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1. Voorwoord  
 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is het instrument om de kwaliteit van de bebouwde omgeving 
in de gemeente Roosendaal te waarborgen. Om de ruimtelijke kwaliteit op niveau te houden heeft de 
gemeente gekozen voor een commissie met daarin vakinhoudelijke professionals. De belangrijkste taak 
van de CRK is het bieden van optimale welstand – en monumentenzorg. Daarnaast is voldoende 
ambtelijke capaciteit en ondersteuning onmisbaar.  
 De woning- en monumentenwet zijn de basis voor het instellen van het ruimtelijk beleid. De CRK 
verbindt daar de voorwaarde aan dat er jaarlijks verslag wordt gedaan en verantwoording wordt 
afgelegd met betrekking tot de behandelde dossiers uit het kalenderjaar.  
 Met het jaarverslag informeert de CRK de gemeenteraad over de door haar verrichte 
werkzaamheden. De monumentendeskundigen doen verslag over de monumentenzorg in 2018. De 
activiteiten van de leden van de CRK die zij naast de reguliere vergaderingen hadden, zijn in het 
jaarverslag opgenomen. Het toekomstgericht werken van de CRK wordt onder de aandacht gebracht in 
dit jaarverslag. De cijfers met betrekking tot het aantal behandelde dossiers van het verslagjaar 2018 en 
de korte conclusies, de samenstelling van de CRK en het functioneren van de openbare vergadering zijn 
vaste onderdelen van dit jaarverslag. Tot slot zal dit jaarverslag worden afgesloten met een korte 
evaluatie van het afgelopen jaar aangevuld met aanbevelingen van de commissie.  
 De CRK van de gemeente Roosendaal vertrouwt erop voldoende inzicht te hebben gegeven over 
haar werkzaamheden en functioneren en is bereid een nadere toelichting te geven aan de 
gemeenteraad. Een uitnodiging daartoe zien wij graag tegemoet. 
 
Roosendaal, februari 2018 
  
De voorzitter,  De secretaris, 
Anet Goemans  Casper Sprong 
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2. Inleiding. 
 
In het jaarverslag wil de CRK, naast het verslag doen en verantwoording afleggen met betrekking tot de 
behandelde dossiers, haar ambities vastleggen. Het inspireren en motiveren van indieners van plannen, 
aandacht en zorg voor een leefbare gebouwde omgeving, de invoering van de Omgevingswet in 2021 en 
de bijdrage en de rol die de commissie hieraan kan leveren staan centraal. De wens naar een omslag van 
de kwaliteitstoets aan het eind van de procedure -doorgaans de situatie nu nog- naar een proces van 
coaching aan de ‘voorkant’ van het proces. De initiatiefnemer die de verantwoordelijkheid neemt voor 
zijn interventie en de begeleiding van de CRK vanaf de start is de uitdaging waar we de komende jaren 
voor gaan staan. Inspireren in plaats van toetsen en verbieden is waar de commissie zich al een paar 
jaar op richt. 
 
In hoofdstuk 3 wordt toegelicht hoe de CRK is samengesteld, werkwijze van de CRK en hoe adviezen tot 
stand komen. Ook is terug te lezen wat de taken en verantwoordelijkheden van de commissie zijn. 
 
De monumentenplannen hebben een bijzondere positie in de CRK. De monumentenleden lichten toe in 
hoofdstuk 4 hoe adviezen voor deze plannen tot stand komen. 
 
Het toekomstgericht werken is ook dit jaar belangrijk geweest. Een aantal leden was nauw betrokken bij 
het voortraject van een aantal ontwikkelingen en doen daar verslag van in hoofdstuk 5. 
 
In de gemeente Roosendaal worden jaarlijks vele bouw- en ontwikkelingsinitiatieven ondernomen. Een 
veel gestelde vraag is: ‘Hoe weet je of een bouwplan voldoet aan ‘redelijke eisen van welstand’? Het 
antwoord hierop verschilt van wijk tot wijk. Elke wijk heeft zijn eigen karakter en vraagt daarmee ook 
om andere gebiedseigen criteria. Deze zijn vastgelegd in de welstandsnota. De CRK baseert haar 
adviezen op de criteria uit de welstandsnota. Elke wijk in de gemeente is daarin beschreven. Er is 
vastgesteld welke ruimtelijke en bouwkundige aspecten waardevol zijn. Tevens staat in de 
welstandsnota welke onderdelen bijzondere aandacht vereisen bij de beoordeling van een bouwplan. 
De directe omgeving van de bouwlocatie is onderdeel van de behandeling van een bouwplan en weegt 
mee in het advies. In hoofdstuk 6 is meer informatie te vinden over de welstandsnota.  
 
Uit hoofdstuk 8, de cijfers en feiten valt op dat in 2018 is het aantal aanvragen dat onder mandaat is 
afgedaan verder is gestegen ten opzichte van 2017. De invoering van de flitsvergunning (een vergunning 
voor een aanvraag omgevingsvergunning die binnen een werkweek wordt verleend) medio 2017 
verklaart de stijging van 7% in 2018. Hieruit kan worden opgemaakt dat een verdere efficiency is onder 
het bestaande beleid niet mogelijk is.  
 
De aanbevelingen voor 2019 van de CRK staan centraal in hoofdstuk 9. Voor de CRK blijven de open 
communicatie met initiatiefnemers en bestuur en het inspireren in plaats van toetsen en verbieden de 
belangrijkste doelstellingen. 
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3. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) 
 

• De samenstelling van de CRK. 
Per 1 oktober 2017 is de CRK samengesteld uit 1 vaste voorzitter, 4 architecten en 2 
monumentendeskundigen aangevuld met ambtelijke ondersteuning en advisering op afroep voor het 
toelichten van grotere plannen. Sinds 2011 zijn de Monumentencommissie en de welstandscommissie 
samengevoegd tot de CRK. Er is gekozen om de welstand- en monumentencommissie te integreren om 
een brede integrale advisering over ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. Op afroep kunnende bij 
bespreking van grote ontwikkelingen een extra monumentenspecialist, cultuurhistoricus of andere 
specialist ‘ingevlogen’ worden voor een integraal advies. De beoordeling is niet beperkt tot het 
bouwwerk, maar er wordt aandacht besteed aan de inbedding van een plan in zijn omgeving.  
 De toegevoegde waarde van de CRK is dat er één compleet afgewogen advies voor zowel het 
bouwen als voor het monument wordt uitgebracht, waardoor er eenduidigheid in de advisering is en 
daarmee helderheid naar de klant toe is ontstaan. Integratie is alleen geslaagd indien de bezetting en 
de deskundigheid gelijkelijk is verdeeld. Het welstand- en monumentendeel van de adviezen moeten 
als zodanig herkenbaar zijn indien beide niet tot een volledig gedragen standpunt komen. De CRK 
beargumenteert zowel negatieve als positieve adviezen. De leden van de CRK zijn onafhankelijk 
(raadsleden, wethouders en gemeenteambtenaren kunnen geen lid zijn van de commissie).  
 De woningwet stelt inzake de zittingstermijn van welstandsleden dat deze leden voor maximaal 3 
jaar hun functie kunnen uitvoeren. Er is dan nog een mogelijkheid om de termijn met drie jaar te 
verlengen. Het is een vereiste dat de leden zelf een praktijk hebben die aansluit op deze veranderende 
beroepspraktijk (verwijzend naar het raadsbesluit uit september 2014 inzake aanstelling nieuwe leden 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit).  
 Sinds medio 2014 heeft de CRK een aantal veranderingen doorgevoerd en een aantal ambities 
gesteld. De bedrijfsvoering is veranderd en de nadruk ligt op een coachende wijze van beoordelen. 
Binnen de nieuwe omgevingswet zullen deze ambities onderdeel worden van het nieuwe beleid en 
werkwijze van een adviescommissie. 
 Voor het optimaal functioneren van de CRK en het behalen van de gestelde ambities is het van 
belang dat de leden van de CRK de communicatieve vaardigheden van een veranderende wijze van 
omgaan met burgers beheersen. Daarnaast moeten de leden een inhoudelijke invulling kunnen geven 
aan de andere positie binnen het proces van het tot stand komen van een plan. Meedenken en in de 
praktijk brengen van de nieuwe inzichten ten behoeve van een soepele overgang naar de nieuwe 
omgevingswet wordt verwacht van de leden van de CRK. 
 
De CRK van de gemeente Roosendaal is als volgt samengesteld: 
o mevrouw Ir. A. Goemans, voorzitter en architect  
o de heer Ir. T. Mathijssen, architect  
o de heer Ir. F. van den Hout, architect 
o de heer Ir. F. Doomen, architect  
o de heer Ir. E. van Vugt, architect  
o de heer Ir. J. Hoorn, monumenten en restauratiearchitect 
o de heer D. Visse, monumenten en restauratiearchitect (tot mei 2018) 
o de heer M. de Jong (Monumentenhuis Brabant) – tijdelijke vervanger  
o mevrouw Ir. A. Riehl, monumenten en restauratiearchitect (sinds september 2018) 
o mevrouw dr. Ir. G. Andela, kunsthistoricus, monumenten en landschapsarchitectuur (oproepbaar)  
 
De CRK wordt ondersteund door: 
o de heer Ir. C.D.P. Sprong, secretaris, 
o de heer C. Gelijns, monumenten adviseur 
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Op werkbezoek op de bouw in de Nieuwstraat - 21 december 2017 
 

Begin 2018 kregen de leden van de CRK de trieste mededeling dat ons monumentenlid Dick Visse 
ernstig ziek was. Hij was genoodzaakt per direct zijn werkzaamheden neer te leggen. Op 9 december 
2018 is Dick overleden.  
 Dick heeft zich voor de monumentenzorg in de gemeente Roosendaal vele jaren ingezet. Voordat hij 
in 2014 monumentenlid werd in de CRK, had hij al vele waardenstellingen voor monumenten 
geschreven. Hij was zeer goed op de hoogte van de aanwezige monumenten in de gemeente 
Roosendaal. In de CRK werd Dick zeer gewaardeerd om zijn zorgvuldige advisering. Zijn gedegen 
vakinhoudelijke kennis zal gemist worden door ons.  
 

• De werkwijze van de CRK. 
In de welstandsnota 2013 heeft de gemeente vastgelegd hoe de CRK bouwplannen beoordeelt en tot 
een advies komt met betrekking tot het uiterlijk van uw aanvraag omgevingsvergunning. De criteria uit 
de welstandnota, vastgesteld door de gemeente, zijn bij het beoordelen van bouwplannen en 
vooroverleg leidend. De welstandsnota biedt, door het stellen van minder regels, meer mogelijkheden 
om vanuit het welstandsaspect, oplossingsgericht mee te denken met burgers en bedrijven. Minder 
regels, meer tijd voor dialoog en sturen waar nodig en vrijlaten waar wenselijk. Bepaalde gebieden zijn 
als welstandsvrij gebied aangewezen. 
 Door het vervallen van overbodige beperkende criteria is er meer ruimte gekomen voor het 
uitwisselen van de wederzijdse argumenten en uitgangspunten ten aanzien van een ontwerp. De 
welstandsnota nodigt uit om de werkwijze en omgang met de aanvrager meer te richten op oplossingen 
en coaching in plaats van uitsluitend toetsen en beoordelen. De CRK wil op deze manier nader tot de 
aanvrager komen en samen streven naar een gedragen plan door alle betrokkenen. 
 De aanvragen voor de CRK en de verslaglegging worden daags na de vergadering gepubliceerd op de 
website. Zodoende is de aanvrager snel op de hoogte van het advies en kan de aanvrager tijdig 
eventuele gewenste aanpassingen doorvoeren.  

De wettelijke basis voor de welstandszorg in Nederland is geregeld in de Woningwet, de 
Monumentenwet en de WABO. 
 

• De vergadering. 
De CRK van de gemeente Roosendaal komt één keer in de 2 weken bij elkaar op woensdagochtend. De 
vergaderingen vinden plaats in de multifunctionele ruimte van het Stadskantoor en zijn openbaar. Per 
vergadering komen gemiddeld 15 bouwplannen aan de orde.  
 De agenda wordt twee dagen voor de vergadering op de website van de gemeente Roosendaal 
gepubliceerd en bij de balie DV ter inzage gelegd. Belanghebbenden (opdrachtgevers, ontwerpers, 
gemeentebesturen) kunnen hun ontwerp tijdens de vergadering toelichten. 
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 Tijdens de vergadering zijn twee van de vier leden aanwezig volgens een afgesproken schema. De 
voorzitter is bij elke vergadering aanwezig. Hier is voor gekozen om de continuïteit bij het behandelen 
van plannen te waarborgen naar de indieners toe. De voorzitter van de CRK (voor zowel monumenten 
als welstand) is het aanspreekpunt voor het bestuur, zij stelt de bijzondere adviezen op en draagt zorg 
voor het jaarverslag. 
 De CRK van de gemeente Roosendaal vergaderde 26 maal in 2018. In 2018 zijn 132 
toehoorders/belanghebbenden aanwezig geweest bij de vergadering. Zij zijn aanwezig om een 
toelichting op het bouwplan te geven of voor een vooroverleg, voorafgaand aan de daadwerkelijke 
indiening van een bouwplan. De CRK nodigt zelf ook regelmatig belanghebbenden uit voor overleg en 
meer informatie. Communicatie en samenwerking is voor de CRK van groot belang om tot een 
weloverwogen advies te komen. In overleg met de indiener tot plan te komen met de gewenste 
ruimtelijke kwaliteit en passend in de context. 
 Bij het vooroverleg is op verzoek de verantwoordelijke stedenbouwkundige aanwezig om een 
toelichting te geven over de stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden bij grotere 
plannen. Na het vooroverleg over een plan wordt een preadvies gemaakt. 
 De monumentenplannen worden in behandeling genomen in de vereiste aanwezigheid van de 
monumentendeskundigen. Zij brengen ten aanzien van de cultuurhistorische aspecten advies uit om zo 
tot een compleet advies te komen wat gedragen wordt door de gehele CRK.  
 De CRK kan het bestuur gevraagd en ongevraagd van adviezen op de volgende terreinen: 
welstandszorg, monumentenzorg, RO plannen, reclamebeleid, beeldkwaliteit plannen en 
gebiedsindelingen zoals terrassen e.d. in het centrum. 
 

• De activiteiten CRK 
De CRK informeert zich, neemt initiatieven en kan het gemeentebestuur ongevraagd van advies 
voorzien. Ter voorbereiding op de vergadering of als ondersteuning van haar werkzaamheden kan er 
sprake zijn van:    
o locatiebezoek, vaak noodzakelijk bij monumentaanvragen, door de monumentenleden om goed 

geïnformeerd te kunnen adviseren; 
o extra overleg met bestuur of raadsleden; 
o extra overleg met externe adviseurs; 
o studiedagen, debatten, informatiebijeenkomsten. 
 
Overige activiteiten van de commissie: 
21 februari 2018 Plenair overleg Thomas van Wanrooij over de laatste ontwikkelingen van 

Stadsoevers  
 (alle welstandsleden) 
7 maart 2018 Overleg wethouder Cees Lok, Ivo Kraus, Wouter Wille en Marc van Leeuwen 

over ontwikkeling Markt 33-39. 
 (voorzitter A. Goemans, F. Doomen en T. Mathijssen) 
18 april 2018 Overleg Ivo Kraus over juridische aspecten in de advisering 
 (voorzitter A. Goemans) 
21 juni 2018 Sollicitatiegesprekken nieuw monumentenlid  
 (voorzitter A. Goemans en J. Hoorn) 
28 juni 2018 Sollicitatiegesprekken nieuw monumentenlid  
 (voorzitter A. Goemans en J. Hoorn) 
19 september 2018 Overleg over de bevoegdheden CRK en ondersteuning stedenbouw met E. 

Franken  
 (voorzitter A. Goemans en F. van den Hout) 
5 november 2018 Overleg over vervolg Stadsoevers – Tender Beekblokken met T. van Wanrooij 

en G. van Dijk 
 (voorzitter A. Goemans) 
14 november 2018 Jaarlijkse plenaire bijeenkomst  

Een overleg over te verwachten ontwikkelingen van de afdeling Ruimte, een 
presentatie Jos van Hopstaken over het boek ‘750 jaar Roosendaal’ en 
terugblikken op functioneren CRK 2018 en vooruit kijken naar de toekomst. 

 (gehele CRK) 
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19 december 2018 Overleg over vervolgstap Mariadal op locatie 
 (voorzitter A. Goemans, A. Riehl en J. Hoorn) 
 
Participatie onder mandaat in 2018 bij de volgende ontwikkelingen: 
Parkwoningen ’t Zand     T. Mathijssen 
Herontwikkeling kerk Nispen   F. Doomen en J.Hoorn 
 
Bezoeken ter plaatse en extra activiteiten monumentenleden CRK:  
 
De monumentenleden hebben in tussen de 10 en 15 locatiebezoeken gebracht. Dat is meer dan 
voorheen en ook vaker vroeg in het traject, in de meer informele vooroverlegfase.  
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4. Monumenten  
 

Het jaar 2018 laat zich voor wat betreft de aanvragen voor monumenten tekenen als een jaar waarin de 
eerder ingezette nieuwe benadering meer routine werd. Dat geldt zowel voor de manier waarop de 
monumentleden vraagstukken benaderen als voor het feit dat aanvragers van tevoren hier al op 
anticiperen.  

Het accent lag hierbij op: 
• Meer tijd en aandacht voor plannen middels vooroverleg voorafgaand aan formele indiening; 
• Zo veel mogelijk bezoek aan locaties, met name bij de complexere of genuanceerdere situaties en 

vraagstukken, soms ook ter evaluatie tijdens of na uitvoering; 
• Monumentwaarden werkelijk als uitgangspunt nemen. Hoe kan het verhaal achter het monument 

werken als richtinggevende inspiratie in plaats van als een beperkende factor? Dit geldt niet alleen 
bij de bouwkundige vertaling maar soms ook bij het maken van programmatische en ruimtelijke 
keuzes.  
Hoe eerder aanvragers hun plannen middels vooroverleg bespreekbaar maken, des te opener en 

genuanceerder lijken gedachtewisselingen te kunnen verlopen. Aanvragers laten in dat geval hun 
primaire wensen zien en geven aan wat de monumentstatus van het pand voor hen betekent. Door 
meer gericht door te vragen over monumentwaarden en hoe die vertaald worden, ontstaan vaak 
levendige discussies zodat het eenvoudiger is om effectieve vervolgafspraken te maken. Of de 
aanvragers zich hierbij laten vertegenwoordigen door een deskundig architect of dat ze zelf hun plannen 
toelichten maakt opvallend genoeg niet heel veel uit voor de structuur en de thema’s van deze 
verkennende overleggen. 

Een enkele keer wordt duidelijk dat bij het maken van plannen uitgangspunten niet helder waren of 
conclusies te vroeg getrokken. De commissie analyseert dan zo helder mogelijk over waar wensen en 
waarden conflicteren en communiceert daarbij oplossingsgericht. Dit kan met zich meebrengen dat 
verzocht wordt andere, vaak meer restauratieve (en vaak kostbaardere) oplossingen te onderzoeken 
dan dat aanvragers zich in eerste instantie voorstelden. Hoewel dat soms in eerste instantie even 
wennen is, valt op dat bij een volgend overleg vaak het enthousiasme voor die monumentwaarden is 
vergroot en er toch veel mogelijk blijkt.  

Door in een vroeg stadium de locatie te bezoeken kunnen aanvragers ook makkelijker de 
complexiteit van hun opgave laten zien dan wanneer dat alleen middels tekening op het stadskantoor 
gebeurt. Hoewel de commissievergaderingen in het algemeen informeel zijn, voelt de aanvrager zich 
“op eigen terrein” meer zelfverzekerd, hetgeen vaak resulteert in een meer ontvankelijk gesprek.  

In de interne organisatie zijn de zaken meer gestroomlijnd. Meer capaciteit op ambtelijk niveau 
droeg merkbaar bij aan een goede voorbereiding en vervolgens een vruchtbaarder overleg met 
aanvragers die hun wensen beter gehoord lijken te voelen. Bij vergaderingen is overgeschakeld naar een 
geheel digitale presentatie, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van Geobrowser vieuwer. 
Ook tussen de twee monumentenleden tekent zich een nadrukkelijker en economischer werkroutine af. 
Per aanvraag worden werkzaamheden verdeeld en afgestemd: Doet de één meer voorbereidend werk, 
zoals het bestuderen van tekeningen en bouwhistorisch onderzoek, dan maakt de ander tijd voor 
verslaglegging of nazorg. Adviezen worden steeds wederzijds becommentarieerd voordat ze uitgaan 
naar de indieners. 
 
Vooruitkijken naar 2019 
In 2015 is het initiatief genomen om een opzet te maken voor brainstormbijeenkomst met 
initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het wijzigen van monumenten in Roosendaal om een 
bijdrage te leveren aan het ‘soepel’ laten verlopen van het planproces en het bewustzijn te vergroten 
als het gaat om de monumentale waarden Dat initiatief heeft in 2017 geleid tot een bijeenkomst in de 
Sint Jan. In 2018 is het door omstandigheden niet mogelijk geweest om een avond voor de 
‘deskundigen’ te organiseren. De monumentenleden zullen dit in 2019 op zich nemen. 
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5. Bijzondere ontwikkelingen en het toekomstgericht werken 
 

Opvallend is in 2018 het uitblijven van grootschalige nieuwe ontwikkelingen. Het merendeel van de 
aanvragen betrof een herontwikkeling van bestaand onroerend goed. Dit lijkt ook de trend te worden 
voor 2019: veelal ontwikkelingen in de binnenstedelijke structuur en in bestaande kernen. In het vorige 
jaarverslag zijn Stadsoevers en voormalig kloostercomplex Mariaal uitgelicht als bijzondere 
ontwikkelingen. De verwachting is deze planvorming en ontwikkeling in 2019 een stap verder komen. 
 In 2018 is wel een belangrijke stap gezet in de richting van het toekomstgericht werken. Inspireren in 
plaats van toetsen en verbieden. Coachen en in het voortraject meedenken met de initiatiefnemers. 
Onder mandaat hebben een aantal leden deze rol mogen hebben in een aantal projecten. 

 
o Parkwoningen ‘t Zand 
Aan de zuidrand van Roosendaal heeft de gemeente Roosendaal ruimte gemaakt voor particuliere 
kaveluitgifte in een riante en buitengewone parksetting. De nieuwbouwlocatie ‘t Zand omvat 44 
zelfbouwkavels voor het bouwen van vrijstaande woningen en tweekappers. De duurzaamheid ambitie 
van de gemeente is NOM-woningen met als ondergrens een woning zonder gasaansluiting die voldoet 
aan de bouwbesluiteisen ten aanzien van duurzaamheid. 
Het plan 
De stedenbouwkundige opzet van de wijk is bijzonder en beloofd een prettig woonklimaat. De 
woningen liggen verdeeld in 5 woonvelden in een open parkachtige ruimte of liggen met hun rug tegen 
een houtwal. In deze situatie zijn vanuit het stedenbouwkundige plan slimme spelregels bedacht die 
uitdagen om in de architectuur en ontsluiting van de woning op een bijzondere manier te reageren op 
de unieke context. Een vraagstelling aan de ontwerpers van de individuele woningen die uitdaagt om 
originele woningen te ontwerpen. Er is geen uitgebreid beeldkwaliteitsplan gemaakt. Enkele 
aanvullingen naast de algemene criteria uit de welstandsnota zijn de basis voor CRK advisering.  
Het proces 
Voor de ondersteuning van de kavel koper is er door de gemeente een uitgebreid begeleidingstraject 
opgetuigd. Tijdens informatieavonden en een eerste ontwerp gesprek zijn de stedenbouwkundige 
uitgangspunten uitgebreid toelichting en besproken met de initiatiefnemers en hun architect. 
Daarnaast is er gratis advies aangeboden wat betreft duurzaamheidsmaatregelen. Een tweede 
ontwerpgesprek is bedoeld als inspiratie brainstorm gesprek met de toekomstige bewoners en hun 
architect. Bij dit gesprek is een gemandateerd lid van de CRK aanwezig om de eerste ontwerp ideeën te 
bespreken in relatie tot het stedenbouwkundig plan.  
 De CRK werkt graag mee aan deze nieuwe opzet waarbij de dialoog met ontwerpers eerder kan 
aanvangen in een ongedwongen setting. Dit heeft bij meerdere architecten tot leuke en constructieve 
ontwerpgesprekken geleid waarbij nieuwe inzichten aan tafel ontstonden. De nieuwe opzet werd niet 
altijd begrepen.  
 In enkele gesprekken was de vraag van de ontwerper traditiegetrouw: ‘Voldoet het aan welstand?’ 
Deze vraag kan beantwoord worden in ronde drie, waar de formele advisering van het gemeentelijk 
ontwerpteam (RO, stedenbouw en CRK) als vervanging van een reguliere CRK-advisering plaatsvond. Er 
zijn ontwerpers geweest die moeite hadden met de specifieke condities van het stedenbouwkundige 
plan. De korte lijnen en snelle dialoog heeft hun geholpen tot een ontwerp te komen dat zijn plek vindt 
in de bijzondere setting van 't Zand. 
Resultaat 
De heldere opzet van het stedenbouwkundige plan en het begeleidingsproces heeft meerdere fraaie 
ontwerpen opgeleverd die volledig passen in de ambitie van 't Zand. Er zijn ook woningen die zich 
moeizaam invoegen. Niet iedere initiatiefnemer en ontwerper heeft de potentie en kwaliteit van het 
stedenbouwkundig plan begrepen of willen aangrijpen.  
 Was het passend geweest een expliciet beeldkwaliteitsplan naast de strikte stedenbouwkundige 
regels van ‘t Zand op te stellen? In de geboden dialoogvorm met individuele gesprekken had dit 
misschien geholpen om aan de voorkant de gegeven criteria beter uit te leggen. De grootste 
meerwaarde had kunnen ontstaan in een uitgebreider participatie model waarin de CRK een coachende 
rol gehad in workshop momenten met kopers van één woningen-cluster. In deze workshops zouden 
mensen elkaars plannen kunnen zien en samen kunnen spreken over ruimtelijke kwaliteit, oriëntatie 
van de woning, materialen. Hierdoor zou meer afstemming en samenhang kunnen ontstaan; woningen 
die goed naast elkaar staan en thuishoren in de bijzondere park setting. 
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Impressie van de woningen in ‘t Zand 
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o Herontwikkeling kerk Nispen 
De werkgroep Kerk Nispen denkt na over herbestemming en mogelijk uitbreiding van de Heilige Maria 
Hemelvaartkerk aan het Kerkplein 1 te Nispen. Herbestemming van religieus erfgoed is een actueel 
thema en vraagt om zorgvuldige keuzes en afwegingen. In Nispen staat het vraagstuk omtrent de 
herbestemming van de kerk niet op zichzelf. Een intentieovereenkomst tussen Gemeente Roosendaal, 
de Parochie, Stichting Dorpshuis Nisipia en het Wit-Gele Kruis onderstreept het belang van de kerk in 
het dorp en stelt vast dat gezamenlijk nagedacht moet worden over de kaders waarbinnen de 
herbestemming zijn beslag zal krijgen. Een vooronderzoek dus en omdat in deze voorfase 
uitgangspunten en randvoorwaarden worden vastgesteld heeft de Gemeente Roosendaal, naast 
ambtelijke ondersteuning, twee leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemandateerd om haar 
te vertegenwoordigen. Ir. Jeroen Hoorn (CRK Monumenten) en Frank Doomen (CRK Architect-lid) 
nemen periodiek deel aan overlegmomenten van de werkgroep. Daarbij wordt vanuit een objectieve 
kritische blik, met respect voor context en monument, input geleverd waarmee de werkgroep haar 
afwegingen kan maken. De afvaardiging vanuit de CRK is daarmee richtinggevend en coachend. Niet 
directief.  

Op 27 juni 2018 vond een startmoment plaats in de kerk. Tijdens deze bijeenkomst werd een 
toelichting gegeven op het voorgestelde proces om tot planontwikkeling te komen van de kerk, welke 
op gebied van monumenten (gemeentelijk monument) en erfgoed een speciale functie heeft. Na een 
rondleiding in en rond het gebouw werd in een aansluitende werksessie toelichting door de werkgroep 
gegeven op een concept programma van eisen (PVE) en de eerste ideeën. Een onderzoek naar de 
cultuurhistorische waarden is voorhanden. Het streven van de werkgroep is om in samenspraak met 
partijen tot een haalbaarheidsonderzoek te komen met een ontwikkelconcept waarin cultuurhistorische 
waarden zijn meegewogen.  

Tijdens de aansluitende werksessie zijn verschillende ontwikkelconcepten de revue gepasseerd, 
allemaal in meer of mindere mate uitgaande van uitbreiding van de kerk (in verschillende configuraties). 
De discussie welke gevoerd werd concentreerde zich op enkele belangrijke vragen: 
1. Is uitbreiding noodzakelijk voor het nieuwe programma? 
2. Positionering/adressering van het gebouw (voor-, zij- en achterkantbenaderingen)?  
3. Verhouding historische betekenis gebouw (in- en exterieur) ten opzichte van een nieuw programma.  
Met de input uit de werksessie is door de werkgroep de variantenstudie verder uitgewerkt. 

Op 13 juli 2018 levert de werkgroep per mail een verder uitgewerkte variantenstudie aan en vraagt 
om een eerste reactie van de CKR-leden. Op 24 augustus 2018 komt een reactie vanuit de CRK. Zonder 
expliciete voorkeuren uit te spreken met betrekking tot de verschillende ‘modellen’ is met ‘+’, ‘-‘ en 
‘?’aangegeven wat de kenmerken zijn van varianten. Een soort sterkte/zwakte analyse. Deze reactie 
toonde wel aan dat voor bepaalde modellen meer draagvlak bestaat dan voor andere.  

Op 7 september 2018 zijn door de werkgroep voorstellen aangeleverd met schetsen met betrekking 
tot de architectonische uitbreidingen aan de gevels van de kerk. Daaropvolgend is op 21 september het 
aangepaste PVE toegestuurd. Daarin is opgenomen, een laatste variant, ‘Plan 6’ als 
vertaling/interpretatie van de eerder geleverde adviezen, opmerkingen en aanbevelingen. 

In een integrale reactie van de CRK-leden d.d. 1 oktober 2018 is gereageerd op de laatste stap in het 
ontwikkeltraject (vooronderzoek).  
Op de volgende aspecten is door de CRK-afvaardiging feedback gegeven: 
1. Organisatie en voorafgaande variantenstudie 
2. Programma & Organisatie 
3. Interieur & Culturele betekenis 
4. Architectuur & Monumentaliteit.  
Het inschakelen van een architect die gespecialiseerd is in monumenten/kerken is wenselijk bij een 
opgave als deze. 

In een reactie laat de Werkgroep weten voldoende houvast te hebben aan de geleverde input om 
het haalbaarheidsonderzoek te kunnen afronden om voor te kunnen leggen aan de betrokken 
wethouders.  
 
 
  



13  

 
 

6. De welstandsnota 
 
In Nederland is de welstandsnota sinds 2004 het bindende beoordelingskader bij het adviseren over 
aanvragen omgevingsvergunning en bouwinitiatieven. De CRK verwijst in alle schriftelijke adviezen 
expliciet naar de welstandscriteria zoals die zijn geformuleerd in de welstandsnota van de gemeente 
Roosendaal. Sinds januari 2013 heeft de gemeente Roosendaal een geactualiseerde en vereenvoudigde 
welstandsnota. Door het stellen van minder regels biedt de nieuwe welstandsnota meer mogelijkheden 
om vanuit het welstandsaspect oplossingsgericht mee te denken met burgers en bedrijven. Er is meer 
tijd voor dialoog en coaching en vooraf aansturen waar nodig en vrijlaten waar wenselijk. Bepaalde 
gebieden zijn als welstandsvrij gebied aangewezen. 
 
Bij een bouwplanbehandeling worden de van toepassing zijnde welstandscriteria aangegeven door de 
secretaris. Tevens wordt alle relevante informatie verstrekt, zoals foto’s, luchtfoto’s, en indien 
aanwezig artists-impressies, rondkijkfoto’s en de welstandsadviezen van de in de directe omgeving 
reeds gerealiseerde soortgelijke bouwwerken t.b.v. precedentwerking. 
 
Dat de welstandsnota compacter en begrijpelijker is geworden komt naar voren uit de communicatie 
met- en feedback van- klanten, architecten en de leden van CRK. Er is invulling gegeven aan de 
behoefte om onze klanten eenvoudig en inzichtelijk te laten navigeren door de Welstandsnota 2013. De 
internet site is voorzien van een handleiding met zinvolle tips om zo inzicht te krijgen of een plan 
voldoet aan de criteria uit de welstandsnota. De meeste gebruikers ervaren dit als een positieve 
wending en benaderen de gemeente nadat zij al de welstandsnota hebben gelezen op de internetsite 
voor de specifieke vraag.  
 
Herziening van de welstandsnota in het kader van de nieuwe omgevingswet 
Het afgelopen jaren is aandacht besteed aan rol en positie van de ruimtelijke kwaliteit in de 
toekomstige omgevingswet. Bij het inwerking treden van de nieuwe omgevingswet (verwacht in 2021) 
zal de wijze waarop toezicht op de ruimtelijke kwaliteit uitgevoerd wordt en de verankering van het 
beleid hiervan in de welstandnota veranderen.  
 In 2015 heeft de CRK de notitie Voorbereid op de toekomst opgesteld om inzicht te krijgen in de 
kansen die de nieuwe omgevingswet kan bieden en de wijze waarop de CRK haar visie, kennis en kunde 
kunnen gaan inzetten voor de ruimtelijke kwaliteit. Er zijn gesprekken gevoerd met het bestuur en er 
zijn aanbevelingen gedaan om proces van de overgang naar de nieuwe omgevingswet op te starten. De 
gesprekken over deze omwenteling in beleid zullen de komende jaren op de agenda blijven staan. De 
positie en rol bij ruimtelijke ontwikkelingen voor de CRK zal worden verankerd in de omgevingsvisie 
voor de gemeente Roosendaal en de daaruit voortvloeiende omgevingsplannen.  
 De nieuwe positie en rol die de CRK kan gaan innemen in het ruimtelijk beleid van de gemeente 
Roosendaal ziet zij als een inspirerende kans.  
 Dit betekent dat de huidige welstandsnota ook onderdeel is van het proces. De welstandsnota zou 
een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven aan het 
begin van de planvorming al aan de orde zijn. Een adviescommissie (breed van opzet) die coacht vooraf, 
inspireert en de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt. 
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7. De cijfers en feiten  
 
De afhandeling van bouwplannen. 
Om een goed inzicht te krijgen in de effecten van de vereenvoudiging van de welstandsnota zullen de 
cijfers voor 2018 en 2017 onder elkaar per tabel worden gepresenteerd en voorzien worden van een 
toelichting. 
 Niet alle bouwplannen kunnen in de voltallige CRK behandeld worden. Om die reden wordt een deel 
van de planbeoordeling onder mandaat afgedaan door de secretaris CRK (zie tabel). Tevens zijn door de 
verandering van de Monumentenwet (MoMo) sinds 1 januari 2012 voor kleinere activiteiten 
(onderhoudsklussen) waarbij vormgeving, detaillering, profilering kleur en materiaalsoort niet 
veranderen vergunningsvrij geworden en of onder mandaat afgedaan. De CRK heeft de afgelopen 5 jaar 
de secretaris van de CRK op grond van het reglement van orde CRK Roosendaal een verdergaand 
mandaat gegeven.  
 Dit heeft haar weerslag gehad op het aantal plannen dat onder mandaat is afgedaan. Dit was tot 
medio 2017 nagenoeg constant over de jaren heen bezien. Door de invoering van de flitsvergunning, 
dat wil zeggen een vergunning voor een aanvraag omgevingsvergunning die wordt verleend binnen een 
werkweek, is het niet meer mogelijk voor deze aanvragen een advies te vragen aan de CRK. Deze 
vergunningen vallen onder ambtelijke toetsing, lees de door de CRK gemandateerde ambtenaar. Het 
aantal plannen dat onder mandaat wordt afgedaan is in 2017 gestegen met 7 % ten opzichte van 2016. 
Het aantal plannen dat onder mandaat is afgedaan is in 2018 niet verder gestegen. Hieruit kan worden 
opgemaakt dat een verdere efficiency is onder het bestaande beleid niet meer mogelijk is.  
 Onder mandaat zijn afgehandeld, lichte vergunningen welke voldoen aan de specifieke criteria en 
herhalingsplannen welke voldoen aan een eerder uitgebracht advies of plannen die vergelijkbaar zijn 
met plannen waarvoor al eerder een positief advies is uitgebracht en sinds 2017 dus ook de aanvragen 
die vallen onder de flitscriteria. 
 
 
Aantallen bouwplannen 2018 
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door 
 

2018 aantal plannen aantal welstandsc. aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 361 233 266 

Monumenten 40 66 3 

Totaal 401 299 269 

 

ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 

Bouwen 27% 73% 100% 

Monumenten 96% 4% 100% 

Eindtotaal 33% 67% 100% 
 
Conclusie:  
In 2018 werden in totaal 269 plannen onder mandaat afgedaan dat komt neer op 67 % van de plannen. 
Verklaring voor het stijgen onder mandaat is de invoering van de flitsvergunning die niet meer worden 
voorgelegd aan de CRK. 
 
 
Aantallen bouwplannen 2017 
Totaal aantal ingediende bouwplannen afgedaan door 
 

2017 aantal plannen aantal welstandsc. aantal mandaat 

Omgevingsvergunning 345 215 245 

Monumenten 27 34 6 

Totaal 372 249 251 
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ACTIVITEIT Commissie Mandaat Eindtotaal 

Bouwen 29% 71% 100% 

Monumenten 85% 15% 100% 

Eindtotaal 33% 67% 100% 
 
Conclusie:  
In 2017 werden in totaal 251 plannen onder mandaat afgedaan dat komt neer op 67 % van de plannen. 
Verklaring voor het stijgen onder mandaat is de invoering van de flitsvergunning die niet meer worden 
voorgelegd aan de CRK. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 2018  
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen 
 

2018 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 361 499 1.38 

Monumenten 40 69 1.73 

Totaal 401 568 1.42 

 
Conclusie:  
In 2018 zijn voor 401 plannen 568 adviezen uitgebracht, dit is gemiddeld 1.42 advies per plan, zie tabel, 
Voor 65% van de plannen is uiteindelijk een positief advies uitgebracht. 
 
 
Uitgebrachte adviezen 2017  
Totaal aantal ingediende aanvragen omgevingsvergunning en uitgebrachte adviezen 
 

2017 aantal 
plannen 

aantal 
adviezen 

gemidd. 
adv/plan 

Omgevingsvergunning 345 460 1.33 

Monumenten 27 40 1.48 

Totaal 372 500 1.34 

 
Conclusie:  
In 2017 zijn voor 372 plannen 500 adviezen uitgebracht, dit is gemiddeld 1.34 advies per plan, zie tabel, 
Voor 65% van de plannen is uiteindelijk een positief advies uitgebracht. 
 
 
Positief vs negatief advies 2018 
Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2018 aantal 
plannen 

positief advies negatief advies 

Omgevingsvergunning 361 235 126 

  65% 35% 

Monumenten 40 23 17 

  57% 43% 

Totaal  63% 36% 
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Positief vs negatief advies 2017 
Totaal aantal ingediende bouwplannen en uitgebrachte adviezen 

2017 aantal 
plannen 

positief advies negatief advies 

Omgevingsvergunning 345 309 151 

  67% 33% 

Monumenten 27 22 18 

  55% 45% 

Totaal  66% 34% 

    

 
 
Aantal keren behandeld in CRK in 2018 

2018 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 2 
keer akkoord 

Omgev.Vrg 361 275 75 22 

  74% 20% 6% 

Monument 40 29 9 7 

  64% 20% 16%  

Totaal 401 304 84 29 

  76% 20,9% 7% 

     

 
Voor 76 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 21 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 7 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal resultaat. 
Na in de gelegenheid te zijn gesteld om het plan aan te passen is uiteindelijk 4 % afgewezen die hebben 
geleid tot indiening van een nieuwe aanvraag, intrekking of weigering van de aanvraag zie tabel (waarin 
tevens de verdeling naar categorie). 
 
Aantal keren behandeld in CRK in 2017 

2017 aantal 
plannen 

in 1 keer 
akkoord 

in 2 keer 
akkoord 

in meer dan 2 
keer akkoord 

Omgev.Vrg 345 246 78 13 

  75% 22% 4% 

Monument 27 19 7 2 

  68% 25% 7%  

Totaal 372 265 85 15 

  80% 17% 3% 

     

 
Voor 80 % van de plannen is in 1 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 17 % van de plannen is in 2 keer een positief advies uitgebracht. 
Voor 3 % van de plannen is in meer dan 2 keer een positief advies uitgebracht.  
Over het algemeen is er een wederzijdse bereidheid plannen aan te passen voor een optimaal resultaat. 
Na in de gelegenheid te zijn gesteld om het plan aan te passen is uiteindelijk 6 % afgewezen die hebben 
geleid tot indiening van een nieuwe aanvraag, intrekking of weigering van de aanvraag zie tabel (waarin 
tevens de verdeling naar categorie). 



17  

 
 

Conclusie cijfers 2018:  
Cijfers zijn meer verschoven naar het vergunnen onder mandaat en iets minder positieve beoordelingen 
na een behandeling voor zowel bouwen als monumenten. Het aantal plannen onder mandaat is 
aanzienlijk verhoogd als gevolg van de invoering van de flitsvergunning. 
 
De CRK bracht naast haar adviezen in het kader van de woningwet ook adviezen uit over de volgende 
onderwerpen: 

- Monumenten: 40 plannen, 

- Handhaven/legalisatie: 22 plannen 
 
De verwachting is, dat door een stringenter handhavingsbeleid het aantal adviezen hiervoor sterk zal 
stijgen, omdat in het kader van legalisatie onder andere een afweging dient plaats te vinden inzake het 
welstandsaspect. 
 
  



18  

 
 

8. Aanbevelingen voor 2019 
 
Nieuwe omgevingswet – toekomstgericht werken 
In 2015 heeft de CRK een notitie gepresenteerd met de titel: Voorbereid op de toekomst: Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit nieuwe stijl. De reden om deze notitie op te stellen was het instemmen van de 
Tweede Kamer op 1 juli 2015 met de Omgevingswet. De wet zal in 2021 inwerking intreden. 
 
Het is het van belang om een CRK nieuwe stijl te ontwikkelen en goed voorbereid te zijn op de 
toekomst. Goede communicatie en participatie zijn essentieel om zo een nieuw en gedragen 
kwaliteitsbeleid verder te kunnen ontwikkelen. 
 
De aanbevelingen die in 2019 voor de CRK heeft om het toekomstgericht werken te stimuleren:  
o De omslag van de kwaliteitstoets aan het eind van de procedure naar een proces van coaching aan 

de ‘voorkant’ van het proces.  
o Inspireren in plaats van toetsen en verbieden. 
o Het agenderen van reguliere debatavonden en symposia om zo initiatiefnemers te inspireren.  
o Het invoeren van een 2-wekelijks open loket (inloopspreekuur tijdens de lunch in het stadskantoor, 

aansluitend aan de vergadering) invoeren 
o Een interactieve website, met daarin wellicht: database met oplossingen voor generieke zaken 
o Pilots introduceren waarin de ‘nieuwe stijl’ met coaching vooraf zijn intrede doet.  
o De CRK zal zich inzetten om een pilot aan te wijzen zodra er een geschikt initiatief zich voordoet en 

dit goed afgestemd kan worden binnen de wettelijke kaders. 
o Bij nieuwe ontwikkelingen en initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels 

onderzoeksvragen en coaching in het voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk vast te 
stellen. En bepleiten dat de verantwoordelijkheid hiervoor door alle betrokken partijen gedragen 
wordt. 

o Bij grotere ontwikkelingen zal er voor gepleit worden om een gemandateerde uit de CRK in het 
proces naar voren te schuiven om dan concreet de kans te hebben om te coachen in plaats van 
slechts achteraf toetsen. 

 
Welstandsnota 
De huidige welstandsnota is ook onderdeel van de veranderingen in het kader van de nieuwe 
omgevingswet. De welstandsnota zou een inspirerend beleidsstuk kunnen worden, met 
onderzoeksvragen die bij bouwinitiatieven aan het begin van de planvorming al aan de orde zijn. Een 
initiatiefnemer kan hierdoor geïnspireerd het project opstarten. Bij nieuwe ontwikkelingen en 
initiatieven zal de commissie het voorstel doen om middels onderzoeksvragen en coaching in het 
voortraject de gewenste beeldkwaliteit gezamenlijk vast te stellen 
De nieuwe welstandsnota zou een adviescommissie (breed van opzet) die coacht vooraf, inspireert en 
de verantwoordelijkheid bij de indiener neerlegt moeten ondersteunen. Hoe dit vorm en inhoud te 
geven blijft in 2019 op de agenda staan.  
 
Communicatie met het bestuur 
De CRK wil graag het formele periodieke overleg en de informele gesprekken met bestuur blijven 
voortzetten in 2019. Het uitnodigen om vergaderingen bij te wonen en gezamenlijk op excursie gaan in 
Roosendaal is hier onderdeel van. Dit geeft een goed beeld van de werkzaamheden en de betekenis van 
de CRK voor de gemeente Roosendaal. Tevens is het informeren en delen van de opgedane kennis en 
informatie van het proces van de transitie naar de nieuwe omgevingswet belangrijk.  
 
Communicatie met de indieners 
De commissie zal blijven aangeven, bij de initiatiefnemers, dat ze welkom zijn om in een zo vroeg 
mogelijk stadium aan te schuiven voor een collegiaal vooroverleg. Dan is het mogelijk een open gesprek 
over wederzijdse verwachtingen te hebben. 
 Dit vooroverleg begint steeds vastere vorm te krijgen in de huidige commissie en lijkt tot een 
soepeler proces en een door alle betrokkenen gedragen plan met gewenste kwaliteit te leiden.  
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 In 2019 streeft de CRK ernaar om dit, ook gesteund door de gemeentelijke organisatie, toegankelijk 
te maken voor alle indieners. Hiervoor is onder andere regelmatig overleg met klantcontactpersonen en 
WABO-regisseurs nuttig.  
 
Ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid 
De CRK vraagt aandacht voor de impact die het duurzaam bouwen heeft op de ruimtelijke 
ontwikkelingen. De laatste jaren zien we een toename van de eisen ten aanzien van duurzaamheid. Dit 
komt concreet terug in gestelde randvoorwaarden bij grotere ontwikkelingen. Het zou raadzaam zijn om 
bij selectieprocessen en aanbestedingen een deskundig adviseur ten aanzien van duurzaamheid te 
betrekken bij het gehele proces.  
 
Monumenten 
De monumentendeskundigen van de CRK hebben het initiatief genomen om een opzet te maken voor 
brainstormbijeenkomst met initiatiefnemers, bouwers en architecten voor het wijzigen van 
monumenten in Roosendaal om een bijdrage te leveren aan het “soepel” laten verlopen van het 
planproces. Dat initiatief heeft in 2017 geleid tot een bijeenkomst in de Sint Jan. In 2018 is het door 
omstandigheden niet mogelijk geweest om een avond voor de ‘deskundigen’ te organiseren. De 
monumentenleden zullen dit in 2019 op zich nemen. 
 Er zijn er inmiddels “goede voorbeelden” waarbij het behoud van monumentale/cultuurhistorische 
waarden prima gecombineerd zijn met de wensen van opdrachtgevers.  
 
Enquête 
Uit de enquête van 2015 zijn enkele concrete punten naar voren gekomen. In 2019 blijft de CRK hier 
aandacht aan geven in de openbare vergaderingen en in het overleg met indieners. 
 In de vergadering zal gemeld worden dat de adviezen van de CRK dezelfde dag via de website 
gepubliceerd worden. De gewaardeerde transparantie en toegankelijkheid van de CRK, de openheid in 
communicatie (die als overwegend prettig wordt ervaren) van de leden en secretaris kan nog versterkt 
worden door:  

• nog meer meedenken met de aanvragers aan de voorkant 

• de situatie ter plaatse meer betrekken bij het advies 

• zorg voor eenduidigheid van de adviezen 

• een betere toelichting door meer uitleg van de criteria te geven 

• de laagdrempeligheid en toegankelijkheid te vergroten door spreekuur in de hal van het 
stadkantoor in te stellen 

• een vaste voorzitter bij de CRK als boegbeeld en aanspreekpunt dat zorgt voor meer 
eenduidigheid 
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9. Colofon. 
 
Redactie: Casper Sprong, secretaris CRK. 
Omslag: Afdeling DTP gemeente Roosendaal 
Roosendaal, februari 2018 
Gemeente Roosendaal 
 
 


