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Ten aanzien van de Nota "Ruimtelijke kwaliteit" brengt de Wmo-raad het volgende
ongevraagde advies onder uw aandacht. In de bijlage wordt dit advies nader toegelicht
en uitgewerkt.
Inzake naamgeving nota
In navolging van de rijksoverheid hanteert de gemeente een naamgeving die voor
burgers moeilijk te begrijpen is. Het begrip 'Welstandsnota' is een meer ingeburgerdere
benaming. Deze refereert aan wenselijk geachte bebouwingsmogelijkheden en m.n. de
verschijningsvorm daarvan.
Uw "Nota Ruimtelijke Kwaliteit" wekt de suggestie de algehele kwaliteit van het publiek
en privaat ruimtelijk domein te bestrijken, daar waar de nota inhoudelijk alleen
bebouwingen i.c. bouwwerken beschrijft.
Tijdens de informatie avond van 21 sept. jI. is door ambtenaren gesteid dat de
ruimtelijke kwaliteit in een andere nota wordt beschreven. Men verwees naar de in
ontwikkeling zijnde nota "Betere Buurten". De Wmo-raad pleit voor concrete beleidsIvisiedocumenten, waarvan de inhoud recht doet aan de verwachting.
Inzake maatschappelijke ontwikkelingen = omslag naar uitnodigingsplanologie
Uw nota dient een vertaalslag te zijn van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. In
dit kader betreft het de behoefte vanuit de Wmo-participatiegedachte voorrang te geven
aan tijdelijke woon-/zorgvoorzieningen gelieerd aan woonfuncties. Wij verwijzen naar de
participatiebijeenkomst in Buurtplein Batau, eind 2013 die in het kader van de in
ontwikkeling zijnde nota Ruimtelijke Kwaliteit door u werd georganiseerd.
Met deze nota heeft de gemeente een mogelijkheid in te speien op de actuele
ontwikkelingen waarmee de burgerij wordt geconfronteerd. De door de rijksoverheid
beoogde uitnodigingsplanologie dient naar onze mening direct in al uw beleidsstukken te
worden uitgewerkt, vooruitlopend op de langjarige actualisaties van bestemmingsplannen. De tijd waarop van gemeentewege in Wmo-geïndiceerde woonkwesties
rücksichtslos naar vigerende bestemmingsplannen wordt verwezen, is voorbij!
Wij verzoeken u nadrukkelijk de huidige context van de Wmo-vraagstelling uit de
bevolking en markt, zoals op bovengenoemde participatieavond nadrukkelijk aan de orde
is geweest, te vertalen in uw beleidsvisie.
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Inzake inspraaktermijn
De wettelijk minimale inspraaktermijn van twee weken wordt door de gemeente zonder
meer overgenomen. Wij menen dat een dergelijke korte termijn afbreuk doet aan de
participatiemaatschappij, die -naar gezegd wordt- het uitgangspunt én streven is. Dit nog
afgezien van de 6-wekentermijn waarbinnen de Wmo-raad gelegenheid krijgt op
dergelijke documenten te reageren.

Me
Na

/1 ,
(
.c.

i drs.

Lvoorz

.

Baeten

er

La.a.IDe Gemeente raad
c.c. - H. Adriani, wethouder
- (www.nieuwegein.nlfinspraakruimtelijkeplannen)

Postadres: Postbus l, 3430 AA

BDLAGE
INSPRAAKREACTIE

RUIMTELDKE

KWALITEIT

Wmo·raad Nleuwegein

Zoals bekend bestrijkt de Wmo-raad onder andere de taakvelden: 'Wonen, Toegankelijkheid en
Publiek domein'. Via uw medewerker dhr. Jeroen van Nistelrooy ontvingen wij per 1 september de
uitnodiging voor de informatieavond dd. 21 september inzake uw "Nota Ruimtelijke Kwaliteit Bouwen
in Nieuwegein, ontwerp op maat" (nov. 2015). Het betreft een conceptnota die formeei van 21
september tot 5 oktober 2015 ter inzage ligt.
De uitgangspunten die u in uw inspirerende conceptnota noemt onderschrijven wij ten volle.
Verrassend is de compactheid van deze Welstandsnota en uw ambitie om niet langer te beoordelen op
wat fout is, maar juist richting te geven op wat mogelijk is.
Inzake naamgeving
In navolging van de rijksoverheid hanteert de gemeente een naamgeving die voor burgers moeilijk te
begrijpen is. Het begrip 'Welstandsnota' is een bekend fenomeen, daar waar uw "Nota Ruimtelijke
Kwaliteit" de suggestie wekt naast bebouwing ook de algehele kwaliteit van het publiek en privaat
domein te bestrijken. De ruimtelijke kwaliteit omvat 4 leefbaarheidsthema's waaronder (naast de
sociale woonomgeving, overlast, veiligheid tevens) de fysieke woonomgeving. De context waarin zich
bebouwing bevindt en meer nog de kwaliteit van het ruimtelijk domein bepalen in belangrijke mate de
feitelijke beleving. De bijlagen bij de nota geven inzicht in de wijkkwaliteiten, maar ook dit betreft de
kwaliteit van de typologie bebouwing sèc. De nota beschrijft feitelijk alleen "bouwwerken".
Wij breken een lans, om naast het beschrijven van bouwwerken meer integraal in te steken op uw
ambitie om sturing te geven aan de ruimtelijke kwaliteit. Ter illustratie een voorbeeld.
De gemeente probeert bij voorkeur het huishoudelijke afval via kliko's te verzamelen. Het zal ons niet
verbazen ais op korte termijn via de RMNeen 4e kliko voor pvc. etc afval op adresniveau wordt
afgeleverd (zoals in Houten). In veel gevallen ontbreken bij woningen een achterom en/of is er sprake
van zeer ondìepe/kleìne voortuinen. Het begrip "Nieuwegein kliko-city" is een bekend fenomeen. Op
zich zijn dergelijke milieumaatregelen zeker niet verkeerd. Maar de gemeente moet op dat moment
ook met oplossingen komen, hoe een dergelijke voorziening op een 'ruimtelijk verantwoorde wijze' te
plaatsen.
In een aantal buurten waar sprake is van een meer compacte bebouwing, veroorzaken storende
elementen/straatmeubilair, onvoldoende speelmogelijkheid door voorrang te geven aan een overmaat
aan blik in de straat, verstening en veel beton, frustratie en vandalisme. Deze nota maar ook de
gemeentelijke invulling van het publiek domein zou sturing kunnen geven en bij nieuwe
ontwikkelingen, -ook ais de gemeente initiatiefnemer is-, een meerwaardecreatie op buurtniveau
kunnen afdwingen. (En wordt door particulier initiatief op buurtniveau de kwaliteit van het ruimtelijk
domein vanwege bouwambities aantoonbaar versterkt, geef dan een pluim of beter nog een legesvrije
vergunning.)
Opmerking
Tijdens de informatieavond dd. 23 september is ons medegedeeld dat de ruimtelijke kwaliteit in
andere beleidsdocumenten wordt uitgewerkt, te weten in de "Nota Betere Buurten". Vreemd als deze
nota over ruimtelijke kwaliteit gaat en men dat dan weer gaat uitwerken in een andere nota. Er zou
ook sprake zijn van een infoavond op 9 oktober a.s.. Wij verzoeken u ons de nodige informatie
digitaal en met spoed toe te sturen.
Inzake maatschappelijke ontwikkelingen = omslag naar uitnodigingsplanologie
Uw Welstandsnota dient minimaal een vertaalslag te zijn van de huidige maatschappelijke
ontwikkelingen. In dit kader betreft het de behoefte vanuit de Wmo-participatiegedachte om voorrang
te geven aan tijdelijke woon/zorgvoorzieningen. Tijdens de participatiebijeenkomst in Buurtplein
Batau, anno december 2013 bleek de zeer druk bezochte bijeenkomst meer over de Wmo te gaan dan
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over de welstand! Die avond is druk gedebatteerd over de mogelijkheid fysieke tijdelijke
voorzieningen te treffen tbv het realiseren van mantelzorg aan ouders of familie.
Een stelling van die avond was o.a. dat "de Wmo ons dwingt voorzieningen te treffen om langer thuis
te kunnen blijven wonen en/of zorg aan huis te kunnen realiseren". De vertaalslag van die avond i.c.
thematiek ontbreekt geheel in uw nota.
Los van 'bestemmingsplanretoriek',
kan de gemeente via deze nota het initiatief nemen om
daadwerkelijk conform haar ambitie "richting te geven op wat mogelijk is". Dit door
voorbeeldoplossingen aan te dragen. Als concreet voorbeeld en, -zo mogelijk in samenspraak met de
plaatselijke corporaties-, kan het initiatief worden genomen om voor minder draagkrachtigen een 10tal units te ontwikkelen/verhuren
voor tijdelijke situaties waar mantelzorg aan huis een thema is.
Vader of moeder die via een unit 'aan kan wonen' bij familielid of kind, de zgn. kangoeroe- of
aanleunwoning. Een voorbeeldfunctie voor de koopwoningvoorraad i.c. particulieren met een
dergelijke wens, via een unit met een geheel eigen identiteit, met een hoge welstandskwaliteit,
waarmee de gemeente daadwerkelijk proclameert hoe e.e.a. op te lossen en waar wei toestemming
voor mogelijk is. Dit voorkomt ook dat mensen op eigen houtje allerlei voorzieningen gaan treffen,
zonder daar vergunning voor aan te vragen. Men claimt vanuit de Wmo dat recht, zo werd tijdens
genoemde informatieavond in Buurtplein Zuid publiekelijk gesteid.
Eenzelfde denktrant is aan de orde als de vraag vanuit de burgerij komt om voor (koop- )woningen
gelijkvloerse voorzieningen te mogen treffen, om aldus een al of niet tijdelijke situatie van gelijkvloers
wonen te kunnen realiseren. Hoe dan ook, de gemeente dient met concrete voorbeeldoplossingen te
komen of ook vanuit deze maatschappelijke ontwikkeling ontstaat opnieuw verrommeling en nemen
mensen het initiatief buiten de gemeente om in eigen hand. Alsdan is de omslag naar de door u
beoogde "uitnodigingsplanologie"
in gang gezet en geconcretiseerd. Wij verzoeken u in die context
een extra hoofdstuk toe te voegen.
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