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GliMMEN 

wat: inventarisatie schoollocaties. 

doel: bepalen toekomstige mogelijkhe-

den bestaande schoollocaties.

middelen: locatiebezoek, ruimtelijke 

analyse, deelname werksessies.

resultaat: ruimtelijke beoordeling 

kansen en mogelijkheden per school-

locatie.

NOORDlAREN

wat: stedenbouwkundige beoordeling 

bouwplan Zuinigstraat.

doel: afgewogen ruimtelijk advies 

bouwplan. 

middelen: stedenbouwkundige analyse 

van het dorp als geheel, zowel bebou-

wings- als groenstructuur.

resultaat: constatering dat de locatie 

op de enige plek in noordlaren ligt die 

nog de rurale, informele verkaveling 

kent die past bij de boerenhistorie 

van het dorp. libau heeft daarom het 

advies gegeven om het bouwplan af te 

wijzen.  

HAREN

wat: invulling locatie deen/vd mei.

doel: komen tot passende steden-

bouwkundige en bouwkundige invulling 

vrijkomende locatie.

middelen: begeleidende/adviserende  

gesprekken ontwikkelaar en ontwer-

per, advisering resultaat.

resultaat: zorgvuldig stedenbouwkun-

dig ontwerp, beeldkwaliteitsplan en  

bestemmingsplan. 

tRiBuNEGEBOuW 

EVERt VAN liNGE

wat: waardestellend advies, met 

daaronder de vraag in hoeverre het 

tribunegebouw van het stadion monu-

mentale kwaliteit heeft. 

oordeel: volgens de monumen-

tencommissie ligt bescherming als 

gemeentelijk monument in de rede, 

gezien de hoge cultuurhistorische, 

sporthistorische en architectuurhis-

torische waarden. het zeer zeldzame 

tribunegebouw is mogelijk zelfs van 

bovenlokale betekenis. 

iN cijfERs

bouwplannen: 91 behandeld, waarvan 

69 niet strijdig en 22 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

contract huisadviseurschap: 

4 adviestrajecten.  

archeologische adviezen: 16 

keukentafelgesprekken: 2

monumentenadviezen: 6 waarvan 3 

rijks- en 3 gemeentelijke monumenten.

WElstANDscOMMissiE 

de rayonarchitect van libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer per 

14 dagen.

de kleine commissie vergadert over 

het algemeen eens per twee weken. 

deze commissie bestaat uit ten minste 

twee personen. dit zijn rayonarchitec-

ten van libau, die gemandateerd zijn 

door de grote welstandscommissie.

de grote welstandcommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. deze commissie 

was in de gemeente haren in 2012 als 

volgt samengesteld:

•	ir.	K.	de	Haan,	architect	

•	ir.	J.	van	de	Bospoort,		 	

 stedenbouwkundige 

•	ing.	T.	Bouman	arch	AvB,	architect;	

•	ir.	M.D.	Dijkstra,	stedenbouwkundige

•	T.	Zondag,	architect	

•	R.	van	der	Molen,	voorzitter	

•	ir.	N.E.	Gerritsma,	architect	

•	Mw.	R.	Pot,	voorzitter	

•	Mw.	ir.	A.	Ritzema,	architect

•	ir.	P.W.	Havik,	voorzitter

•	ir.	H.	Spoelstra,	architect	

•	ing.	R.	Woltjes	arch	AvB,	

   rayonarchitect

u i t G E l i c H t 

haren: cijfers & resultaten

WElstANDsADViEzEN

•	Herinrichting	Meerweg	en	

aansluitende oevers. nauw overleg 

tussen gemeente, welstandscommis-

sie en provincie heeft geleid tot een 

goed afgestemd plan.  

•	Herinrichting	Vondellaan	en	aanpak

hendrik de vriesplantsoen. twee 

onderdelen zijn onderwerp van 

discussie bij de welstandscommissie: 

een markeringspunt  aan de zuid-

westzijde bij het begin van de bebou-

wing en een muziekkoepel in het 

plantsoen. beide onderwerpen halen 

door	enerzijds	financiële	perikelen	

en anderzijds twijfels aan de ruimte-

lijke kwaliteiten de eindstreep niet.

•	Uitbreiding	Mytylschool	Dilgtplein.	

een nieuw gedeelte aan de noord-

oostzijde geeft veel aanleiding tot 

discussie in de buurt. de commissie 

adviseert bijzondere aandacht te 

schenken aan de wijze waarop de 

kleuren en formaten  van de gevelpa-

nelen worden toegepast. dit levert 

een opmerkelijk beeld op.

•	Nieuwbouw	brede	school	

mellensteeg, ter vervanging van oude 

scholen. deze brede school herbergt 

ook wijkfuncties. de welstandscom-

missie is in eerste instantie niet zo 

positief over het gesloten en enigs-

zins afwerende gevelbeeld. de archi-

tect komt aan dit bezwaar tegemoet 

met een gewijzigd ontwerp.

•	Verbouwing	kerk	Bakkerweg	tot	

woonhuis. dit gebeurt met veel res-

pect voor de bestaande architectuur 

en de welstandscommissie is daarom 

buitengewoon positief.

mytylschool haren brede school mellensteeg


