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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 vierde 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 voor het 
toekennen van extra wooneenheden en voor de taxatieprocedure voor de aankoop van panden. 
Beide procedures zijn goedgekeurd door ons college.

Zaaknummer
Onderwerp
Bijlagen 
Verzonden

Voortgangsrapportage
De vierde voortgangsrapportage geeft een beeld van de geboekte voortgang op alle terreinen. Het 
loket toetst verder of de verschillende initiatieven passen in het geschetste toekomstbeeld van de 
Oudestraat in 2030 en monitort de voortgang.

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

Transformatievisie Oudestraat 2030

Activiteiten en Samenstelling Loket Oudestraat

Ook de vierde verslagperiode speelde zich grotendeels af binnen de Covid-19 beperkingen. 
Desalniettemin kon het maandelijkse vergaderschema van het Loket worden vastgehouden.

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.

Het Loket-lid met stedenbouwkundige deskundigheid zet zijn werkzaamheden voor het Loket 
in 2022 voort als externe deskundige, nadat hij per eind 2021 niet langer deel uitmaakt van 
de Gemeenschapsraad Neede. Deze deskundige is een belangrijke eerste schakel in de 
klantcontacten.

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 GRN) en ondernemers (OVN)

ProWonen maakt niet langer deel uit van het Loket. Nu de panden (No 40 en 40A) definitief 
door de gemeente zijn verworven, zal ProWonen zich concentreren op de vormgeving en 
uitwerking van het project. Contacten met het Loket gaan door, maar vanaf nu informeel.

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 vierde rapportage.



Status transformatieprojecten

• Vier panden tegenover pand “Zeeman”

De drie panden zijn inmiddels door de gemeente verworven.

De afronding van de aankoop luidt een nieuwe fase in: de logistieke herinrichting van de 
Oudestraat, het aangekochte terrein en het achterliggende plein. Leidraad hierbij zijn de 
inrichtingsplannen die aan de Pilot ten grondslag lagen. In deze nieuwe fase zullen bewoners 
en ondernemers betrokken worden.

Op de achtergrond is ruim 2 jaar aan dit project gewerkt, dat gesitueerd is tussen het 
busstation en de Oudestraat, tegenover de kerk. Hof van Neede voorziet in ongeveer 32 
kwalitatief hoogwaardige nieuwe appartementen, verdeeld over een viertal gebouwen.

Hof van Neede, gericht op senioren, is in meerdere opzichten van groot belang van Neede. 
Niet alleen wordt de kwaliteit van het kerngebied van het dorp enorm verbeterd, maar ook 
geeft het een impuls doorstroming op de lokale woningmarkt.

De realisatie van Hof van Neede, een belangrijke nieuwe ontwikkeling voor Neede, is een 
belangrijke stap dichterbij gekomen. Op 18 januari 2022 heeft het college ingestemd met het 
principeverzoek dat was ingediend door de ontwikkelaar Klomps.

De vierde verslagperiode stond grotendeels in het teken van de consolidatie. Enkele 
belangrijke projecten, waar al geruime tijd aan gewerkt werd, zijn afgerond of naar een 
belangrijke volgende fase gebracht:

Na 18 maanden konden de onderhandelingen worden afgerond met de eigenaren (en 
huurders) van drie panden (66, 70, 76) tegenover de Zeeman. Met de eigenaren van het 
vierde pand (72-74) bleek overeenstemming niet mogelijk. Het Loket stelde unaniem vast dat 
met de verwerving van de drie panden ook prima kon worden voldaan aan de wens om de 
ruimte te vergroenen en een nieuwe toegang tot de Ten Coateplas te creëren. Het pand 72- 
74 zou na aankoop waarschijnlijk ook blijven bestaan, zij het met een kleinere achtertuin.

• Hof van Neede

Schets voorkeursvariant



• Project ProWonen, Oudestraat 40-40A

• Expert verhuist naar Zeeman-pand

Stand van Zaken overige Transformatieprojecten

De volgende transformatieprojecten zijn in bewerking of afgerond:

Aan de invulling van dit ‘hoofdpijn-dossier’ is in de afgelopen jaren hard gewerkt. Het Loket is 
erg blij met de oplossing, die inzet en concessies hebben geëist van alle partijen.

Het Pand is het bezit van de gemeente en tot eind 2022 in gebruik door huurder(s). De 
voorgenomen planrealisatie van ProWonen vereist een beperkte herinrichting van het 
openbaar terrein ter plekke en wellicht de aankoop van een garagebox aansluitend aan 
Oudestraat 40. Bovendien moet rekening gehouden worden met de belangen van supermarkt 
Lidl. Loket en gemeente zijn in gesprek met alle betrokken partijen.

1. Oudestraat 18
Studio 16. Volledig gerestaureerd. Zomer 2020 succesvol heropend. Bovenwoning 
gerenoveerd, aangepast en verhuurd, gevel vernieuwd. Afgerond.

2. Oudestraat 24
Voorheen: Verfhandel Bosch. Getransformeerd naar wonen. Gevel in stijl vernieuwd. 
Afgerond.

3. Oudestraat 28
Nieuwe Sprokkelhuuske. Leegstand verkocht en getransformeerd naar horeca.
Bovenwoning gerenoveerd en verhuurd. Afgerond.

4. Oudestraat 59
Pand gerenoveerd. Winkel verkleind en verhuurd aan Bloemenhoek. Plan voor 
toevoeging woning op begane grond en verbetering gevel. Afgerond.

5. Oudestraat 73
Leegstand ingevuld met horeca: Coffeeshop for you. Gevelaanpassing m.b.v. 
gevelfonds. Afgerond.

6. Oudestraat 64
Conversie naar woning nagenoeg afgerond. Volledige gevelaanpassing (gevelfonds). 
Afgerond.

7. Oudestraat 32
Leonardo: woning op eerste verdieping. Afgerond.

8 Oudestraat 38
Ex Kamer van Kramer, aanvraag voor extra woning, winkel verkleind. In bewerking.

9. Oudestraat 78
Sauna, Wellness; aanpassen Gevel (gevelfonds). Transformatie verzoek naar extra 
woning in behandeling.

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

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

Na 10 jaar leegstand is eindelijk het resterende deel van het Zeeman-pand (79) gevuld. Na 
lange onderhandelingen heeft Expert de gehele begane grond (ca. 1.000 m2) aangekocht. 
Inmiddels zijn de bouwploegen hard bezig om het pand klaar te maken voor opening in Maart 
2022.



Financiën & Gevelfonds

Ook in de vierde verslagperiode heeft het Loket geen noemenswaardige kosten gemaakt.

Terugblik en forecast

Loket Oudestraat
Berkelland, Maart 2022

Bovendien is in de afgelopen verslagperiode, met de afgeronde pand-aankopen door de 
gemeente, de basis gelegd voor de uitwerking van de beoogde grotere projecten en de 
herinrichting van de Oudestraat en de Ten Coateplas.

In de vierde verslagperiode zijn er geen nieuwe aanvragen geweest voor bijdragen uit het 
gevelfonds. Tot dusver is EUR 53.000 uitgekeerd, ofwel 53% van de gereserveerde 
middelen.

De aankomende periode verwacht het Loket wederom binnen het gestelde budget te kunnen 
werken.

Uiteindelijk is er, het Hof van Neede meegerekend, zicht op ongeveer 40 nieuwe 
wooneenheden in het dorp. Dat is niet alleen een enorm positieve impuls voor de dorpskern, 
maar ook voor de broodnodige doorstroom in de woningmarkt.

In het derde jaar van de transformatie-pilot is weer belangrijke vooruitgang geboekt. Tal van 
kleinschalige particuliere projecten zijn inmiddels gerealiseerd. Met de verhuizing van de 
Expert, aangevuld met o.a. de nieuwe horeca-initiatieven op het plein, komt ook de 
levendigheid weer terug in de Oudestraat.

Per Q1 2022 zijn vier panden (No’s 40, 66, 70 en 74) aangekocht door de Gemeente 
Berkelland, tezamen voor een bedrag van EUR 1.280.000 k.k. In dit bedrag zijn ook de 
kosten verdisconteerd voor het beëindigen van huurcontracten etc. De aankoop vond plaats 
binnen het daarvoor gereserveerde budget.

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


