
In verband met het verstrijken van de zittingstermijn van 1 lid  
van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn wij op zoek naar

In de gemeente Roosendaal

is één commissie belast met

advisering over de esthetische

kwaliteit van te (ver)bouwen

bouwwerken en het omgaan

met de monumentale  

aspecten van de gemeentelijke-,

rijks monumenten en beschermd

stads- en dorpsgezicht. Wij zijn 

op zoek naar een monumentenlid 

voor de CRK. Specialisme 

monumenten en restauratie,  

met specialisatie waardenstelling 

van monumenten.

De functie
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft tot taak 

om gevraagd en ongevraagd schriftelijk advies uit 

te brengen aan het college van burgemeester en 

wethouders ten aanzien van:

> vergunningaanvragen voor bouw en verbouw;

>  vergunningaanvragen voor het wijzigen van 

beschermde monumenten of beschermd

> stads- en dorpsgezicht;

>  het aanwijzen van beschermde monumenten  

en beschermde stads- en dorpsgezichten;

>  andere aangelegenheden, die voor het uiterlijk 

aanzien en/of monumentale waarde van 

afzonderlijke gebouwen of bouwwerken van  

belang zijn of kunnen zijn, zoals stedenbouwkundige 

plannen en voorstellen voor de (her)inrichting  

van de openbare ruimte en bestemmingsplannen. 

Wanneer vergaderen wij?

>  vergaderingen vinden elke twee weken  

plaats op woensdagochtenden

Voor meer informatie (profielschets,

procedure etc.) verwijzen we naar de website van  

de gemeente Roosendaal, onder het blad Wonen,

werken en leven > welstand Vacature CRK leden. 

Uw reactie
Bent u geïnteresseerd? Stuur uw schriftelijke reactie, 

bij voorkeur per e-mail, vóór 1 mei 2018 naar  

het college van burgemeester en wethouders  

van Roosendaal, t.a.v. de afdeling Vergunningen,  

Corne Gelijns en Casper Sprong team Vergunningen, 

Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal onder vermelding 

van “Commissie Ruimtelijke Kwaliteit”. Uw reactie kunt 

u ook per mail verzenden naar het adres:  

c.sprong@roosendaal.nl en c.gelijns@roosendaal.nl.  

 

U kunt contact opnemen met de volgende personen: 

Casper Sprong, secretaris CRK (tel. 0165-579513)  

en Corne Gelijns beleidsmedewerker monumenten  

(tel. 0165-579433)

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.www.roosendaal.nl

1 lid voor de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit  
met het accent op monumenten en waardenstelling


