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terugblik
LuCas ReiJmeR

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Hattem.

Als adviseur welstand leg ik de nadruk op 
het gesprek en begeleiding van plannen. 
De plannen worden, bij voorkeur in de initi-
atieffase, tijdens het 2-wekelijkse overleg 
besproken. Maandelijks worden ook de 
monumentenplannen besproken samen 
met Eva ter Braak, adviseur Cultuurhisto-
rie. Dit stimuleert burgers en ondernemers 

om vanaf het begin een bijdrage te leve-
ren aan de woon- en omgevingskwaliteit. 
Deze werkwijze geeft voldoening: we 
werken samen aan de beste oplossing, 
waarmee we zowel de omgevingskwali-
teit verbeteren als tegemoet komen aan 
de wensen van de opdrachtgever. Dit 
vraagt ook om nauwe samenwerking met 
de ambtelijke organisatie, die overigens 
prima verloopt.

Het blijkt dat door een gesprek samen 
met de initiatiefnemer te voeren, het pro-
ces een flinke versnelling kan krijgen, 
waarin de functie van beide burgerleden 
(Jente de Vries-Vonk en Dries Nagelhout) 

belangrijk is. Met name hun gebiedsken-
nis zorgt, in combinatie met de moderne 
technische mogelijkheden van luchtfoto’s 
en dergelijke, voor een prettig en con-
structief overleg. Met name dit overleg 
sluit aan op de nabije toekomt met de 
omgevingswet en advies is om dit als 
uitgangspunt hiervoor te nemen: De 
gemeente in gesprek met haar burger(s).
 
Afgelopen jaar is het Kerkplein opnieuw 
ingericht met als een van de uitgangs-
punten om de kerk vrij te houden van de 
terrassen. In de zomersituatie wordt dit 
bereikt door de terrassen door mid-
del van een rijstrook vrij te houden 

LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR 
van De CRK
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beeld. Het initiatief is echter niet verder 
uitgewerkt.

van de kerk en in de wintersituatie door de 
terrassen te beperken tot enkele plekken 
tegen de gevels. Deze aanpak geeft veel 
leven in het centrum van Hattem op deze 
belangrijkste openbare ruimte.

Een andere bijzondere plek is ontstaan aan 
de Molenbelt. Door middel van nieuwbouw 
van een schuurtje, de uitbreiding van de 
molenbebouwing en een nieuwe inrichting 
van het terrein is een grote kwaliteitsslag 
gemaakt voor deze openbare ruimte.

Zoals ook afgelopen jaren al is opgemerkt, 
is een van de punten bij een prettig woon-
milieu, de overgang tussen openbaar en 
privé gebied. Hagen zijn hiervoor de meest 
vriendelijke oplossing maar zijn niet altijd 
duurzaam, zoals langs een parkeerterrein. 
Omdat er ook veel vergunningsvrij wordt 
gebouwd, is niet altijd even duidelijk wat 
de mogelijkheden zijn. Zo is aan de Rand-
weg zonder vergunning een hoge con-
structie geplaatst. 
Deze bouw is door de gemeente stilgelegd 
en uiteindelijk is in een constructief overleg 
met de aanvrager met begrip voor de situ-
atie een simpele en acceptabele oplossing 
bereikt.

Een speciaal geval betrof het gesprek 
over een vorm van reclame op de zeilcon-
structie bij de haven van Hattem.  

Het idee is om hier in de vorm van licht-
projectie reclames te projecteren op het 
zeildoek. Tijdens een proefopstelling 
zijn in eerste instantie eenvoudige test-
beelden tegen een lichte achtergrond 
getoond. Geconstateerd is daarbij dat 
deze beelden (te) sterk oplichten en ook 
aan de andere zijde van het doek goed 
zichtbaar waren. Door deze beelden in 
diapositief uit te voeren, dus objecten in 
een lichte kleur tegen een donkere achter-
grond, geeft het een veel beter herkenbaar 

De aanGepaste vRienDeLiJKe uitstRaLinG van De eRfafsCheiDinG aan De RanDweG
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1 | De situatie 2+3 | BeeLDen van De aRChiteCtuuR
Ontwerp: RoB moRitZ, 19 het ateLieR

plan assenrade

Ontwerp randbebOuwing
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5 | Ontwerp: huLs aRChiteCten, staphoRst4 | Ontwerp: De teKenweRKpLaats, ZwoLLe

Een andere ontwikkeling betreft de afron-
ding van de wijk Assenrade, zowel in de 
vorm van projectmatige bebouwing als 
in de bouw van vrijstaande individuele 
woningen. Dat in Assenrade in de afge-
lopen jaren met economische teruggang 
gewoon is doorgebouwd geeft aan dat 
Hattem een fijn woonmilieu heeft, dat 
gekoesterd mag worden. 
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2 | Ontwerp: veRuZKa aGoRRea veLásqueZ, aL aRChiteCtuuR1 | Ontwerp: BeKhuis & KLeinJan

De ontwikkeling van de villawijk Hattems 
Loo is afgelopen jaar verder ter hand 
genomen. Op de verschillende kavels zijn 
diverse individuele woningen ontworpen 
die tezamen een zeer afwisselend beeld 
geven. De advisering is, vanuit het onder-
liggende beeldkwaliteitsplan, vooral 
gericht op de eigen uitdrukking per ont-
werp en minder op de algemene samen-
hang.

hattems Loo

individuele invullingen

3 | Ontwerp: BeKhuis & KLeinJan
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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 Hattem!

Omgevingswet: 
gemeenteraad 
dOe er iets mee!

- In 2016 zijn 237 plannen behandeld. 
- Hiervan werd 81% van een positief 

advies voorzien. 
- Voor 19% was een wijziging 

nodig. 
- Voor 37 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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