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TerugBlik
LucAs ReiJmeR

LucAs ReiJmeR is ARchitect-DesKunDiGe

Afgelopen jaar heb ik met plezier bijge-
dragen aan de omgevingskwaliteit van 
Beuningen.
Als adviseur leg ik de nadruk op het 
gesprek en begeleiding van plannen. 
De plannen zijn, bij voorkeur in de initi-
atieffase, tijdens het 2-wekelijkse over-
leg besproken. Dit gesprek, dat vanaf 
2017 ook wel ‘Ronde Tafelgesprek’ 
wordt genoemd, 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 verbeteren en 
tegemoet komen aan de wensen van de 
opdrachtgever. Dit vraagt ook om nauwe 
samenwerking met de ambtelijke orga-
nisatie, 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).

In 2016 is veel gebeurd in Beuningen 
naast de verschillende soorten bouwplan-
nen. Halverwege het jaar is met de raad 
een wandeling door het winkelcentrum 
van Beuningen gemaakt om zo samen te 
kunnen kijken naar de ontwikkelingen in 
het winkelcentrum. De mogelijkheden van 
het winkelcentrum en voorstellen voor 
ruimtelijke verbeteringen bleven echter 
wat onderbelicht. Dit verdient een verbe-
tering in een volgende excursie. 

Dit initiatief was opgezet samen met Henk 
Palm, jaren de centrale figuur van de 
gemeente naar onder meer het winkelcen-
trum van Beuningen. Helaas is afscheid 
moeten worden genomen van deze inne-

mende en inspirerende man. 
Uitgebreid is gesproken om de toetsing 
voor de bouwplannen vanaf begin 2017 
onder te brengen bij de Omgevingsdienst 
Regio Nijmegen (ODRN). Dit geeft een 
grotere afstand tot degenen die een initi-
atief tot een (bouw)plan willen indienen. 
Om te voorzien in de behoefte van initia-
tiefnemers om een plan te bespreken met 
mij is het Rondetafelgesprek Beuningen 
geïntroduceerd. Plannen kunnen dan in 
het begin van een proces in het gemeen-
tehuis van Beuningen besproken worden. 
Hiervan wordt een verslag gemaakt dat 
kan worden meegenomen in de 
definitieve aanvraag. Vooralsnog 
worden deze plannen alleen op 
welstandsgronden behandeld, 
maar hier liggen de uitgangspunten 
van de Omgevingswet voor het 
oprapen. Het is een goed idee om 
eind 2017 terug te kijken op dit proces. 
Van de bouwplannen worden de volgen-
de drie voorbeelden gepresenteerd:
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1 | het uiteinDeLiJKe 
ontweRp

2 | het steDenbouwKunDiGe pLAn met een 
schets vooR De bebouwinG

bijzondere locaties

HogewaldsTraaT

ja
ar

ve
rs

la
g

B
eu

n
in

g
en

20
16



vrijstaande woning 
Hogewaldstraat
Allereerst het plan betreft de plan vorming 
van een vrijstaande woning achter de ken-
merkende boerderij aan de Hogewald-
straat. Al eerder is voor deze locatie een 
bestemmingsplan gemaakt. Bijzonder aan 
deze plek is dat de woning helemaal vrij 
ligt met uitzicht op het open buitengebied, 
dit tot tevredenheid van de opdrachtge-
ver. De architect Pieter Oosterhout heeft 
hiervoor een eigentijds ontwerp gemaakt 

met toch een relatie tot de vormgeving 
van het buitengebied. 

voormalige brouwerij aan 
de van Heemstraweg 
Een ander plan betreft het bescheiden 
maar toch belangrijke herstel van de voor-
malige brouwerij aan de Van Heemstra-
weg, een karakteristiek architectonisch 
element langs de doorgaande weg. De 
renovatie van het bouwwerk gaat samen 
met de ontwikkeling van een nieuwe 

woning erachter. Om het bestaande 
bouwwerk goed tot zijn recht te laten 
komen is geadviseerd om de extra 
woning juist niet aan de weg te situeren, 
maar achter op het kavel te plaatsen en 
daarmee gericht op het open zicht naar 
achteren.

3 | het vooRsteL vooR De situeRinG vAn De nieuwe woninG AchteR De hoofDbebouwinG

bijzondere locaties

‘de Brouwerij’
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1 | De heRinRichtinG vAn het teRRein

ewijk

verBouwing scHool 
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ewijk

verBouwing scHool 

Een andere aansprekende ontwikkeling is 
de verbouwing van de voormalige lagere 
school in Ewijk tot een appartementen-
gebouw. Inzet hierbij is het zoveel mogelijk 
handhaven van de kenmerkende uitstraling 
van de school samen met het voorterrein. 

In eerste instantie waren er vier woningen 
op het voorterrein geplaatst, waardoor de 
school letterlijk op de achtergrond kwam 
te staan. Bovendien was het aantal wonin-
gen ongewenst. In gesprek met de archi-

tect Bob Romijnders is het plan hierop 
aangepast. 

ontwerp: 
Bob Romijnders 

2 | inRichtinGsteKeninG schooLLocAtie ewiJK
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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 Beuningen!

omgevingsweT: 
gemeenTeraad 
doe er ieTs mee!

- Door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 
zijn 113 plannen behandeld. 

- Van deze plannen werd 90% van  
een positief advies voorzien. 

- Voor 10% was een wijziging 
nodig. 

- Voor 2 plannen is samen met 
Werner Weijkamp, adviseur 
Cultuurhistorie, een geïntegreerd 
welstands- en monumentenadvies 
uitgebracht.

2016 in cijfers
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