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terugblik
LuCas ReiJmeR

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

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 samen met Andre Stemerdink, 
het burgerlid, besproken. Dit stimuleert 
burgers 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 verbete-
ren alas tegemoet komen aan de wensen 
van de opdrachtgever. Dit vraagt ook om 
nauwe samenwerking met de ambtelijke 
organisatie, die overigens prima verloopt. 
Gerrit Gerritsen heeft een grote gebieds-
kennis en dat zorgt met de inbreng van 
Andre Stemerdink voor een prettig en 
constructief overleg. Dit overleg sluit ook 
goed aan op de nabije toekomt als de 
omgevingswet is ingevoerd: De gemeen-
te in gesprek met haar burger(s).

Na de afgelopen jaren zit er weer bewe-
ging in de plannen die worden ingediend. 
Dit is te zien in de ontwikkeling van De 
Rikker. Ook op andere locaties zoals 
aan de Anemoonstraat zijn door onder 
meer René Scholten aansprekende plan-

nen ingediend die balanceren tussen 
eigentijdse oplossingen binnen klas-
sieke bouwmassa’s. Ook in de wijk 
Morgenzon, waar plannen kunnen 
worden gebouwd zonder de wel-
standstoets, zijn nieuwe woningen 
gebouwd.

LuCas ReiJmeR is aRChiteCt en aDviseuR 
omGevinGsKwaLiteit
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Op het Spekeinde is door Maas architec-
ten een nieuw ontwerp gemaakt voor een 
appartementengebouw in aansluiting op 
de bestaande bebouwing langs de Mister-
straat. 
Dit naar aanleiding van een eerste plan dat 
door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
als ongewenst was ervaren. Het nieuwe 
plan heeft een veel betere uitstraling naar 
zowel het bestaande complex als naar de 
omgeving.

Ontwerp: 
Frank Vijftigschild, Maas Architecten

2 | De KaRaKteRistieKe KopGeveL naaR De JonenstRaat1 | het ZiCht op het Gebouw vanaf De binnenpLaats
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spekeinde

nieuWbouW appartementen



1 | vooRbeeLD veRKaveLinG 2 | impRessie bebouwinGsbeeLD

winterswijk

spoorzone
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winterswijk

spoorzone

Ook is de planvorming voor de ontwik-
keling van de Spoorstraat ter hand 
genomen. Het totale gebied wordt op 
de schop genomen en er wordt ruimte 
gemaakt voor grootschalige winkelbe-
drijven. 

Deze ontwikkeling kan een stevige bij-
drage leveren aan het vergroten van de 
omgevingskwaliteit tussen de spoorlijn 
en het bedrijventerrein, een nieuw visite-
kaartje voor Winterswijk. Met de ontwer-

per, Andries Geerse van We love the City, 
is overlegd hoe de gewenste kwaliteit als 
inspiratie kan worden vastgelegd. 

Ontwerp: 
We love the City

3 | pLanGebieD
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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. Uiteinde-
lijk hebben we hetzelfde doel: een 
mooi en leefbaar Winterswijk!

omgevingsWet: 
gemeenteraad 
doe er iets mee!

- In 2016 zijn 174 plannen behandeld 
- Hiervan was 91% positief. 
- Voor 9% was een wijziging nodig. 
- Voor 11 plannen is een gecombineerd 

welstands- en monumentenadvies 
uitgebracht.

- Er zijn geen plannen voorgelegd aan 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

2016 in cijfers
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2 | De woninG op De hoeK met De GRevenKamp1 | De woninG in het stRaatbeeLD van De GeLDeResChweG

meddo

nieuWbouW Woning

De bouw van een vrijstaande woning in 
Meddo is uitgebreid besproken vanwege 
de specifieke situering op de hoek van de 
Gelderschweg in Meddo en de Greven-
kamp, de toegang tot de nieuwbouwwijk. 
Het voornaamste probleem was de opval-
lende positionering van een witte villa met 
de zijvleugel tegen de Geldereschweg. 
Na gesprek met de architect en opdracht-
gevers is het plan uitgewerkt door de 
woning zover mogelijk terug te leggen 
vanaf de Geldereschweg. Hiermee heeft 

het plan een geringe invloed op het karak-
ter van deze historische weg.

Ontwerp: 
Richard Brok, Silverwonen B.V.
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