
19. Oudestraat 66

Een belangrijke stedenbouwkundige verandering in de toekomstvisie voor de Oudestraat is 
de aankoop en sloop van 5 panden tegenover de Zeeman, waardoor een ‘groene ruimte’ 
ontstaat en een nieuwe toegang tot de Ten Coateplas wordt gecreëerd. Het betreft de 
volgende panden:

Het gevelfonds is in de eerste verslagperiode opgezet en in de tweede verslagperiode 
operationeel geworden. Het fonds voorziet in een behoefte en geeft het Loket een uitstekend 
instrument om verbetering van de beeldkwaliteit te realiseren. Per 15 juli 2020 hebben zich 
zes panden gekwalificeerd voor een bijdrage uit het Gevelfonds: Oudestraat 18, 24, 64, 73,
78 en 79. Gezamenlijk is EUR 53.000 aan deze aanvragers uitgekeerd, ofwel 53% van de 
beschikbare middelen.
Het Loket heeft, als geste, gevelschildjes laten maken, die uitgereikt worden aan 
pandeigenaren die hun gevel, met behulp van het fonds, in ere hersteld hebben.

De aankoop van deze panden is nog niet afgerond. De complicatie zit hier in het relatief 
grote aantal (8) overeenkomsten dat moest worden gerealiseerd om de transactie 
integraal te kunnen afronden. Vooral de vervanging van lopende huurcontracten met 
zittende bewoner en winkelier (No 74) zorgden voor vertraging. De verkoop van de 
andere gebouwhelft (No 72) zorgde ervoor dat dit blok niet langer beschikbaar is voor 
sloop.



Financiën

Terugblik en forecast

Loket Oudestraat
Berkelland, september 2021

Een grove calculatie leert dat de in deze rapportage genoemde projecten een gezamenlijk 
investeringsvolume vertegenwoordigen van ca. 15-20 miljoen Euro. In dit bedrag is begrepen de 
ca. 2.5 miljoen subsidie van de gemeente, provincie, een aanvulling Regiodeal. Het overgrote 
deel van de investeringen (ruim 80%) is echter privaat.

Ook in de tweede verslagperiode heeft het Loket geen noemenswaardige kosten gemaakt. 
De aankomende periode verwacht het Loket wederom binnen het gestelde budget te kunnen 
werken.

In de derde verslagperiode, het coronajaar, is opnieuw grote vooruitgang geboekt. Inmiddels zijn 
14 panden in de Oudestraat actief in het transformatieproces betrokken. Dit aantal kan in de 
aankomende verslag oplopen tot 18 als lopende aankooponderhandelingen succesvol worden 
afgerond.

De aanvankelijk door sommigen geuite vrees dat de Oudestraat geheel zou worden ontdaan van 
haar winkelfunctie, bleek ongegrond. In de meeste gevallen is de winkelruimte behouden, maar 
wel verkleind, en aangevuld met een woonfunctie. De nieuw ontstane wooneenheden zijn allen 
ruim voor oplevering verhuurd.

Met de realisatie van het ProWonen-project (ca. 6 nieuwe wooneenheden) kan de woonfunctie 
op termijn een extra stimulans krijgen, ook in kwaliteit.

De Pilot Oudestraat heeft de deur geopend voor een groot aantal ontwikkelingen, die stuk voor 
stuk bijdragen aan de transformatie en de leefbaarheid van het centrum van het dorp Neede.


