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terugblik
LuCas ReiJmeR

LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR omGevinGsKwaLiteit 

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijgedra-
gen aan de omgevingskwaliteit van Aalten.
Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en de begeleiding van plan-
nen. De plannen worden bij voorkeur in 
de initiatieffase tijdens het 2-wekelijkse 
overleg besproken. Dit stimuleert burgers 
en ondernemers om vanaf het begin een 
bijdrage te leveren aan de woon- en omge-
vingskwaliteit. Deze werkwijze geeft vol-
doening: we werken samen aan de beste 
oplossing, waarmee we zowel de omge-

vingskwaliteit verbeteren als tegemoet 
komen aan de wensen van de opdracht-
gever. Dit vraagt ook om nauwe samen-
werking met de ambtelijke organisatie, 
die overigens prima verloopt. De moderne 
technische mogelijkheden van luchtfoto’s 
met straatbeelden zorgen mede voor 
een prettig en constructief overleg met 
de aanvragers. Dit overleg sluit ook goed 
aan op de nabije toekomt als de omge-
vingswet is ingevoerd: De gemeente in 
gesprek met haar burger(s).
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1+2 | BeeLD op De eeRste fase van het nieuwe CompLex

plan Beele

Herontwikkeling zicHtlocAtie
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plan Beele

Herontwikkeling zicHtlocAtie

Afgelopen jaar is een belangrijke ont-
wikkeling op gang gebracht, namelijk 
de nieuwbouw van het bijzondere 
hoog- technologische bedrijf Beele op 
de plaats waar de bedrijfshallen van 
kalverslachterij en houtbedrijf Te Paske 
waren gevestigd, een zichtlocatie langs 
het spoor. 

Gezien de locatie is, ondanks dat in de 
welstandsnota bedrijfsterreinen als 
welstandsvrij zijn aangemerkt, door de 

gemeente gevraagd om een architecto-
nische begeleiding voor dit ontwerp. In 
het plan worden de verschillende onder-
delen van het bedrijf gepresenteerd aan 
de openbare weg in de vorm van vier 
losse bouwdelen die op de verdieping 
zijn gekoppeld. Deze waren in eerste 
instantie identiek en geadviseerd is op 
een ingetogen wijze meer verschil aan te 
brengen in de verschillende bouwwerken. 
De benodigde bedrijfsruimten zijn aan de 
achterkant ondergebracht in een geslo-

ten volume. Tussen beide delen is ruimte 
open gehouden voor parkeren in een 
groene setting. Het geheel heeft hiermee 
een hoogwaardige uitstraling gekregen 
dat op deze locatie letterlijk het visite-
kaartje vormt voor de gemeente Aalten.

Ontwerp: 
Architectenbureau John Velthuis

3 | oveRZiCht van het GeheeL
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2 | De heRsteLDe faBRieK aan De 
hofstRaat

1 | De BestaanDe seRviCefLat op
 het hoGe veLD

3 | het vooRmaLiGe Gemeentehuis 
van DinxpeRLo

terugblik

DrietAl ontwikkelingen 2017
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terugblik

DrietAl ontwikkelingen 2017

Een bijzondere ontwikkeling betreft de 
vervanging van de leegstaande serviceflat 
op het Hoge Veld. Hiervoor is een verka-
veling ontwikkeld met grondgebonden 
woningen. Deze opzet is samen met de 
architect, Carlo Jansen van Friso Woud-
stra Architecten, en de ontwikkelaar als 
een principeschets besproken. De verdere 
uitwerking wordt met belangstelling tege-
moet gezien.

Voor de herbestemming van het voorma-

lige gemeentehuis van Dinxperlo tot een 
nieuwe kantoorfunctie is samen met de 
gemeente gezocht naar de mogelijkheden 
voor parkeren in het openbare gebied. 
Uitgangspunt hierbij is het handhaven en 
zelfs verbeteren van de specifieke formele 
inrichting van het voorterrein om zo het 
karakter van het voormalige gemeentehuis 
overeind te kunnen houden.
 
Fijn is ook dat uiteindelijk het karakteris-
tieke fabrieksgebouw aan de Hofstraat in 

Aalten volledig is hersteld en dat de ruim-
tes langzaam in gebruik worden genomen. 
Wel is hierbij de vraag hoe de verschillen-
de bedrijven in het complex zich kunnen 
presenteren op een zodanige wijze dat het 
bouwwerk niet vol komt te zitten met de 
verschillende uitingen.

4 | De vooRGesteLDe veRKaveLinG vooR het hoGe veLD
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Het zal u niet zijn ontgaan, de Omge-
vingswet 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 omgevingsplan, 
die houvast moeten geven voor het reali-
seren van ruimtelijke initiatieven. Maar met 
alleen nieuw beleid is nog geen sprake van 
cultuurverandering. Die is ook nodig in het 
proces, in het gesprek tussen gemeente 
en initiatiefnemer. En bij de advisering 
door uw commissie ruimtelijke kwaliteit. 
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 commissie 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Aalten!

omgevingswet:
gemeenterAAD 
Doe er iets mee!

- In 2016 zijn 113 plannen behandeld. 
- Hiervan is 90% van een positief advies 

voorzien. 
- Voor 10% was een wijziging 

nodig. 
- Voor 2 plannen is een gecombi-

neerd welstands- en monumen-
tenadvies uitgebracht.

- Er zijn geen plannen voorgelegd 
aan de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.

2016 in cijfers
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Een vaste bezoeker is de architect Rinke 
ter Haar die regelmatig samen met de 
opdrachtgever(s) naar de bespreking 
komt. Hij presenteert zijn plannen, al dan 
niet in aanwezigheid van de opdracht-
gever(s) vaak in de vorm van een YouTube 
filmpje, waarin rondgevlogen kan worden 
om het toekomstige bouwwerk en waar-
mee zowel de uiterlijke vorm als het interi-
eur worden verbeeld. 

Een bijzonder ontwerp is de uitbreiding 
van de oorspronkelijke boerderij aan de 
Sondernweg 16 in Aalten. Deze boerderij 
is in de loop der tijd al diverse malen ver-
anderd en uitgebreid en waarbij nu ‘een 
nieuw hoofdstuk aan het geheel´(quote 
van de opdrachtgever) wordt toegevoegd 
in de vorm van een uitbreiding van het dak. 
Deze uitbreiding is los gehouden van het 
bestaande door middel van een lichtstrook 

en de uitvoering in hout. Om dat in dit plan 
de bestaande uitstraling herkenbaar blijft 
met de nieuwbouw herkenbaar als toe-
voeging is hierover positief geadviseerd.

Ontwerp: 
Rinke ter Haar

1 | uitBReiDinG BoeRDeRiJ 

ja
ar

ve
rs

la
g

A
A

lt
en

20
16

sondernweg 16

nieuw HoofDstuk


