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Terugblik
Geert Jan Jonkhout 

Geert Jan Jonkhout is De WiJchense DorpsbouWmeester 

Evenals in voorgaande jaren, heb ik ook in 
2016 als Dorpsbouwmeester op prettige 
wijze overleg gevoerd met vele initiatief-
nemers, ontwerpers en mensen van de 
gemeente. Eens in de twee weken vonden 
constructieve gesprekken plaats waarin 
niet het probleem maar juist de mogelijk-
heid centraal stond. Hoe het beter kan, 
vanuit een ‘ja, mits’ houding. Ja, maar wel 
met oog voor omgevingskwaliteit.  

Al deze gesprekken tezamen, alle plan-
nen opgeteld waarmee vaak vele kleine tot 
middelgrote ingrepen in de leefomgeving 
zijn gemoeid, bepalen samen of er sprake 
is van een kwaliteitsgevoel of een ontbre-
ken daaraan. Kwaliteit is niet iets tijdelijks, 
het kan zomaar verdwijnen en vraagt 
permanent om aandacht. Of zoals een 
Zweedse meubelfabrikant stelt: aandacht 
maakt alles mooier!

Wijchen heeft in de Nota Ruimtelijke 
Kwaliteit uit 2015 een groot deel van haar 
grondgebied welstandsvrij gemaakt, 
maar dat betekent niet dat de gemeente 
daar geen kwaliteitsambities heeft! In het 

centrum, de historische linten en de ker-
nen van de kleinere dorpen gelden vanuit 
de Nota Ruimtelijke Kwaliteit al hoge 
kwaliteitsambities, maar er zijn ook situ-
aties of gebieden waar de kwaliteit niet 
voor het oprapen ligt, waar goede mid-
delmaat overheerst. Waar kwaliteit niet 
direct zichtbaar is of niet wordt herkend. 
Ook deze gebieden verdienen aandacht 
en zorg. De kwaliteit van een gemeente 
wordt niet alleen bepaald door de high-
lights, maar juist ook door het niveau van 
het gemiddelde, de optelsom van vele 
kleine wijzigingen/ingrepen. Want juist bij 
het gemiddelde ligt achteruitgang 
op de loer en zodra de leefomge-

ontWerprichtliJnen renovatie WoninGen kruisberGseWeG 
(opsteller bouWhulpGroep)

ja
ar

ve
rs

la
g

W
ij

c
h

en
 

20
16



ving in een neerwaartse spiraal terecht 
komt, kost het de maatschappij veel ener-
gie en geld om het negatieve tij te keren. 

Voor initiatiefnemers in welstandsvrije 
gebieden biedt de gemeente daarom de 
mogelijkheid om aan te schuiven bij het 
“vrijwillige welstand“-inloopspreekuur 
van de dorpsbouwmeester, waarbij in 
een informele setting en geheel vrijblij-
vend wordt gekeken of bouwplannen met 
eenvoudige middelen aan kwaliteit kun-
nen winnen. En omdat kwaliteit niet is te 
vangen in wiskundige formules en ambi-
ties uiteen kunnen lopen is het goed om 
hierover in gesprek te blijven. De dialoog 
tussen gemeente, initiatiefnemers en 
burgers zal naar verwachting alleen maar 
belangrijker worden. Zeker als inwoners 
straks meer vrijheid en verantwoordelijk-
heid krijgen voor de omgevingskwaliteit.
Inmiddels is deze ‘Wijchense Methode’ 
ook in den Haag niet onopgemerkt geble-
ven; in het kader van het rijksprogramma 
‘Aan de slag met de Omgevingswet’ is 
inmiddels een subsidie toegekend om het 
spreekuur van de Dorpsbouwmeester te 
ondersteunen en verder uit te bouwen. 

In lijn met de toekomstige Omgevingswet 
beveel ik u aan om nu reeds een start te 
maken met het opstellen van een Omge-
vingsvisie. Deze geeft aan wat de ruimte-

lijke ambities voor de lange termijn zijn en 
vormt de basis voor het Omgevingsplan 
(voorheen bestemmingsplan, welstands-
nota etc). Ook doe ik de aanbeveling om 
wederom een bijeenkomst/excursie voor 
raadsleden te organiseren, bijvoorbeeld in 
de vorm van een fietsexcursie, gekoppeld 
aan de presentatie van het jaarverslag.
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In 2016 zijn relatief veel plannen bespro-
ken voor bedrijfspanden op het bedrijven-
terrein Bijsterhuizen. 
Deze plannen worden in eerste instantie 
besproken in de Architectuur Begelei-
dings Commissie Bijsterhuizen, waarin 
de Dorpsbouwmeester zitting heeft, 
samen met een vertegenwoordiger van 
de Nijmeegse welstandscommissie en 
een stedenbouwkundige. Deze gesprek-
ken verlopen over het algemeen zeer 
constructief. Na goedkeuring door de 

ABC verzorgt de Dorpsbouwmeester de 
eindtoets in het kader van een omgevings-
vergunning. Een van de meest opvallende 
plannen in 2016 op Bijsterhuizen betreft 
de nieuwbouw van een bedrijfspand van 
DHL. In samenspraak met de architect, 
dhr. Baehler, is in diverse overlegronden 
gekomen tot een hoogwaardig ontwerp 
waarin het grootschalige karakter van  
het pand overtuigend is geleed. 

Ontwerp: 
BenW Architecten

1 | beDriJfspanD Dhl biJsterhuiZen
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In de Nota Ruimtelijke Kwaliteit is een 
excessenregeling opgenomen, waar-
mee (ook in welstandsvrije gebieden) 
bouwwerken die in lelijkheid boven het 
gemiddelde uitsteken kunnen worden 
aangepakt. Daarvan kan sprake zijn bij 
armoedig materiaalgebruik of gedeel-
telijke afbraak of instorting. In het kader 
van deze excessenregeling vroeg de 
gemeente in 2016 een advies over de 
verloederde MAWi-panden, die zeer 
opvallend gelegen zijn aan de rotonde 

Nieuweweg – Kamerling Onnesstraat. 
Op grond van de criteria werd geconclu-
deerd dat hier sprake is van een ernstige 
strijdmet redelijke eisen van welstand. 
Momenteel bekijkt de gemeente in over-
leg met de aanvragers hoe deze toestand 
kan worden opgeheven. 

1+2 | maWi-panD (situatie september 2016)
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ADviSering over exceSSen



Het zal u niet zijn ontgaan, de Omgevings-
wet is in aantocht. En dat betekent dat 
we voortaan heel anders omgaan met de 
inrichting van onze leefomgeving. Niet 
meer uitgaan van regels (wat mag?),  
maar meer van vertrouwen in burgers 
en bedrijven (wat kan?). Nogal een cul-
tuurverandering dus. Om dat te kunnen 
is eerst een heldere visie op omgevings-
kwaliteit nodig. En hier ligt voor u als 
gemeenteraad een belangrijke opgave! 

Sturen op omgevingskwaliteit zal vooral 
aan de voorkant moeten plaatsvinden, bij 

het vaststellen van gemeentelijk beleid. 
Dat gebeurt met een omgevingsvisie, 
waarin de gemeenteraad de koers en 
ambities voor de lange termijn vastlegt. 
En waarin is aangegeven hoe thema’s 
als gezondheid, kwaliteit leefomgeving 
en cultuurhistorie met elkaar samenhan-
gen. Kortom, waar wilt u als gemeente 
over pakweg 20 jaar staan? En wat voor 
gemeente wilt u zijn? Het is zaak om dit 
vanaf de start samen met burgers en 
bedrijven op te pakken en zo breed draag-
vlak te krijgen. Omgevingskwaliteit wordt 
daarmee een verantwoordelijkheid van 
alle inwoners.

Met een omgevingsvisie legt u een basis 
voor nadere regels in het omgevings-
plan, die houvast moeten geven voor 
het realiseren van ruimtelijke initiatieven. 
Maar met alleen nieuw beleid is nog geen 
sprake van cultuurverandering. Die is ook 
nodig in het proces, in het gesprek tus-
sen gemeente en initiatiefnemer. En bij de 
advisering door uw Dorpsbouwmeester. 
Samen verkennen wat mogelijk is, hoe je 
bijdraagt aan kwaliteit en hoe je maximaal 
ruimte kunt bieden. Ook hier bij voorkeur 
aan de voorkant van het proces. 

Er is nog een lange weg te gaan voor alles 
in lijn is met de Omgevingswet. Als raad 
kunt u echter nu al belangrijke stappen 

zetten. En dat heeft alles te maken met 
die bewuste cultuuromslag. Ga in dialoog 
met uw burgers en kijk wat hun wensen 
zijn voor de huidige en toekomstige leef-
omgeving. Betrek ook uw Dorpsbouw-
meester hierbij. Uiteindelijk hebben we 
hetzelfde doel: een mooi en leefbaar 
Wijchen!

omgevingSWeT: 
gemeenTerAAD 
Doe er ieTS mee!

nieuWbouWWoninG in De Gamert
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1+2 | oorspronkeliJke en nieuWe situatie péGé-WoninGen achterlo 

péGé-woningen

ADviSering WoningbouWvereniging TAliS
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péGé-woningen

ADviSering WoningbouW-
vereniging TAliS

De gemeente biedt de mogelijkheid voor 
andere partijen om gebruik te maken van 
de diensten van de Dorpsbouwmees-
ter. Woningbouwvereniging Talis heeft 
hiervan in 2016 meerdere malen gebruik 
gemaakt, onder andere in de vorm van 
advisering over de beeldkwalitatieve 
uitgangspunten voor de renovatie van 
appartementengebouw De Muts en de 
woningen aan de Kruisbergseweg.  
Ook is de Dorpsbouwmeester nauw 
betrokken geweest bij de aanbeste-

dingsprocedure van de grootscheepse 
renovatie van de zogenaamde PéGé-
woningen in de wijk Achterlo. 

Ontwerp: 
Trebbe Klaassen

3 | ontWerprichtliJnen péGé-WoninGen
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- Door de Dorpsbouwmeester zijn 77 
plannen behandeld, deels in aanwezig-
heid van de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 79% ter plekke 
van een positief advies voorzien. 

- Voor 21% was een wijziging nodig. 
- Voor 15 plannen brachten wij een 

gecombineerd welstands- en monu-
mentenadvies uit.

GeïnteGreerDe besprekinG WelstanDs- en monumentenplannen 

2016 in cijFerS
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Adviseur cultuurhistorie Werner Weijkamp 
is gemandateerd vanuit de Wijchense 
monumentencommissie voor de toet-
sing van wijzigingen aan monumenten 
en in de beschermde dorpsgezichten. 
In gezamenlijkheid adviseert hij met de 
Dorpsbouwmeester integraal over deze 
plannen, waarbij meestal in goed overleg 
met de aanvragers en architecten tot een 
goed resultaat wordt gekomen. Een mooi 
voorbeeld is de verbouwing van de boer-
derij Liendensedijk 5 te Batenburg, een 

gemeentelijk monument. In dit plan is 
op een geslaagde wijze het bewoon-
baar maken van de deel gecombineerd 
met een behoud van de kenmerkende 
(en beschermde) geslotenheid van het 
achterhuis. 

1 | bestaanDe situatie lienDenseDiJk 5 2 | nieuWe situatie lienDenseDiJk 5

Ontwerp: 
Adams bouwadviesbureau, Druten
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monumentenplannen

inTegrAle ADviSering


