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Graag presenteer ik u het

Ik geef een onafhankelijke

jaarverslag 2017. In dit jaar-

beoordeling over bouw- en

verslag wordt voor u in beeld

verbouwplannen. Ik begeleid

gebracht op welke wijze de

bouwaanvragen op basis

welstandsadvisering in uw

van het door de gemeente

gemeente is georganiseerd.

vastgestelde beleid. In het

U krijgt een blik in de keuken

welstandsspreekuur kan ik

aan de hand van een aantal

al vanaf het initiatiefstadium

interessante plannen en

in gesprek met opdracht-

ontwikkelingen die inzicht

gevers en ontwerpers om

geven in de werkwijze van

bouwplannen te begeleiden

de stadsbouwmeester en

en te inspireren. De ervarin-

het resultaat daarvan. In

gen van het spreekuur zijn

Hengelo ben ik door de

positief: aanvragers zijn vaak

gemeenteraad benoemd als

tevreden over de dienstver-

stadsbouwmeester.

lening en er wordt een beter
resultaat bereikt. ¢

“Ruimtelijke kwaliteit bereik je niet
zonder draagvlak. In een vroeg
stadium de dialoog opzoeken werkt
daarbij het prettigst voor iedereen.”
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Bijzonder in
2017

Samenwerking met
het Supervisieteam
Hart van Zuid
In het verleden zijn het supervisieteam Hart

Het supervisieteam heeft als meerwaarde dat

van Zuid en de welstandscommissie (later:

bouwplaninitiatieven in een vroegtijdig stadium

stadsbouwmeester) onafhankelijk van elkaar

in de context van een deels nog te ontwikkelen

opgesteld geweest in het proces van planont-

omgeving kunnen worden besproken. Gebouw

wikkeling en vergunningsaanvraag. In 2017 is

en (openbare) ruimte hangen onlosmakelijk

dat gewijzigd. Als stadsbouwmeester maak ik

samen als het om ruimtelijke kwaliteit gaat. ¢

inmiddels deel uit van het supervisieteam. In
dit gremium heb ik de gelegenheid om vanuit
welstandsperspectief inbreng te leveren.
Hierdoor kan ik ervoor zorgen dat planontwikkelingen in het vergunningstraject soepel de
welstandstoets doorlopen.
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Boekelosebrug
De Laan Hart van Zuid krijgt steeds meer vorm.

de stadsbouwmeester zitting hebben. Het plan

Een belangrijke schakel in deze nieuwe zuidelijke

dat vanuit deze commissie als meest wenselijk

entree van de stad is de Boekelose Brug. De

werd beoordeeld, is in de aanbesteding als

oude brug had onvoldoende capaciteit en miste

winnaar uit de bus gekomen. Het ontwerp is van

het elan dat past bij de nieuwe laan. In 2017 is

de van oorsprong uit Frankrijk afkomstige ont-

op uiterst zorgvuldige wijze een aanbesteding

werper Laurent Ney. De commissie was anoniem

georganiseerd waarbij zes partijen een voorstel

onder de indruk van de bijzonder heldere en

hebben gedaan voor een nieuwe brug. Naast

conceptuele uiteenzetting over zijn ontwerp.

de prijsaanbieding telde ook het uiterlijk en het

De nieuwe Boekelose Brug wordt een icoon

innovatieve karakter van de brug. Om daarvoor

vanaf het water en een passende gedistingeerde

een score aan de ingediende plannen te kunnen

schakel in de Laan Hart van Zuid. ¢

toekennen is een beoordelingscommissie samengesteld, waarin naast deskundigen op het gebied
van innovatie Ton Schaap (voorzitter supervisieteam Hart van Zuid) en

Laan Hart van Zuid in aanleg, juni 2018
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Samenwerking met
de erfgoedcommissie
Op het gebied van monumentenzorg is de

Door de monumenten- en welstandsadvisering

samenwerking met de stadsbouwmeester

te integreren ontstaat afstemming in de beraad-

verder uitgebouwd. De gemeente Hengelo heeft

slaging. Daarmee komt een eenduidig advies

een eigen monumentencommissie, sinds kort:

naar buiten waarbij de aspecten van erfgoed en

erfgoedcommissie. Deze commissie is samenge-

welstand elkaar in het advies hebben aangevuld.

steld uit deskundigen uit de omgeving. Daarmee

¢

krijgt gebiedskennis een belangrijke plek. In
2017 heb ik als stadsbouwmeester aan een
aantal vergaderingen van de erfgoedcommissie
deelgenomen. Voor veel aanvragen die bij de
erfgoedcommissie worden voorgelegd, speelt
ook de welstandsadvisering een rol.
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Ariënsschool
Een ingewikkelde en uitdagende opgave was

In 2017 heeft dit geleid tot een plan waarbij de

de begeleiding van de transformatie van de

architect een duidelijk concept als uitgangspunt

voormalige dr. Ariënsschool. Door dit plan te

kon hanteren. Na een aantal van deze bege-

bespreken in ontwerpbegeleidingssessies (in

leidingssessies is een zeer overtuigend plan

een combinatie waarbij de stadsbouwmeester

ontstaan waarin de monumentale waarden en

samen met een afvaardiging van de erfgoed-

de architectonische kwaliteit goed vertegen-

commissie aan tafel zaten) kon de ontwerper en

woordigd zijn. ¢

initiatiefnemer eenduidig geadviseerd worden.
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Telgenflat
De Telgenflat is een van de iconen die Hengelo

Dit heeft in eerste instantie niet kunnen leiden

rijk is. Het is tevens een gebouw dat in de

tot een plan met een bevredigende ambitie. Het

loop der jaren diverse aanpassingen heeft

opstellen van een negatief welstandsadvies,

doorgemaakt, waardoor de oorspronkelijke en

waarin de relatie tussen architectuur en gebruik

kwetsbare architectuur geweld is aangedaan.

de basis vormde, heeft er uiteindelijk toch toe

Het leidde dan ook tot grote zorg toen duidelijk

geleid dat de initiatiefnemer met behulp van een

werd dat een ontwikkelaar zich meldde om in de

architect de buitenzijde van het pand zodanig

Telgenflat kleine woonunits onder te brengen.

opwaardeert, dat het gebouw zijn nieuwe

De oorspronkelijke bedoeling hierbij was dat

functie goed aan kan. De belangrijkste ingreep

er minimale en louter praktische aanpassin-

hierin is het herstellen van de oorspronkelijke

gen aan de buitenzijde van het pand zouden

ingesnoerde eerste verdieping onder de toren.

plaatsvinden. De zorg die was ontstaan, heeft

¢

geleid tot een overleg met de aanvrager waarin
de puiencommissie, een afvaardiging van de
erfgoedcommissie en de stadsbouwmeester
plaats hadden. In dit overleg is onderzocht of
een uiterlijke verandering aan het pand mogelijk
was en wat dit qua kwaliteit in verschijningsvorm zou opleveren.

Impressie Telgenflat

8

Samen maken we
de ruimte in Hengelo

Samen maken we
de ruimte in Hengelo
De Omgevingswet, die naar verwachting in

Gelukkig komen veel initiatiefnemers met een

2021 in werking treedt, integreert 26 wetten

plan dat zich in een pril stadium bevindt langs

op het gebied van de fysieke leefomgeving.

voor overleg. Overleg in dit voortraject werkt

Hieronder vallen ook onderwerpen waar

over het algemeen het best: er is nog ruimte

Het Oversticht voor staat, zoals ruimtelijke

om alternatieven te onderzoeken en ruimte om

kwaliteit, erfgoed en landschap. Met de

te inspireren. Dit wordt ook door de bezoekers

Omgevingswet wil de rijksoverheid het wet-

vaak zeer gewaardeerd. Het spreekuur dient

telijk systeem eenvoudig en beter maken. De

ook voor het gezamenlijk zoeken naar oplos-

Omgevingswet brengt nieuwe instrumenten

singen als op een vergunningsaanvraag een

en vraagt om andere (ruimtelijke) processen,

negatief advies is uitgebracht. In het spreekuur

waarbij het voorop staat om er samen uit te

krijg ik de gelegenheid om te luisteren naar wat

komen.

voor de aanvrager de wezenlijke behoeftes zijn.
Op die manier kan ik de aanvrager advies op

“Waarmee kan ik u helpen?”

maat geven.

Het is vaak de openingszin die ik gebruik

Daarnaast overleg ik regelmatig met steden-

bij het spreekuur. Het spreekuur van de

bouwkundigen van de gemeente Hengelo. De

stadsbouwmeester is de plek om samen met

onderwerpen die aan bod komen zijn zeer

opdrachtgevers en architecten over hun plan-

uiteenlopend van karakter: van algemene tot

nen of initiatieven te spreken. Het spreekuur is

zeer specifieke vraagstukken. Het advies kan

laagdrempelig en heeft een informeel karakter.

bij deze overleggen heel concreet van aard zijn

Als uitgangspunt geldt dat in het gesprek in

(resulterend in een principeschets) of strate-

gezamenlijk overleg wordt bekeken of en hoe

gisch van aard (resulterend in een opzet voor

een plan eventuele aanpassing behoeft om een

een proces of plan van aanpak). ¢

positieve bijdrage te leveren naar de omgeving.
Het welstandsbeleid van de gemeente vormt
daarbij altijd het kader waarin een bouwplan
moet passen. Soms biedt het spreekuur ook de
gelegenheid om te overleggen hoe de kwaliteit in een plan kan worden georganiseerd.

Adviesaanvragen
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Totaal

Positief

Negatief

Adviesaanvragen 2016

195

156

39

Adviesaanvragen 2017

290

234

56

Het Oversticht en
ruimtelijke kwaliteit
Een aantrekkelijke leefomgeving is in balans en inspireert. Vanuit onze jarenlange ervaring zien wij dat een aantrekkelijke omgeving in positieve zin invloed heeft op ons welzijn. Iedere plek is in onze ogen de moeite waard en
verdient aandacht. Het Oversticht werkt daarom samen met particulieren en overheden aan de kwaliteit van onze
leefomgeving.
Bij onze welstandsadvisering zijn onze inspanningen erop gericht de fysieke ruimtelijke kwaliteit van bouwinitiatieven en –plannen te borgen en te versterken. De identiteit en de kernkwaliteiten van de leefomgeving (vastgelegd in
het omgevingsbeleid) vormen de basis voor onze advisering. Door vragen te stellen en suggesties te doen helpen
we initiatiefnemers, planontwikkelaars, beleidsmakers en –uitvoerders vorm en inhoud te geven aan de door hen
gewenste kwaliteiten van hun plannen. Zo dragen wij eraan bij dat de identiteit van onze leefomgeving door hen
wordt (h)erkend en betekenis houdt of opnieuw krijgt.
Vanuit een open houding gericht op kwaliteit en dialoog zetten wij onze expertise graag in voor een positieve
invloed op de ruimtelijke kwaliteit en daarmee op het welzijn van de samenleving. ¢
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Colofon
Dit jaarverslag werd gemaakt door Robin Veenink van Het Oversticht en in augustus 2018 aangeboden aan de
gemeenteraad en het college van B&W van de gemeente Hengelo. Contact: robin.veenink@hetoversticht.nl
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