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keukentafelgesprek 

Boven pekela 

aanleiding: bouwaanvraag nieuwe 

schuur bij agrarisch bedrijf.

Doel: landschappelijke inpassing nieu-

we schuur buiten bouwblok. 

Middel: landschappelijke analyse en 

inrichtingsplan, keukentafelgesprek. 

Resultaat: ruimtelijke koppeling van erf 

elementen en daarmee ook een meer 

eenduidige erfinrichting. 

in cijfers

bouwplannen: 42 behandeld, waarvan 

34 niet strijdig en 8 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.

archeologische adviezen: 5

Keukentafelgesprekken: 1

Cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 0

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 

rayonarchitecten van libau, die geman-

dateerd zijn door de grote welstands-

commissie.

De grote welstandcommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Pekela 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. J. Swen, arch AvB, 

   rayonarchitect 

 

u i t g e l i c h t 

Pekela: cijfers & resultaten

welstandsadviezen

• Het inpassen van een supermarkt in 

een centrumsituatie is vaak een 

lastige opgave. De stedenbouwkun-

dige en architectonische wensen 

stroken niet vanzelfsprekend met 

de bouwkundige wensen van de 

ondernemer. in Pekela is te zien 

dat het met een extra inspanning 

van partijen wel kan. Er is een geva-

rieerde hoofdopzet ontstaan die 

stedenbouwkundig goede accenten 

aanbrengt. De welstandscommissie 

waardeert het ook dat de gevels zo 

transparant mogelijk gemaakt zijn, 

ondanks het feit dat de functie hier 

niet om vraagt.  
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