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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed van 

de gemeente Pekela. Deze kaart geeft 

een beeld van onze inzet in 2014.

ARCHEOLOGISCH 

ONDERZOEK OUDE PEKELA

De eigenaar van een perceel aan de 

Kerklaan in Oude Pekela wilde een 

werktuigenberging bouwen en deze 

laten funderen op poeren. Omdat 

eventueel aanwezige archeologische 

waarden bij de bouwwerkzaamheden 

konden worden aangetast, voerde een 

particulier bedrijf een archeologisch 

bureauonderzoek uit. De gemeente 

verzocht Libau om dit onderzoek te 

beoordelen. Libau concludeerde dat 

de rapportage compleet en zorgvuldig 

was opgesteld en onderschreef het 

advies van het onderzoeksbureau. 

Daarbij werd gesteld dat er geen gave 

archeologische waarden in het geding 

zijn en dat er geen noodzaak is om 

vervolgonderzoek in te stellen.

IN CIJFERS

Bouwplannen: 31 behandeld, waarvan 

25 niet strijdig en 6 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Archeologische adviezen: 4

Maatwerkbenadering: 1 advies.

WELSTANDSCOMMISSIE

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per14 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 gemandateerd zijn door de grote 

welstandscommissie.

De grote welstandscommissie van 

externe deskundigen vergadert eens 

per veertien dagen. Deze commissie 

was in de gemeente Pekela in 2014 als 

volgt samengesteld:

• F.H. Wiersma, voorzitter

• R. Pot, voorzitter 

• ir. S. van Assen, stedenbouwkundige

• ir. M.D. Dijkstra, stedenbouwkundige 

• ir. K. de Haan, architect

• ing. T. Mars arch AvB, architect

• T. Zondag, architect

• ing. M. Hendriks arch AvB,

rayonarchitect 

 

U I T G E L I C H T 

Pekela: cijfers & resultaten

OMGEVING BURG SNATERLAANPEKELDER HOOFDDIEP BI J  DE H HINDERSSTRAAT OUDE PEKELA

WELSTANDSADVIEZEN  

• Het Pekelder Hoofddiep is de

belangrijkste drager van de 

ruimtelijke structuur in de gemeente. 

De bebouwing heeft zich vanaf hier 

ontwikkeld en vormt een spiegel 

van het verleden. Al lang bestond de 

wens om de diverse episodes uit het 

verleden een vorm van bescherming 

te geven. Deze wens gaat in 2015 

in vervulling met een inventarisatie 

van de waardevolle structuren en 

bebouwing.

• De nieuwbouw van het 

gezondheidscentrum aan de 

Raadhuisstraat vormt een 

structuurbepalende toevoeging 

aan deze plek. Rondom 

het forse gebouw komen 

kleine groenaccenten. De 

welstandscommissie voerde discussie 

over de ‘open’ zijde van het blok 

naar de noordkant, hier zou een 

gat in de straatwand ontstaan. De 

architect heeft dit opgelost door een 

halfopen muur toe te voegen.

• De omgeving van de Burgemeester

Snaterlaan is na jaren verbouwen 

klaar en biedt een levendig aanzicht. 

De verbouwde school vormt een 

aardig accent in het groene parkje.


