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Inhoud schriftelijke vraag:
Op 26 januari 2021 hebben wij een projectpresentatie vanuit het college gekregen waarvan het
project DunantStaete deel uitmaakte.
In de destijds vertoonde Power Point presentatie staat op bladzijde 6: ‘de koers is een heerlijke
woonplaats met het behouden en versterken van het dorpse karakter’.
Op bladzijde 34: “de koers van het Historisch Hart > Cultuurhistorie beter zichtbaar en herkenbaar
maken’.
Tijdens de presentatie zijn er ook de nodige vragen gesteld over de concepttekening die werd
gepresenteerd, hierop heeft de wethouder meerdere malen aangegeven dat deze tekening een
concept tekening c.q. schets is en deze nog niet definitief was, echter is de gepresenteerde concept
tekening wel op deze wijze aangeboden aan de Welstandcommissie en de erfgoedcommissie. De
Welstandcommissie heeft een positief advies uitgebracht, de Erfgoed commissie een negatief
advies. Tijdens de presentatie van Veenman en Vink en de architect Lijbers zijn diverse vragen
gesteld, onder ander m.b.t. de hoogte van de gebouwen en de uitvoering. Het project voldoet onzes
inziens niet aan de kaders die we als raad hiervoor hebben vastgesteld in de Centrumplannen (Visie
op de bebouwing) en als resultaat daarvan in de Welstandsnota maar heeft daarbij wel een positief
advies gekregen van de welstandcommissie
De vragen die wij hierbij stellen:
Vragen aan het college:
De vragen die wij hierbij stellen:
1. Is het in juni door de aannemer en de architect gepresenteerde ontwerp het definitieve
ontwerp?
2. Kan het college inzage geven in het advies van de welstandcommissie inzake de toetsing van
het ontwerp aan de van toepassing zijnde kaders in de welstandsnota?
3. In het verleden is aangegeven dat vanaf het Houtplein gekeken, over het klokgeveltje, de
panden op het Henri Dunantplein, niet zichtbaar zouden zijn. Wat is de mening van het college als
het gaat om het voldoen aan deze eis wanneer de panden aan het Henri Dunantplein worden
uitgevoerd, zoals op de presentatie van Veenman en Vink is aangegeven en waarom?

datum antwoordbesluit college: 14 september 2021

Antwoord college:
1. Is het in juni door de aannemer en de architect gepresenteerde ontwerp het definitieve
ontwerp?
Nee, dit is niet het definitieve ontwerp.
2. Kan het college inzage geven in het advies van de welstandcommissie inzake de toetsing van
het ontwerp aan de van toepassing zijnde kaders in de welstandsnota?
In de bijlage treft u het welstandsadvies aan. Dit advies is afgegeven op het principeverzoek dat is
ingevoegd en bijbehorende voorlopig ontwerp.
3. In het verleden is aangegeven dat vanaf het Houtplein gekeken, over het klokgeveltje, de
panden op het Henri Dunantplein, niet zichtbaar zouden zijn. Wat is de mening van het college als
het gaat om het voldoen aan deze eis wanneer de panden aan het Henri Dunantplein worden
uitgevoerd, zoals op de presentatie van Veenman en Vink is aangegeven en waarom?
Op basis van de presentatie van Veenman en Vink zullen de panden op het Henri Dunantplein
zullen inderdaad niet zichtbaar zijn vanaf het Houtplein.

Bijlagen: afbeelding Voorlopig ontwerp DunantStaete vanaf Houttuin.
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