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vooRwooRd

Met dit jaarverslag van de Welstands-
commissie geven wij inzicht in de werk-
wijze en samenstelling van de commissie. 
Tevens laten we zien hoeveel plannen 
zijn behandeld in de commissie en onder 
mandaat van de rayonarchitect. In de 
praktijk handelt deze het grootste deel 
van de plannen af. De commissie wordt 
alleen ingeschakeld voor grote en com-
plexe ruimtelijke vraagstukken. 

Bij wijzigingen aan monumenten vindt 
afstemming plaats met de adviseur cult-
historie en wordt een geïntegreerd advies 
uitgebracht.

DeukerDiJk te PannerDen

ja
ar

ve
rs

la
g

R
ij

n
w

a
a

R
d

en

20
16



TeRugblik
ir. Wilma Broer

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijgedra-
gen aan de omgevingskwaliteit van Rijn-
waarden.

Als adviseur leg ik daarbij de nadruk op dia-
loog en begeleiding. Dit stimuleert burgers 
en ondernemers om plannen te maken die 
bijdragen aan de woon- en omgevings-
kwaliteit. Zo‘n werkwijze geeft voldoening: 
we werken samen aan de beste oplossing, 
waarmee we zowel de omgevingskwaliteit 
verbeteren, en tevens tegemoet komen aan 

de wensen van de opdrachtgever.  
Dit vraagt ook om nauwe samenwerking 
met de ambtelijke organisatie. Voor-
uitlopend op de samenwerking van de 
gemeente Rijnwaarden en Zevenaar zijn 
de vergaderingen inmiddels verplaatst 
naar de gemeente, locatie Zevenaar. 
De meeste plannen worden ter plekke 
tijdens het 2-wekelijkse mandaatoverleg 
afgedaan. Dat is ook het moment om in 
vooroverleg de plannen te bespreken.

SchoolStraat te PannerDen 
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1+2 | tWee GevelconcePten 3+4 | BeStaanDe en nieuWe Situatie

korenbloemstraat & margrietstraat

gRooT ondeRhoud
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korenbloemstraat & margrietstraat

gRooT ondeRhoud

De woonstichting is in juni 2017 begonnen 
met het groot onderhoud van 16 woningen 
aan de Korenbloemstraat en de Margriet-
straat. Zowel de plannen als het project 
zijn bijzonder te noemen. Het begon met 
een aanpak tussen bewoners en twee kun-
stenaren, Terry van Gurp en René Ouden-
hoven van vGtO.
Met deze insteek werd een integrale 
aanpak bedacht om de gevels te verbe-
teren, het energielabel te verhogen en de 
bewoners er bij te betrekken. De rayonar-

chitect was hierbij vroeg bij betrokken. In 
het uitgebrachte advies is gevraagd om 
verschil aan te brengen in de 2 blokken aan 
de Korenbloemstraat en het blok aan de 
Margrietstraat. De woningen zijn wel het-
zelfde, maar hebben een ander straatpro-
fiel (smal in de Margrietstraat, een groene 
strook met bredere, doorgaande weg aan 
de Korenbloemstraat). 
Ook werd aangeraden om de garage-
boxen mee te nemen in deze metamorfose. 
Verder waren er vooral veel technische 

aanknopingspunten meegegeven om 
in het definitieve ontwerp rekening mee 
te houden. Met de verbouw krijgen deze 
woningen niet alleen een upgrade in de 
energieaspecten (naar een hoog B-label, 
wellicht zelfs A-label), maar ook de gevels 
krijgen een nieuwe frisse look. Getracht is 
om de blokken een verschillend uiterlijk te 
geven, zodat er meer variatie en herken-
baarheid in de wijk ontstaat. Het resultaat 
leidt tot een gevarieerd beeld binnen een 
duidelijke eenheid.

5 | concePt Gemaakt Samen met kunStenaren terry van GurP en rené ouDenhoven (vGto)

ja
ar

ve
rs

la
g

R
ij

n
w

a
a

R
d

en

20
16



1 | moDelWoninG

Bijzonder woonconcept ‘tiny houses’

duuRZaaMheid 
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De gemeente Rijnwaarden is voorne-
mens om mee te werken aan een nieuwe 
vorm van wonen dat heet ‘tiny houses’: 
huisjes met een oppervlakte van hooguit 
zestig vierkante meter die uiterst com-
pact zijn ingedeeld zodat je er ondanks 
de beperkte ruimte lekker in kunt wonen, 
leven, werken en slapen. Het concept is 
energiezuinig en betaalbaar (lage maan-
delijkse lasten komen niet alleen doordat 
de ruimtes klein zijn, maar ook vanwege 
een duurzame nieuwbouw). Het concept 
is over komen waaien uit de Verenigde 
Staten waar al tienduizend van deze 
huisjes staan. De slimme, goedkope en 
duurzame huurwoning is ontwikkeld door 
projectontwikkelaar PLEK in samenwer-
king met woonstichting Vryleve.
 
Het initiatief komt voort uit de stagnatie 
en terugnemende vraag naar traditionele 
bouw in het plangebied Vierkenshof te 
Tolkamer. Het huidige aanbod van wonin-
gen in dit gebied wordt gebaseerd op de 
vraag naar (dure) vrijstaande eengezins-
woningen, afgewisseld met (voordeliger) 
rijwoningen. Het nieuwe concept wordt 
door Vryleve voorgesteld op een deel 
van een leeg veld (nog niet gebouwd). 
Volgens het vigerend beleid past dit niet 
in het bestemmingplan. Om het nieuwe 
concept in te passen is een wijzigen van 
het bestemmingsplan nodig. Verder is 

het van belang om het nogal afwijkende 
beeld van deze woningen goed in te 
passen. Dit wordt gedaan middels een 
aanpassing van het beeldkwaliteitplan. 
‘50-50’ principe: Het totaal aan bebou-
wingsoppervlakte (voetprint inclusief 
verharding van paden, etc) mag niet 
meer dan 50% van de uitgeefbare grond 
bedragen. Het aantal woningen en de 
grootte zijn afgestemd binnen de uit-
geefbare grond. Waar half verharding 
kan worden toegepast (bijvoorbeeld bij 
het parkeren) telt dit niet mee. 
 
In april (2017) heeft Burgemeester Ella 
Schadd-de Boer van Rijnwaarden de 

modelwoning van het HABhuis geopend 
op de Markt in Lobith.
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- De rayonarchitect wordt steeds vaker 
betrokken in het ‘voortraject, c.q. RO-
traject’ van plannen. Het doorgaan in 
deze richting is positief. In deze fase 
heeft advisering meer effect en kan er 
beter worden gestuurd op omgevings-
kwaliteit. 

-  Het organiseren van een bijeenkomst/ 
excursie voor raadsleden is prettig, 
bijvoorbeeld gekoppeld aan de presen-
tatie van het jaarverslag.

PannerDenSe WaarD

aanbevelingen
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Voorzitter
G.C.M. Sjef van Elk
Rayonarchitect
ir. Wilma Broer
Architect en stedenbouwkundige
ir. Peter Koelewijn
Landschapsarchitect
ir. Jan Nakken
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA

- Onder mandaat van de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit zijn 85 plannen 
behandeld, deels in aanwezigheid van 
de aanvrager of ontwerper. 

- Van deze plannen werd 78% ter plek-
ke van een positief advies voorzien. 

- Voor 22% was een wijziging nodig. 

SaMenSTelling 
welSTandScoMMiSSie

2016 in cijfeRS

vlnr: Jan nakken, Wilma Broer, Peter koeleWiJn, SJef van elk 
(niet oP foto: Werner WeiJkamP)
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1 | ouDe kaart 2 | locatie (GooGle) 3 | GoeDGekeruD concePt

De Berghoofdseweg 2, Pannerden

landelijk wonen
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De Berghoofdseweg 2, Pannerden

landelijk wonen

De vervangende nieuwbouw van een 
vrijstaande woning op de Berghoofdse-
weg 2 te Pannerden is uitgebreid bespro-
ken vanwege de specifieke situering in 
het landelijk gebied. Met het behoud van 
de bestaande inrit werd het lastig om de 
woning te realiseren met bijgebouwen, 
ondergeschikt aan de nieuw te bouwen 
hoofdmassa. Het voornaamste probleem 
was de opvallende positionering van een 
nogal forse bijgebouw voor de woning dat 
rekening hiel met een dijklichaam. Met de 

inschakeling van een landschapsarchitect 
is een landschapsplan gemaakt waarbij de 
positionering van de inrit is gewijzigd. Dit 
heeft het gewenste woningprogramma en 
beeld goed landschappelijk verankerd op 
de plek.

4 | nieuW lanDSchaPSconcePt met laanStructuur 

Ontwerp: 
01 Architecten i.s.m 

Van der Molen Groenconsult
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