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Hoogeveen: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, archeologie,
monumenten en cultuurhistorie voor
de gemeente Hoogeveen. Deze kaart
geeft een beeld van onze inzet in 2018.
BELEID WINKELPUIEN

De gemeente zette in 2018 in op
een sterke kwalitatieve verbetering
van de winkelpuien in het centrum.
Om eigenaren te stimuleren hiertoe
plannen te ontwikkelen, stelde zij
een kleine subsidie beschikbaar. De
ingediende plannen werden besproken
met de welstandsarchitect. Een aantal
eigenaren kreeg vervolgens subsidie
omdat hun plan kwaliteit toevoegde
aan het straatbeeld.
NATUURBEGRAAFPLAATS
FLUITENBERG

De ontwikkeling van de
natuurbegraafplaats in Fluitenberg is
een lang proces geweest. Het ontwerp
voor de aula en de urnenmuur is
meerdere malen door de CRKC
van advies voorzien. De voltallige
commissie ging ter plekke kijken
om tot een goede beoordeling te
kunnen komen. Zij keken met name
naar de inpassing in het landschap,
de logica van de interne route en de
wijze waarop de gebruikte materialen

en de gekozen detaillering passen
bij deze omgeving. Het vele overleg
leidde uiteindelijk tot een verrassend
resultaat. De rust van de begraafplaats
is terug te zien in de gebouwen en
de subtiele detaillering hiervan. In de
gebouwen zelf is bijzondere aandacht
geschonken aan het zicht op het
omringende landschap.
NIEUWBOUW TUSSEN
MONUMENTEN AAN DE
HOOFDSTRAAT

Het plan voor de bouw van een aantal
nieuwe panden tussen de markante
en monumentale bebouwing aan de
Hoofdstraat van Hoogeveen, leverde
een samenhangend beeld op. De
nieuwbouw sluit in schaal en maat
aan op de omringende bebouwing
en onderscheidt zich daarvan door
het toegepaste materiaalgebruik
en detailleringen. Oud en nieuw
vormen één beeld en zijn daarbinnen
tegelijkertijd afleesbaar.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 52 adviezen
COMMISSIE RUIMTE LIJKE
KWALITEIT EN
CULTUURHISTORIE (CRKC)

uw gemeente in principe één keer
per 14 dagen. De kleine commissie
vergadert over het algemeen eens per
2 weken. Deze commissie bestaat uit
ten minste twee rayonarchitecten van
Libau die gemandateerd zijn door de
CRKC.
De grote commissie (CRKC)
behandelt naast welstandsplannen ook
monumentenplannen en vergadert
eens per 4 weken. Deze vergaderingen
vinden afwisselend plaats in de
gemeentehuizen van Emmen en
Tynaarlo.
De CRKC was in de gemeente
Hoogeveen in 2018 als volgt
samengesteld:
• H.H. Assies, voorzitter
• T.M. Tel, bouwhistoricus
• ir. M.D.IJ. Dijkstra, landschapsarchitect /stedenbouwkundige
• A.W. Siemer, restauratiedeskundige
• ing. A.T. Zondag, architect
• drs. W.M.M. van Bers, adviseur
architectuurhistorie, toehoorder RCE
• ir. A. de Groot, rayonarchitect
• R.R. Woltjes MArch, rayonarchitect
/ secretaris welstand
• drs. S.M. Tillema, cultuurhistorie /
secretaris monumenten

De rayonarchitect van Libau bezoekt

UITGELICHT
WELSTANDSADVIES

• De eigenaar van het zorgcomplex
in de voormalige kerkboerderij aan

de Korenstraat in Hoogeveen heeft
ook de verdieping van de boerderij
hier inmiddels bij betrokken.

Welstandsadvisering leidde tot
aanpassing van de maat en de schaal
van de gewenste dakkapellen.
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