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teruGblik
LuCas ReiJmeR

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijgedra-
gen aan de omgevingskwaliteit van Oost 
Gelre.

Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en de begeleiding van plannen. 
De plannen worden, bij voorkeur in de 
initiatieffase, tijdens het 2-wekelijkse 
overleg besproken. Dit stimuleert bur-
gers en ondernemers om vanaf het begin 
een bijdrage te leveren aan de woon- en 
omgevingskwaliteit. Deze werkwijze 

geeft voldoening: we werken samen aan 
de beste oplossing, waarmee we zowel 
de omgevingskwaliteit verbeteren als 
tegemoet komen aan de wensen van 
de opdrachtgever. Dit vraagt om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke orga-
nisatie, die prima verloopt. De moderne 
technische mogelijkheden van luchtfo-
to’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).

Het plan voor zes woningen aan de Hout-
wal in Groenlo is door Arno Holleman 
van Architectengroep Gelderland verder 
uitgewerkt tot een plan dat in maat en 
schaal goed aansluit op het stadsbeeld 
van Groenlo. Dit plan is een van de ver-
schillende ontwikkelingen in Groenlo die 
afgelopen jaar opvielen. 

LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR 
omGevinGsKwaLiteit
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1 | voGeLvLuCht

Groenlo

Villa adriana en de brOuwerij
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Een belangrijke ontwikkeling in Groenlo 
is het herstel van Villa Adriana en de bouw 
van een nieuwe kleinschalige brouwerij in 
de tuin. Over dit plan is uitgebreid gespro-
ken en meegedacht met Herman van der 
Heijden, de architect van het geheel, over 
de gewenste uitstraling van de bouwerij 
in combinatie met de herinrichting van het 
totale gebied. Hierin was van belang dat 
de villa haar eigen gezicht blijft houden, 
dat de brouwerij een herkenbare eigen 
maar ook ondergeschikte plaats achter 

de villa krijgt, dat de herinrichting van de 
tuin meer uitnodigend wordt en dat tot 
slot de locatie langs de Stadsgracht goed 
wordt benut. Dit plan vormt een mooi 
nieuw hoofdstuk aan de ontwikkeling van 
de Stadsgracht van Groenlo, zoals dat 
enkele jaren geleden op gang is gebracht.

Ontwerp: 
De Witte - Van der Heijden Architecten

3 | De bRouweRiJ in een eiGenwiJZe en toCh teRuGhouDenDe uitstRaLinG2 | het beeLD LanGs De GRaCht
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2 | De omvoRminG1 | De bestaanDe toestanD

In het complex van het Heidenrijk midden 
in Groenlo is de bibliotheekfunctie ver-
dwenen en omdat het totale beeld achter-
stallig onderhoud kent komt het geheel in 
de verdrukking. Door twee ondernemers 
is aan Herman van der Heijden, van Witte-
Van der Heijden Architecten, opdracht 
gegeven voor herstel en vernieuwing 
van het deel aan de Lievelderstraat. 
Hierop is het initiatief genomen de rest 
van het complex ook onder handen te 
nemen. Naar aanleiding van een bezoek 

ter plekke is de kans ontdekt dat, als de 
bibliotheek verdwijnt (sloop), er letterlijk 
ruimte voor een nieuwe stedelijke woon-
kwaliteit ontstaat. Vervolgens zijn ook de 
gevels aan de Mattelierstraat aangepakt 
met een nieuw gevelbeeld. Bijzonder aan 
deze ontwikkeling is dat nauw samen is 
gewerkt met de verschillende partijen in 
dit gebied.

Groenlo

Heidenrijk

Ontwerp: 
De Witte - Van der Heijden Architecten
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Een andere ontwikkeling vlakbij het Hei-
denrijk is de bouw van woningen op het 
pleintje bij de aansluiting van de Lievel-
derweg op de Mattelierstraat. Op een 
zorgvuldige wijze is hier door Jurgen Alink 
van ANV architectuur & vastgoedontwik-
keling een plan ontwikkeld voor herstel 
van een bouwblok aan de Mattelierstraat 
in combinatie met de nieuwbouw van 
enkele woningen. Tezamen versterkt dit 
het stadsbeeld, dat hier in de loop der tijd 
wat versleten is geraakt. 

Ontwerp: 
Jurgen Alink, ANV architectuur &  

vastgoedontwikkeling

1 | nieuwbouw matteLieRstRaat/LieveLDeRweG

Groenlo

Het afrOnden Van een bOuwblOk

2 | De situatie waaRin DRie toeGevoeGDe woninGen het bouwbLoK afmaKen
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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 Oost Gelre!

OmGeVinGswet: 
Gemeenteraad 
dOe er iets mee!

- In 2016 zijn 171 plannen behandeld. 
- Hiervan was 94% positief. 
- Voor 6% was een wijziging nodig. 
- Voor 4 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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Aan de zuidelijke rand van Lievelde zijn 
nog steeds kavels beschikbaar en deze 
worden langzaam verder ingevuld. Het 
uitgangspunt van landelijkheid wordt niet 
altijd meteen opgepakt en leidt daarmee 
vaak tot een gesprek over de (on)moge-
lijkheden van een bepaalde oplossing.  
Zo is op het kavel vlak tegen de Lievelder-
weg in eerste instantie door Jurgen Alink 
een woning voorgesteld in een eigen-
tijdse formele uitstraling. In gesprek met 
hem is het ontwerp zodanig herzien dat 

het gewenste beeld een duidelijke relatie 
heeft met de rest van het gebied.

Ontwerp: 
Jurgen Alink, ANV architectuur & 

vastgoedontwikkeling

1 | het vooRsteL in een meeR LanDeLiJKe stiJL

Lievelde

landelijke bOuw lanGs de zuidrand
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2+3 | De toeGepaste aRChteCtuuR, afGeLeiD van LanDeLiJKe bebouwinG1 | een nieuw eRf

In het buitengebied, net buiten de 
bebouwde kom van Lichtenvoorde, is de 
bouw van drie woningen besproken met 
de architect, Arnoo Holleman van Archi-
tectengroep Gelderland en de verschil-
lende opdrachtgevers. Het geheel geeft 
ondanks de individuele uitvoering per 
woning een samenhangend beeld en sluit 
daarmee goed aan op de omgevings-
kenmerken.

Ontwerp: 
Arnoo Holleman, Architektengroep Gelderland 

Lichtenvoorde

een nieuw erf
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