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Pekela: cijfers & resultaten
Libau verzorgt de advisering op het
gebied van welstand, monumenten,
archeologie en cultureel erfgoed van
de gemeente Pekela en adviseert
op projectbasis over ruimtelijke
vraagstukken. Deze kaart geeft een
beeld van onze inzet in 2015.
RUIMTELIJK ONTWIKKELINGS
PERSPECTIEF PEKELA-VEENDAM

In opdracht van De Kompanjie,
de samenwerking tussen de
gemeenten Pekela en Veendam,
stelde Libau in 2015 een ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief op. Evenals
vergelijkbare trajecten in het Oldambt,
Eemsmond en De Marne was ook dit
project een ware snoeptocht. In een
werkgroep met lokale deskundigen
en ambtenaren van de gemeenten en
de provincie hebben we allereerst
de bestaande kwaliteiten op het
vlak van cultuurhistorie, landschap
en stedenbouw geïnventariseerd.
De bijzondere kwaliteiten die
daarbij aan het licht kwamen, zijn
in woord en beeld beschreven.
Op basis hiervan zijn vervolgens
voor het landschap en de kernen
regieaanwijzingen geformuleerd

voor de doorontwikkeling van de
geconstateerde kwaliteiten.
ARCHEOLOGISCHE KAART

Een aantal jaren geleden leverde
Libau de bestaande Archeologische
Verwachtings- en Beleidsadvieskaart
van de gemeente Pekela op.
Sindsdien is echter meer
archeologisch onderzoek uitgevoerd.
Voortschrijdend inzicht, in combinatie
met een wijziging van de landelijke
regelgeving op het gebied van
cultuurhistorie, leidde tot het
verzoek van de gemeente om een
update van het archeologiebeleid. De
herziene kaart en nota zijn in concept
opgeleverd. In de nieuwe nota is
onder andere aandacht besteed aan
het oude dal van de Pekel Aa en oude
verkavelingspatronen.
IN CIJFERS

Bouwplannen: 25 behandeld, waarvan
23 niet strijdig en 2 strijdig maar
in het algemeen met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Archeologische adviezen: 3
Keukentafelgesprekken: 1

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 die zijn
gemandateerd door de grote
welstandscommissie.
De grote welstandscommissie
vergadert eens per veertien dagen.
Deze commissie was in de gemeente
Pekela in 2015 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
• ir. V.H. Ackerman, rayonarchitect

UITGELICHT
WELSTANDSADVIEZEN

• Een woning aan de
Oldenburgerstraat in Pekela is
dermate vervallen dat renovatie niet
meer mogelijk is. Het pand wordt
daarom gesloopt en vervangen
door een nieuwe woning in de stijl
van de jaren ’30. De gevelopbouw

is symmetrisch met een bijzonder
accent tussen de kozijnen en een
overstekende dakrand. De voorgevel
van de woning ligt niet ver terug van
de weg. Deze afstand wordt nog
verkleind door een erker die voor
de gevel uitsteekt. De continuïteit
van de gevels in de lintbebouwing
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blijft hierdoor zoveel mogelijk
gewaarborgd.
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