TECHNISCHE VRAAG (alleen over een agendapunt)
Indiener: Gemeentebelangen Berkelland – Ingrid van Dijk
Datum indiening vraag: 1 maart 2019
Datum verzending antwoord: 4 maart 2019
commissievergadering van: 6 maart 2019, agendapunt 7 - Oudestraat
raadsvergadering van: 19 maart 2019
Formulering:
Bij de Pilot transformatievisie Oudestraat Neede 2030 wordt gesproken over een
toekomstbestendige visie voor deze straat. Woningmarktbeleid en
winkelleegstandsbeleid worden met deze visie geïntegreerd.
Toenemende leegstand wordt tegengegaan en voor de leegstaande panden wordt een
nieuwe/andere invulling gezocht(transformatie). Voor een deel kan deze nieuwe invulling
wonen zijn.
Vraag:
Op dit moment kan de eerst 5 meter winkelruimte (aan de straat) niet bij de woning
worden getrokken. Wat zijn de mogelijkheden hiervoor in de toekomst
Antwoord:
Het huidige bestemmingsplan (Bestemmingsplan Neede centrum, 2011) staat allerlei
vormen van gebruik toe. Behalve als winkel mogen de panden in de Oudestraat
bijvoorbeeld ook voor horeca, kantoor, sport, showroom of opslagruimte ingezet
worden. Het huidige bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om af te wijken van de
voorwaarde dat de eerste 5 meter van een winkelpand niet als woonruimte mag
worden gebruikt.
Hierdoor ontstaat een extra mogelijkheid om de ruimte in te zetten om de woning te
vergroten, dus zonder dat er een schaarse extra woningbouwmogelijkheid moet
worden ingezet.
Als een pandeigenaar hiervoor een verzoek indient, bekijkt het Loket Oudestraat per
pand of verruiming van de woonruimte met de eerste 5 meter van het pand
mogelijk/gewenst is. Elk pand en elke situatie is weer anders.
We streven met de Transformatievisie Oudestraat 2030 een levendige Oudestraat na,
met een mix van functies en waarbij verschillende vormen van gebruik elkaar
afwisselen (wonen, winkel, werken, etalage). We willen voorkomen dat bij vele panden
naast elkaar de woonruimte met de eerste vijf meter wordt uitgebreid, omdat hierdoor
het beeld van een ‘woonstraat’ in plaats van een ‘centrumstraat’ kan ontstaan.
Daarom is de insteek om per pand, en afhankelijk van de situatie en de wensen van de
pandeigenaar, te bekijken of de eerste 5 meter als woonruimte kunnen worden
gebruikt.

Toelichting:
1. Technische vragen zijn alleen bedoeld voor vragen over punten die op de agenda
staan. Ze zijn niet bedoeld voor een politiek antwoord.
2. Technische vragen zijn vragen voor een beter begrip van een vraagstuk. Vragen over
feiten en de uitleg daarvan of over de gevolgen van een besluit.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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