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Geacht college,
Naar aanleiding van de verkoop van Hoeve de Meijer sturen wij, de Ondernemers Vereniging Neede
(OVN) en de Gemeenschapsraad Neede (GRN) u deze brief. Wij doen dit vanuit onze deelname aan
de Task Force Neede, waar dit onderwerp leeft.
Voor Hoeve de Meijer is bidbook procedure opgestart, in de hoop weer een invulling te vinden voor
dit gemeentelijke gebouw. De eerste fase, het indienen van een initiatief en bod, is recentelijk
verlopen en jammer genoeg zijn er geen (goede) initiatieven ingebracht. Echter zijn er op dit moment
een aantal ondernemers en verenigingen die een idee hebben voor de Meijer en ze willen graag
kijken of deze plannen te realiseren zijn binnen de kaders van het bidbook.
Op dit moment loopt de tweede fase voor de Meijer - dat houdt in dat er enkel een bod uitgebracht
kan worden op het gebouw - volgens ons nog niet. Althans wij kunnen geen vraagprijs vinden.
De ondernemers en verenigingen die een idee hebben voor de Meijer hebben echter niet de
financiële middelen om dit gebouw voor een marktconforme prijs te kopen. Omdat het gebouw nu al
een geruime tijd leeg staat en we graag weer een invulling zouden willen voor deze mooie locatie
willen we het college van burgemeester en wethouders vragen om te onderzoeken of er nog een
mogelijkheid is om de eerste fase nogmaals op te starten of een verlenging te geven tot 1-7-2018.
Er is dan tijd om de plannen verder uit te werken en een kans te geven. Het zou toch geweldig zijn
om een mooie invulling te vinden voor deze karakteristieke hoeve.

We zien uw reactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de gemeenschapsraad Neede,
Inus Westhoff - voorzitter
Namens de ondernemersvereniging Neede,
Richard Grevelink - voorzitter

