veendam

cijfers & resultaten 2012
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Veendam: cijfers & resultaten
Landschappelijke
inpassing loods

Aanleiding: bouwaanvraag loods
Wildervank.
Doel: inpassing nieuwe loods in de
lintbebouwing.
Middel: landschappelijke inpassingsplan
en keukentafelgesprekken.
Resultaat: inpassing van nieuwe loods
met respect voor de lintbebouwing.
In cijfers

Bouwplannen: 84 behandeld, waarvan
62 niet strijdig en 22 met aanwijsbare
mogelijkheden om de bezwaren te
kunnen ondervangen.
Huisadviseurschap: geen contract.
Archeologische adviezen: 6
Keukentafelgesprekken: 4
Cultureel erfgoed/monumentenadviezen: 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 gemandateerd zijn door de grote welstandscommissie.
De grote welstandcommissie van
externe deskundigen vergadert eens
per veertien dagen. Deze commissie
was in de gemeente Veendam 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

uitgelicht
welstandsadviezen

• Aan de J. Bruggemalaan in Veendam
is in stedenbouwkundig en architectonisch opzicht een bijzonder
zorgproject gerealiseerd. Het gaat
hierbij om een project voor begeleid
wonen, waarvan de bebouwing een
besloten binnenterrein vormt. In
de materialisering speelt hout een
belangrijke rol. Het plan is zeer
positief door de commissie ontvangen vanwege de inzet van de archi-

zor g b oe rd e r ij v een da m

tect om een goede ruimtelijke aansluiting te zoeken met de omgeving.
• De karakteristieken van de
historische boerderijen leverden
de inspiratie voor de vormgeving
van een zorgboerderij aan het
Egypteneinde in Veendam. De commissie heeft waardering voor de
eigentijdse vormentaal die dat heeft
opgeleverd.
• Aan de Adriaan Tripweg in Veendam
zijn rekken met kleine windturbines

geplaatst, bedoeld als reclame-object.
Het bedrijf wil zich toeleggen op de
levering van dit soort objecten. De
scheidslijn tussen gebouwdeel en
reclame is hier erg dun. Alhoewel
reclame volgens de welstandsnota
niet dominant en opdringerig mag
zijn, is hier positief geadviseerd. Het
past wel bij het industriële karakter
van het gebouw en het zit op een
goede plek.

adri aan tri pweg veendam

