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Bij het adviseren over Omgevingskwaliteit 
draait veel om de dialoog, zo mogelijk in een 
vroeg stadium om effectief te kunnen zijn.  
1 maal per twee weken ga ik in de torenkamer 
met uitzicht op de ooievaars in gesprek met 
inwoners, initiatiefnemers, ontwerpers en 
gemeentelijke beleidsmakers. Om samen te 
kijken hoe een plan past bij de omgeving of 
beter nog hoe die te  versterken. Beleidska-
ders en ambities op het gebied van cultuur-
historie, landschap, stedenbouw en welstand 
vormen natuurlijk een uitgangspunt. Maar 
ik ga ook op zoek naar ruimte voor initiatief-

nemers, mits daar een duurzame ruimtelijke 
kwaliteit tegenover staat. Door vanuit meer-
dere ruimtelijke perspectieven naar een plan 
te kijken is winst te boeken als het om omge-
vingskwaliteit gaat. Dialoog en begeleiding 
vormen daarmee de kern van ons advieswerk.  

Onder de Omgevingswet worden de zgn. 
kwaliteitsgesprekken alleen maar belang-
rijker. De vraag is dan niet enkel meer of iets 
voldoet aan regels en beleid, maar hoe  een 
initiatief kan bijdragen aan omgevingskwali-
teit. Dit vraagt voortdurend om het zorgvuldig 
afwegen van belangen en het kunnen duiden 
van de ruimtelijke kwaliteiten. 
In de ontwerp-omgevingsvisie ‘Samen maken 
wij Gennep’, is een stappenplan opgenomen 
voor de omgang met initiatieven. Ook hier is 
het wegen van belangen en het duiden van 
identiteiten en kernkwaliteiten van belang. 
Dit vraagt van gemeente, initiatiefnemers en 
professionele adviseurs een andere attitude. 
In mijn kwaliteitsgesprekken probeer ik alvast 
hierop te anticiperen.  

Op 12 december heb ik een presentatie 
verzorgd in de raad over de advisering van 
de CRK. In een luchtige vorm gestoken, die 

Terugblik

van een Pub Quiz, is op geanimeerde wijze 
gediscussieerd over ruimtelijke vraagstukken 
en ontwikkelingen.

In het afgelopen adviesjaar is er meer dan 
voorheen geadviseerd over woningbouw, 
zowel incidenteel als ook in de nieuwbouw-
gebieden. Goed te merken dat de economie 
aantrekt. Ook wordt er meer geïnvesteerd in 
bedrijfsgebouwen. Hier liggen kansen om te 
komen tot de benodigde revitalisering, zoals 
op de Ovenberg. Het thema duurzaamheid en 
energietransitie speelt steeds meer een rol in 
de planvorming. Interessant is de ontwikke-
ling van een zonnepark achter de Brem. Aan 
de hand van beeldblokken worden enkele 
plannen en trends nader belicht.

Janos Boros

In dit jaarverslag valt u waarschijnlijk de speciale gouden kleur 
op. Dit is geen toeval maar heeft direct te maken met het 
100-jarig jubileum van onze organisatie, Gelders Genootschap.

Janos Boros
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Om de afbouw van het Pagepark te bevorderen en gelijktijdig een 
woningverdunning door te voeren worden enkele correcties voorge-
steld aan het stedenbouwkundig plan van het woongebied Pagepark. 
Aanpassingen hebben betrekking op de in het Beeldkwaliteitsplan  
(BKP) onderscheiden deelgebieden zoals de centrale groene zone 
(vervallen icoon, zuidelijke wand van dubbele woningen), De Laan 
(enkel vrijstaande woningen), het bedrijventerrein (straks louter 
woningbouw).

Vooruitlopend op een bijstelling van het bestemmingsplan en het 
BKP is door opdrachtgevers (Destion en Van Wijnen Projectont-
wikkeling) gesondeerd of realisatie  aan de zuidwand van dubbele 
woningen, identiek aan het type Linde dat reeds eerder aan de Hofjes 
is gerealiseerd, haalbaar is. Geconstateerd werd dat een verdunning 
in de vorm van levensloopbestendige woningen van de zuidwand 
in principe denkbaar is, maar dat het voorgestelde woningtype nog 
onvoldoende tegemoet komt aan de algemene stedenbouwkundige 
en architectonische ambities en aan de specifieke uitgangspunten 
van het deelgebied. Voor de zuidwand geldt bovendien als specifiek 
uitgangspunt het verbijzonderen van de wand als architectonische 
opgave. Dit appelleert aan een ontwerpambitie die in het voorgestel-
de woningtype, bedoeld voor een minder prominente plek zoals de 
Hofjes, onvoldoende afleesbaar is. 

Daarop is door Geesink Weusten architecten uit Arnhem een plan 
ontworpen voor 8 levensloopbestendige woningen en 20 dubbele 
woningen. In tweede instantie zijn de 1-laagse blokken  met levens-
loopbestendige woningen op ons advies midden in de wand gesi-

tueerd, zodat de wand aan beide uiteinden door 2-laagse dubbele 
woningen duidelijk wordt beëindigd. De overgang tussen privé en 
openbaar is met groene hagen vormgegeven. Beide woningtypen zijn 
in een samenhangende doch gevarieerde beeldtaal ontworpen die 
op aansprekende wijze refereert aan het hier gewenste spoorweg-
verleden met een rijke detaillering.

Ontwerp
Geesink Weusten Architecten

1 | Straatbeeld

Stedenbouwkundige ontwikkeling

Herontwikkeling Pagepark/Dieseltram
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Stedenbouwkundige ontwikkeling

Herontwikkeling Pagepark/Dieseltram

3 | Aangepaste plan

5 | Straatbeelden 

2 |  Eerste opzet

4 | De dubbele en levensloopbestendige woningen
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Omgevingsvisie:  
Samen maken we Gennep

In de afgelopen jaren is er druk gewerkt aan 
de totstandkoming van de Omgevingsvisie. 
Deze bepaalt de koers van de gemeente 
voor de komende 10 á 15 jaar. De omge-
vingsvisie dient verder als inspiratiebron 
voor ruimtelijke initiatieven en om met elkaar 
de dialoog aan te gaan. 
De omgevingsvisie is door co-creatie tot 
stand gekomen mede door de druk bezochte 

info-bijeenkomsten. Samen met veel inwo-
ners, ondernemers, samenwerkingspartners 
en andere betrokkenen is gekeken welke 
elementen in de gemeente van waarde 
zijn om te behouden of te versterken. De 
kernopgaven zijn gebundeld in vier thema’s 
te weten: krachtige kernen, cultuurrijk Gen-
nep, hoog/droog en veilig Gennep, Gennep 
met elkaar verbonden. Per thema zijn acties 

Omgevingsvisie Gemeente Gennep     

OMGEVINGSVISIE GEMEENTE GENNEP
‘SAMEN MAKEN WE GENNEP’

1 MEI 2019

uitgewerkt in een uitvoeringsschema.
Goed te memoreren dat de rijke cultuur-
historie en ruimtelijke kwaliteit van Gennep 
belangrijke uitgangspunten vormen voor 
toekomstige ontwikkelingen en initiatieven. 
Een proceswijzer met stappenplan biedt 
ondersteuning om te komen tot realisatie van 
initiatieven.

Al deze input is verwerkt in de ontwerp-
omgevingsvisie. De visie vormt de start 
van een proces waarin men samen blijft 
optrekken om de fysieke leefomgeving van 
de gemeente verder vorm te geven. Want 
samen maken we Gennep. 

Gemeentelijke adviescommissie
De gemeente blijft onder de Omgevingswet 
verantwoordelijk voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke initiatieven 
telkens een afweging plaatsvindt in hoeverre 
deze bijdragen aan een ‘goede omgevings-
kwaliteit’. Om deze afweging te kunnen 
maken, voorziet de Omgevingswet in de 
instelling van een gemeentelijke adviescom-
missie. Dit is dan feitelijk de opvolger van de 
bestaande Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, 
in samenhang met de Erfgoed.
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Restauratie/verbouw Stadhuis

De gemeente Gennep heeft in 2018 een start gemaakt met de restau-
ratie en verbouwing van het oude stadhuis in Gennep. De commissie 
heeft samen met de gemeentelijk projectleider en de architect Joep 
van As (BiermanHenket) overleg gevoerd over de exacte uitvoering 
van de werkzaamheden. De wijzigingen hebben onder meer betrek-
king op het realiseren van een nieuwe toiletgroep, het maken van 
enkele doorbraken en het plaatsen van nieuwe achterzetbeglazing 
bij de ramen van de raadszaal. De raadszaal zelf krijgt ook een nieuwe 
kleurstelling. Na afronding van de werkzaamheden in het interieur zal 
in de tweede helft van 2019 worden begonnen met de restauratie van 
het exterieur van het gebouw. In overleg met de commissie is onder 
meer een iets gewijzigd kleurenschema afgesproken.  

De latere raampjes in de natuurstenen kozijnen hebben een zandkleur 
gekregen in plaats van een grijze kleur en de kleur rood is iets aange-
past. Na afronding van de werkzaamheden zal het oude stadhuis weer 
een pareltje zijn van de gemeente Gennep!    

Ontwerp
BiermanHenket architecten

2 | Nieuwe achterzetramen1 | Nieuwe interieur Raadszaal

Cultuurhistorie
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Werkwijze

Adviseren over ruimtelijke kwaliteit
Welstand gaat over de uiterlijke kwaliteit van 
de gebouwde omgeving. Maar spreken we 
over ruimtelijke kwaliteit, dan gaat het ook over 
cultuurhistorie, landschap, stedenbouw en 
openbare ruimte.  Deze thema’s geven samen 
inhoud aan kwaliteit en bepalen daarmee ook 
de ruimtelijke identiteit van een kern, wijk of 
gebied.
In het gemeentelijk welstandsbeleid zien we 
deze brede benadering van ruimtelijke kwali-
teit terug. 
In het welstandsbeleid is sprake van onder-
linge samenhang tussen welstand en ver-

wante thema’s als cultuurhistorie etc. Zo is 
per gebied sprake van maatwerk en zijn de 
toetsingskaders afgestemd op de aanwezige 
kwaliteiten.
Dat maakt dat bijvoorbeeld in een reguliere 
woonwijk meer mogelijk is dan in een gebied 
met een hoge monumentale waarde of in een 
fraai landschap.

Integraal kijken naar omgevingskwaliteit is 
ook het uitgangspunt voor de Omgevingswet 
die in 2021 in werking treedt. Essentie daar-
van is dat bij alle ruimtelijke initiatieven wordt 
gekeken naar de balans tussen een veilige, 
gezonde omgeving en een goede – en duur-
zame! – omgevingskwaliteit.

Een principe dat we als commissie van harte 
onderschrijven. Immers, niet het voldoen aan 
regels bepaalt de bijdrage aan ruimtelijke 
kwaliteit, maar juist het zoeken naar evenwicht 
tussen de kwaliteit van een gebouw en de 
kwaliteit van de directe omgeving.

Reguliere advisering
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft de 
wettelijke taak om het college van B&W 
te adviseren over de uiterlijke kwaliteit van 

bouwwerken op zichzelf en in hun omgeving. 
Welke de ambities en randvoorwaarden voor 
kwaliteit zijn en hoe je dat kunt borgen staat 
in de gemeentelijke welstandsnota. Dit vormt 
samen met beeldkwaliteits-plannen (BKP) 
de basis voor advisering door de commissie. 
De BKP’s voor het Pagepark, Logterberge en 
de Omgeving Zwarteweg bieden initiatiefne-
mers,  de gemeente en CRK vooraf houvast.

Kwaliteitsgesprek/vooroverleg
Het grootste deel van de plannen wordt onder 
mandaat van de commissie door de adviseur 
ruimtelijke kwaliteit van advies voorzien. Alleen 
grootschalige of complexe plannen schuiven 
door naar de ‘grote’ commissie die multi-
disciplinair is samengesteld: architectuur-
stedenbouw, landschap, cultuurhistorie. 

De adviseur ruimtelijke kwaliteit bezoekt 
2-wekelijks de gemeente en bespreekt dan 
in vooroverleg de plannen met initiatiefne-
mers. Dit in aanwezigheid van de behande-
lend ambtenaar en/of projectleider van de 
gemeente. Bij wijzigingen aan een monument 
of in cultuurhistorisch waardevolle gebieden, 
schuift ook de adviseur cultuurhistorie van het 
Gelders Genootschap aan.

“DE GEEST VAN  
DE WET MOET  

VERSMELTEN MET 
DE LETTER VAN DE 
WET. EN DAN HEB 

JE EEN HEEL MOOI 
BOUWTANDEM.”

(Jan Elbers, toekomstige bewoner Erfsebosweg)
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Werkwijze

Advisering over RO/regiekamer
Naast advisering over plannen wordt de advi-
seur ruimtelijke kwaliteit door de gemeente 
gevraagd om te adviseren over beperkte 
afwijkingen van het bestemmingsplan en over 
beleidsmatige en RO-kwesties. 
Ingrijpende stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen komen in de regiekamer aan de orde. Jan 

Wabeke van het Gelders Genootschap levert 
hiertoe de stedenbouwkundige expertise. 

Genneps Kwaliteits Menu (GKM)
Een ontwikkeling kan rekenen op planologi-
sche medewerking van de gemeente wanneer 
een passende kwaliteitsverbetering van het 
buitengebied gegarandeerd is. De beoorde-

ling hiervan aan de hand van zgn. modules 
en de kwaliteitsambities van de gemeente 
is opgedragen aan de onafhankelijke GKM 
commissie.
In deze commissie hebben zitting Joe Schor-
mans (deskundige financiën), Jan Wijnhoven 
(kwaliteitsdeskundige), Aditi Kho (land-
schapsarchitect), Werner Weijkamp (cultuur-
historie, op afroep) en Janos Boros (architec-
tuur, tevens voorzitter). 
In het afgelopen jaar heeft de GKM commissie 
geadviseerd over het zonnepark van Kronos 
aan de Beekweg (zie projectbeschrijving). 

Attitude
De werkwijze van de adviseur ruimtelijke 
kwaliteit en van de commissie is gebaseerd 
op dialoog en begeleiding van initiatiefnemers 
en opdrachtgevers. Dit alles binnen de kaders 
van het gemeentelijk beleid. Afwijking van pla-
nologisch kaders en beeldkaders is maatwerk 
en mogelijk na afweging van belangen door de 
gemeente. Een versterking van de ruimtelijke 
kwaliteit vormt daarbij een belangrijke  voor-
waarde. Deze op kansen gerichte benadering 
illustreert de adviespraktijk en loopt vooruit op 
de Omgevingswet.
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Het plan van Kronos Solar voor de aanleg van een zonnepark aan de 
Beekweg, achter het regionale bedrijventerrein De Brem, is begin 
2018 aan de Gennepse Kwaliteits Commissie (GKM) en vervolgens 
aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voorgelegd. 
Het landschapsplan van landschapsarchitect Thus  maakt op hoofd-
lijnen onderscheid in 4 eenheden (agrarisch, industrieel, recreatief en 
zonnepark). Ambitie en streven is om de 4 eenheden/functies ruim-
telijk niet te willen mengen maar juist te scheiden middels een sterk 
groen raamwerk. (de zgn. landschappelijke inpassing). 
De kwaliteitsversterking, zoals het GKM beoogt, komt terug in zaken 
als het aan weerszijde beplanten van de doorgetrokken Beekweg, het 
overdimensioneren van de struweelhaag, het plaatsen van een infor-

matiebord en bijenkasten, het meervoudig grondgebruik door scha-
pen onder de panelen te laten grazen. Met deze en andere maatre-
gelen zijn voldoende ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen aangetoond. 
Binnen de module ‘maatwerk’ is de planontwikkeling als positief 
beoordeeld. Binnen het sterk groene kader rondom het zonnepark 
zijn de zonnepanelen nauwelijks zichtbaar vanaf de openbare weg. 
De lage en donkere uitvoering van omvormers en trafo’s, het patroon 
van zonnepanelen, het landelijk aandoend hekwerk in de vorm van 
ruw houten palen met gaaswerk gaan eveneens op  in het groenplan 
en de landschappelijke inrichting. Gemeten aan het welstandsbeleid 
en het reguliere welstandsniveau voldeed dit aan redelijke eisen van 
welstand.
Advisering over dit soort ontwikkelingen vraagt om een vroegtijdig 
overleg met de discipline landschap. Betrokkenheid van een land-
schapsarchitect is een vereiste. Ook al is er bij zonneparken sprake 
van een tijdelijke invulling (ca. 20 jaar), dan nog is een landschaps-
versterking gewenst.       

2 | Doorsnede Zonnepark en inrichtingsplan. 

1 | Plan op Hoofdlijnen: 4 eenheden met een sterk middenrif, de Lindenlaan.

Duurzame energieopwekking 

Landschapsversterking Zonnepark 
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Samenstelling

CRK

Vanaf 1 oktober was de samenstelling 
als volgt:
Voorzitter
Henk Vreeswijk, vm. 
wethouder Scherpenzeel
Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
ir. Janos Boros, GG
Stedenbouwkundige/architect
Anton Vermeulen, Arch. AvB
Landschapsarchitect
mevr. Ir. Aditi Kho, GG (op afroep) 
Adviseur cultuurhistorie
Werner Weijkamp MA, GG 
Ambtelijke ondersteuning
Jan Roosen (tot 1 december),  
mevr. José Smits-Thissen afgewisseld  
met Jelmer Hasper.

Jelmer HasperHenk Vreeswijk Werner Weijkamp Janos BorosAnton Vermeulen Aditi Kho

Niers door het Genneperhuis
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De huidige ‘gedateerde’ stalen bedrijfsloods op het bedrijventerrein 
Ovenberg grenst aan het open landschap en is mede door zijn lichte 
kleuren goed zichtbaar vanaf de belangrijke Rijksweg. De Rijksweg is 
in de strategische regiovisie aangemerkt als ‘etalage  van Noord-Lim-
burg’ en valt onder het hoogste welstandsniveau. Van projecten die 
binnen de invloedssfeer van de Rijksweg liggen wordt een versterking 
van de ruimtelijke kwaliteit verwacht.  

Het  verbouwplan van Iwan van Kuppevelt laat een geslaagde 
opwaardering van  het gebouw- en omgevingsbeeld zien. De in een 
antraciete kleur uitgevoerde gevels zorgen voor een inkapseling van 
de lichte bouwvolumes en een soepele overgang naar het landschap. 

De toevoeging van een kantoorfunctie wordt benut om de gevel meer 
uitstraling te geven.

Ontwerp
Iwan Kuppevelt

2 | 3D nieuw1 | Bestaand

Verbouw/renovatie bedrijf Ovenberg 
12a,Milsbeek

Revitalisaties 
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De huidige sobere uitgevoerde bungalow aan het Heiveld in Mils-
beek maakt onderdeel uit van een lint van vrijstaande woningen uit 
verschillende perioden en in verschillende stijlen. De voorgestelde 
transformatie, eveneens van de hand van Iwan van Kuppevelt, voorziet 
in een nieuwe energetische schil van wit gevelstucwerk en toevoegin-
gen in hout en antraciet metselwerk. De houten opbouw in verticale 
delen zorgt voor een betere overgang naar de 2-laagse belendingen. 
De woning kan zo weer jaren vooruit en het gebouw- en straatbeeld 
krijgen een oppepper.   

Gennep beschikt over een flinke voorraad gedateerde bebouwing. 
Hergebruik en/of transformatie van de bouwsubstantie komt de 

duurzaamheid ten goede en biedt interessante mogelijkheden om de 
ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en daarmee de toekomstwaarde te 
vergroten. 
Dit sluit overigens goed aan op een van de speerpunten uit Omge-
vingsvisie om de kwaliteit en de toekomstwaarde van bedrijventerrei-
nen te versterken.

Ontwerp
Iwan Kuppevelt

2 | Nieuw1 | Oud

Revitalisaties 

Verbouw/renovatie woning 
Heiveld 18, Milsbeek
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2018

In cijfers

 − Onder mandaat van de commissie zijn 
door de adviseur ruimtelijke kwaliteit 233 
plannen behandeld. Waarvan 28 plannen 
ook  stedenbouwkundig van advies voor-
zien in het kader van een overschrijding of 
vrijstelling van het bestemmingsplan. Bij 
34 plannen kwamen sprekers om hun plan 
toe te lichten of overleg te voeren. 

 − Van alle bouwplannen werd 67 % ter plekke 
van een positief advies voorzien, mede  
dankzij het vooroverleg. 

 − 74 plannen zijn 2 maal voorgelegd, 45  
plannen 3 maal. En uiteindelijk 20 plannen  
4 maal.

 − Voor 2 plannen brachten wij een gecombi-
neerd welstands- en monumentenadvies uit.

“DE KUNST VAN HET ONTWERPEN 
IS OM DE OPDRACHTGEVER TE 

VERRASSEN MET EEN DOORDACHT 
EN PRAKTISCH PLAN WAT QUA  

UITSTRALING EN VORMGEVING 
PAST BINNEN DE OMGEVING EN 
ARCHITECTONISCHE KADERS. 
DAARBIJ KAN DE COMMISSIE 
RUIMTELIJKE KWALITEIT EEN 

VERLENGSTUK VORMEN IN HAAR 
ADVISERINGEN.”

Iwan van Kuppevelt,bouwadvies en ontwerp
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Op een markante hoeklocatie aan de Ringeloor is een plan ingediend 
voor een energiezuinige of –neutrale nieuwbouwwoning. De beeld-
richtlijnen voor deelgebied A4 van het hier geldende beeldkwaliteits-
plan Omgeving Zwarteweg streven naar ruimtelijke architectonische 
samenhang binnen het deelgebied. Mede gelet op de hier doorgevoer-
de herverkaveling van dubbele naar enkele woningen is een bepaalde 
afwijkende uitstraling toelaatbaar. De vormgeving met houten gevels 
wijkt weliswaar af van de beeldvoorschriften,  maar spreekt aan en is 
in zekere mate inherent aan een duurzaam ontwerpconcept. Vanuit de 
advisering is ingezet op verticale montage van de houten gevels en 
toepassing van een strakke antraciete dakpan (in plaats van zink), om 
zo toch nog enige binding met de omgeving te krijgen. Een goed voor-
beeld dat duurzaamheid en beeldkwaliteit heus samen kunnen gaan. 

2 | Definiteve tekening | Ontwerp Novaedes architecten

3 | Referentiebeeld geveluitwerking

1 | Bouwlocatie Ringeloor

Duurzame initiatieven 

Nieuwbouw energiezuinige woning,  
Ringeloor 36,Milsbeek
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Het aan de Willem Boyeweg gevestigde bedrijf voor lichttechniek 
heeft behoefte aan een opslagloods. De loods is gedacht op het 
achterterrein aan de 2e Dwarsweg grenzend aan een plantsoen met 
daaraan woningen gelegen. De eenvoudige aanvankelijk gesloten 
grijze loods heeft in de loop van het overlegproces met de ontwerper 
aan uitstraling gewonnen. 
Belangrijk is daarbij ook dat het aanvankelijk kale terrein, in aansluiting 
op het plantsoen is vergroend. Het parkeren is achter hagen gestopt, 
op de hoeken zijn bomen geplaatst. Met beperkte middelen kunnen 
gebouw en terrein aan kwaliteit en duurzaamheid winnen. Tevens een 
goed voorbeeld van de gewenste vergroening/opwaardering van 
bedrijventerreinen.           

Ontwerp
Novaedes architecten

2 | Loods 2e Dwarsweg1 | Locatie 2e Dwarsweg

Duurzame initiatieven 

Nieuwbouw loods + vergroening terrein, 
2e Dwarsweg 
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Aanbevelingen

Organisatie / proces
 − Faciliteer het gesprek over ruimtelijke kwa-
liteit met commissie, politiek en burgers.

 − Betrek de commissie vroegtijdig bij 
beleids- en planvorming. Zo kan zij vanaf 
de start meedenken over randvoorwaar-
den voor ruimtelijke kwaliteit.

Beleid / inhoudelijk
 − Uw gemeente is voortvarend bezig met de 
Omgevingswet. Bedenk hoe omgevings-
kwaliteit eruit kan zien en hoe die kwaliteit 
(cultuurhistorie, landschap etc.) straks 
volwaardig wordt opgenomen in nieuwe 
instrument als omgevingsplan.

 − Stel specifieke beoordelingskaders op 
voor duurzaamheidsprojecten (zonnewei-
des, -velden etc.) Het is voor alle betrok-
ken partijen prettig om vooraf kaders aan 
te geven of te ontwikkelen.

Tot slot
 − De commissie wisselt graag met u van 
gedachten over de ruimtelijke kwaliteit 
in uw gemeente. Bij voorkeur organise-
ren we daarom met u een excursie in de 
gemeente. Zo kunnen we ter plekke bekij-
ken hoe het gemeentelijk kwaliteitsbeleid 

in de praktijk werkt. Daarnaast kunnen 
we tijdens een raadsvergadering ook een 
toelichting geven op het jaarverslag.

 − U kunt onze werkwijze het beste ervaren 
door eens aan te schuiven. Wij nodigen 
daarom alle belangstellenden uit om onze 
vergaderingen bij te wonen. We heten u 
graag welkom!

Zandstraat

 Jaarverslag 2018

Gennep


