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terugblik
LuCas REiJmER

LuCas REiJmER is aRChitECt En aDvisEuR 
van DE CRK

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Druten.
Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en 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 ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke organi-
satie, 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 omgevingswet is ingevoerd: De 
gemeente in gesprek met haar burger(s). 

Een drietal projecten valt hierbij op als 
meer stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen. Dit zijn de herinrichting van de Hoge-
straat, de stedenbouwkundige uitwerking 
van het bedrijventerrein Westerhout en 
de verdere ontwikkeling van het woning-
bouwplan Tichellande. 

Daarnaast spelen de ‘gewone’ plannen in 
de diverse kernen en in het buitengebied.
Zowel Puiflijk als Afferden zijn afgelopen 
jaar verder ontwikkeld met hoofdzakelijk 
individuele vrijstaande woningen. In Deest 
is een doorstart gemaakt van de bestaan-
de uitbreiding ten zuiden van het dorp.

Zoals ook in de afgelopen jaren is opge-
merkt is een van de punten bij een prettig 
woonmilieu de overgang tussen openbaar 

en privé gebied. Hagen zijn hiervoor de 
meest vriendelijke oplossing maar zijn niet 
altijd duurzaam, zoals tegen een parkeer-
terrein. Omdat er ook veel vergunningsvrij 
wordt gebouwd is niet altijd even duidelijk 
wat de mogelijkheden zijn. Zo is aan de 
Bieskamp zonder vergunning een hoge 
constructie geplaatst. Deze bouw is door 
de gemeente stilgelegd en uiteindelijk is 
in een constructief overleg met de aanvra-
ger met begrip voor de situatie een sim-
pele en acceptabele oplossing bereikt.
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1 | DE bEstaanDE toEstanD 2 | EEn sChEts van DE hERinRiChtinG 3 | EEn DEEL van hEt pLanGEbiED

Druten

HerinricHting Hogestraat
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Druten

HerinricHting Hogestraat

Afgelopen jaar is op verzoek van de 
gemeente geadviseerd over de herinrich-
ting van de Hogestraat in Druten, gezien 
het cultuurhistorische karakter van deze 
centrale straat. Een van de uitgangspunten 
is om de straat beter in te richten, het ver-
keer beter te reguleren en het kenmerken-
de groen dat in een dorp thuis hoort goede 
kansen te geven. In grote lijnen zit dit plan 
goed in elkaar met op enkele locaties een 
aantal aandachtspunten. Zo vragen de 
verschillende kruisingen om aandacht en 

tevens werd de opmerking geplaatst om 
het groen niet toe te passen bij de open 
ruimte voor de kerk.

4 | EEn impREssiE van hEt oostELiJK DEEL. DE bomEn ZiJn hiER histoRisCh GEZiEn niEt GEwEnst
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1 | DE uitEinDELiJKE situatiE mEt EEn 
GRoEnE ovERGanG naaR DE DiJK

2+3 | vooRbEELDEn van DE 
toEGEpastE aRChtECtuuR

Druten

Plan ticHellanDe
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Druten

Plan ticHellanDe

De nieuwbouwwijk Tichellande bestaat 
uit een mengeling van projectmatige 
bebouwing en vrijstaande individuele 
woningen. In het afgelopen jaar is de 
bouw van deze nieuwe woonwijk weer 
opgestart en dat geeft aan dat Druten 
een fijn woonmilieu heeft. Zo zeer zelfs 
dat in het laatste deel aan de noordzijde 
voor projectmatige bebouwing een ver-
dichting van het plan is voorgesteld. Hier-
door verdween een kenmerkend element 
in het plan, namelijk een groene ruimte 

tegen de dijk. Deze ruimte zorgt letter-
lijk voor lucht in dit deel van de wijk en is 
daarmee bepalend voor de woonkwaliteit 
van dit deel. Het advies om deze ruimte 
niet te bebouwen is door de gemeente 
overgenomen.

Ontwerp: 
Geesink Weusten Architecten

4 | afwissELinG in DE bouwmassa’s
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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 Druten!

omgevingswet: 
gemeenteraaD 
Doe er iets mee!

- In 2016 zijn 177 plannen behandeld. 
- Hiervan is 84% van een positief advies 

voorzien. 
- Voor 16% 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 | DE bEstaanDE bEbouwinG aLs REfEREntiE vooR DE vERDERE 
ontwiKKELinG van hEt bEDRiJvEntERREin

1 | DE opZEt vooR DE vERKavELinG En bEELDKwaLitEit

Met de landschapsarchitect Barbara 
van Dijk van SAB-adviseurs is een 
constructief overleg gevoerd over de 
uitgangspunten voor de uitbreiding van 
het bedrijventerrein Westerhout Zuid in 
Druten. 

Uitgebreid is gesproken over de moge-
lijkheden om een landschappelijke 
basiskwaliteit te geven aan het openbare 
gebied en om de architectonische kwa-
liteit te organiseren voor de gebouwen 

die zijn gericht op de doorgaande wegen 
rondom het plangebied.

Ontwerp: 
SAB adviseurs

Druten west

beelDkwaliteitsPlan
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