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LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR 
van De CRK

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Epe. Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en begeleiding van plannen. De 
plannen worden, bij voorkeur in de initi-
atieffase, tijdens het wekelijkse overleg 
besproken. Dit stimuleert burgers en 
ondernemers om vanaf het begin een bij-
drage 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 omgevings-
wet is ingevoerd: De gemeente in gesprek 
met haar burger(s).

Maandelijks wordt ook het stedenbouw-
kundig overleg georganiseerd, waar 
samen met de externe stedenbouwkundig 
adviseur Johan Drenth en de landschaps-
architect Andrea Freund onder roulerend 
voorzitterschap van een van de medewer-
kers RO wordt gekeken naar initiatieven 
die buiten de bestemmingsplannen val-
len. Bijzonder is dat in deze vergadering 
samen gekeken wordt naar de steden-
bouwkundige zaken, het landschap en de 
gewenste architectuur. Dit geeft meteen 
een duidelijk kwalitatieve richting aan de 
gewenste ontwikkeling.

In 2016 is uitgebreid gesproken over de 
ontwikkeling van het centrum van Vaas-
sen samen met de ontwerper van de 
openbare ruimte, Henk Oosterink van 
Planburo Oosterink. Voor het centrum van 

Vaassen is de gemeente bezig met een 
herinrichtingsplan, waarin drie belang-
rijke locaties worden meegenomen. Dit 
betreffen de locatie van de bestaande 
bibliotheek, de herontwikkeling van de 
Deka supermarkt en de locatie van de 
leegstaande garage aan de Dorpsstraat. 
Deze ontwikkelingen worden onder regie 
van de gemeente begeleid in zowel ste-
denbouwkundig, als landschappelijk als 
architectonisch opzicht samen met de 
betreffende partijen. Deze aanpak komt 
voort uit de werkwijze zoals die de afge-
lopen jaren is ontwikkeld, met als goed 
voorbeeld de Marktwand in com-
binatie met de inrichting van het 
openbare gebied midden in Epe. 
Deze werkwijze geeft een voor-
beeld hoe in synergie omgeving, 
landschap, verkeer, openbare 
ruimte en architectuur samen  
kunnen gaan tot een kwaliteitsvolle  
ontwikkeling.
 

TErugblik
LuCas ReiJmeR
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1 | De bibLiotheeKLoCatie 2 | LoCatie DeKamaRKt 3 | LoCatie DoRpsstRaat/ teR heeRDtspaD
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CEnTrum onTwikkEling
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1 | De entRee van epe

Centrum epe

korTE kuiPErswEg
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Centrum epe

korTE kuiPErswEg

Planvorming Korte 
KuiPersweg, ePe
Afgelopen jaar is in Epe een belangrijke 
ontwikkeling op gang gebracht, name-
lijk de A-locatie op de hoek van de Korte 
Kuipersweg en de Hoofdstraat; het visite-
kaartje voor Epe. In een intensief proces 
is met de architect Michiel Kobussen van 
Ebbens architecten en de opdrachtgever 
gezocht naar een adequate invulling van 
dit plan. Een van de belangrijke punten 
in deze ontwikkeling zijn de bestaande al 

dan niet aangelegde parkeerplaatsen in 
het gebied. Deze parkeerplaatsen ver-
vallen als hier gebouwd gaat worden en 
uiteindelijk is een oplossing gevonden 
gevonden voor het parkeerprobleem door 
dit complex samen met de aanleg van 
parkeervoorzieningen aan de andere kant 
van de Hoofdstraat, achter de bestaande 
bebouwing aldaar en in samenhang met 
de reeds bestaande parkeervoorziening. 
Dit project geeft aan dat het ontwerp voor 
het gebouw niet los staat van de inrichting 

2 | het ZiCht op het Gebouw vanaf het paRKeeRteRRein

ontwerp: 
Michiel Kobussen, Ebbens architecten

van de omgeving en vormt hiermee ook 
een voorbeeld hoe in Epe daar mee wordt 
omgegaan.
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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 dia-
loog met uw burgers en kijk wat hun wen-
sen zijn voor de huidige en toekomstige 
leefomgeving. Betrek ook uw commissie 
ruimtelijke kwaliteit hierbij. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: een mooi en 
leefbaar Epe!

omgEvingswET: 
gEmEEnTEraad 
doE Er iETs mEE!

- In 2016 zijn 270 plannen behandeld. 
- Hiervan werd 86% van een positief 

advies voorzien. 
- Voor 14% was een wijziging 

nodig. 
- Voor 13 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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2+3 | vooRbeeLDen van De toeGepaste aRChiteCtuuR1 | oveRZiCht

Tot slot is in het Plan Klaarbeek de laatste 
fase ingediend, letterlijk de entree van 
deze nieuwbouwwijk. Over het plan is op 
een positieve en prettige wijze uitgebreid 
overlegd met Esther Mastenbroek, archi-
tect van Beltman Archtitecten, en Dick 
Paalman, ontwikkelaar van Nijhuis Bouw 
BV. Uitgangspunt was een bijzondere 
uitstraling voor de entree, in de vorm van 
twee symmetrische woningen. Gezien het 
projectmatige karakter van deze bebou-
wing en de geïndividualiseerde vraag van 

de markt zijn voor de overige woningen 
in dit project een aantal verschillende 
sferen ontworpen en besproken. Het 
uiteindelijke beeld bestaat daardoor uit 
een afwisseling en samenhang van de 
verschillende woningen.

ontwerp: 
 Esther Mastenbroek, Beltman Archtitecten

epe

Plan klaarbEEk
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