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Locatieonderzoek MFa 

SeLLingen

Wat: onderzoek locatiekeuze nieuw-

bouw basisschool met zorgfuncties.

Doel: ruimtelijke analyse en analyse 

van bouwmogelijkheden op beoogde 

locaties.  

Middelen: stedenbouwkundige analyse 

van het dorp als geheel, het duiden van 

de kernkwaliteiten en op de beoogde 

locaties schetsen in hoeverre  het 

nieuwe programma kan bijdragen aan 

die dorpse kwaliteiten. 

Resultaat: een goede ruimtelijke en 

planologische afweging van de locaties 

ten opzichte van financiële overwe-

gingen.

keukentaFeLgeSprekken

Wat: nieuw boerenbedrijf 

Schaalbergerweg, Ter Wisch.

Aanleiding: aanvraag bouwvergunning.

Doel: inpassing boerenerf en recrea-

tieve functies.

Middel: landschappelijke inpassingsplan 

en keukentafelgesprekken. 

Resultaat: inpassing van nieuwe agrari-

sche functie met recreatieve functies. 

Aandacht voor de relatie tussen de 

omgeving en de positionering van de 

bebouwing.

in cijFerS

Bouwplannen: 116 behandeld, waarvan 

76 niet strijdig en 40 met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: 1 adviestraject.  

Archeologische adviezen: 9

Keukentafelgesprekken: 4

Cultureel erfgoed/monumentenadvie-

zen: 0

weLStandScoMMiSSie 

Twee rayonarchitecten van Libau 

bezoeken uw gemeente in principe 

één keer per 14 dagen. Zij vormen 

samen de kleine commissie en 

zijn gemandateerd door de grote 

welstandscommissie. Deze grote 

welstandcommissie bestaat uit externe 

deskundigen en vergadert eens per 

veertien dagen. 

De grote welstandcommissie  was 

in de gemeente Vlagtwedde 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 

• ir. P.A. Goudswaard, rayonarchitect 

• ing. J. Swen, arch AvB, 

   rayonarchitect

   

u i t g e L i c h t 

Vlagtwedde: cijfers & resultaten

weLStandSadviezen

• De vergunningaanvraag voor de 

bouw van een nieuwe boerderij in 

Sellingen bracht een dialoog tussen 

de welstandsarchitecten van Libau 

en de opdrachtgever tot stand. De 

eigenaar wilde hier een biologisch 

agrarisch bedrijf starten en het 

gebouw geschikt maken om groepen 

bezoekers te ontvangen. De bouw-

kundige opzet van het woon- en 

bezoekersdeel was afgeleid van de 

Vlaamse kloosters in België. De stal 

was een moderne stal, die niet aan-

sloot bij het representatieve deel. 

Na gesprekken met Libau, heeft de 

eigenaar ervoor gekozen om de 

gebouwen zodanig te positioneren 

dat ze aansluiten bij de landschappe-

lijke structuur, met een front naar 

de weg. In tweede instantie is een 

eenheid tot stand gebracht tussen 

het woon- en bezoekersgedeelte 

enerzijds en het stalgedeelte ander-

zijds. De gebouwen staan rond een 

binnenplaats. De gekozen materialen 

sluiten aan bij die van de Groninger 

boerderijen. 

• In het centrum van Ter Apel zijn 

nieuwe panden met winkels en daar-

boven appartementen gebouwd. Om 

storende ‘achterkanten’ van winkels  

naar het kanaal te voorkomen, is het 

winkelstratenverloop op advies van 

Libau gewijzigd en een winkelplein in 

de kanaalwand ingepast. Het geheel 

vormt daarmee weer een represen-

tatief front in de kanaalstructuur. 

• In Vlagtwedde zijn op de hoek van 

de Wilhelminalaan en de 

Schoolstraat winkels met daarbo-

ven appartementen gebouwd. Het 

gebouw is opvallend aanwezig en 

vormt de invulling van de belangrijke 

hoek. Libau heeft dit plan daarom bij-

gestuurd en met name ingezet op de 

accentuering van de hoekligging. 
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