
 

VERSLAG 

 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 11 januari 2010 

Aanwezig Mevrouw E.L Smit (voorzitter); 
De heer W.H. Noordzij (secretaris); 
De heer R.C.S. van Praag (wethouder); 
De heren R. de Jongh en J.A. Spierings (CDA); 
De heren J. van Wolfswinkel en H. Visser (CU/SGP); 
De heren P.B.B. Allard en A.A. Kweekel (EVA); 
De heer H.J. van der Graaff en mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
De heren M.C.C. Goedknegt en R. Moret (VVD); 
Mevrouw C. Janssen (medewerkster afdeling Bouwen en Wonen) 

Ons kenmerk Hoofdstuk karakteristiek dorpsgezicht Poortugaal en Rhoon   
 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 
 

2. Hoofdstuk karakteristiek dorpsgezicht Poortugaal en Rhoon   
Mevrouw Rooimans er is destijds een initiatiefvoorstel ingediend om deze dorpsbeelden te 
versterken. Door deze toevoeging zitten wij in de goede richting. Samen met bewoners zorgen dat 
kernen mooier worden. Zij verwijst vervolgens naar de criteria op pagina 4. Er kan een archief 
aangelegd worden dat geraadpleegd wordt bij vergunningaanvragen, zodat met de oorspronkelijke 
situatie vergeleken kan worden. Zij vindt de kleine accenten heel belangrijk. Vervolgens wijst zij naar 
pagina 3. Bebouwing Poortugaal. Vraagt zich af of de Dorpstraat doorloopt tot aan de 
Kijvelandsekade. Zij pleit ervoor om de locatie van de v.m. school aan de Emmastraat ook mee te 
nemen bij het beschermd dorpsgezicht.  
De heer Van Wolfswinkel vraagt wat consequenties zijn voor de plannen die uit gewerkt gaan 
worden. Hij vraagt wat de juridische status is van dit stuk en vraagt zich af wat bewoners vonden bij 
de inspraakavonden. 
De heer Van Praag  geeft aan dat er geen inspraak rondes zijn geweest. 
De heer de Jongh vraagt zich af hoe lang zo’n besluit geldig is.  Hij vraagt zich af hoe dit wordt 
toegepast met de toegezegde nota monumentenbeleid. 
De heer Kweekel geeft aan dat in het jaar 2000 het beeldkwaliteitplan is vastgesteld. In de 
welstandnota is zijn er gradaties  aangegeven 1 t/m 6.  Hij vraagt zich af hoe deze toevoeging zich 
behoudt met de zwaarste gradatie. Het karakter van het achterliggende schuur wordt binnenkort 
ernstig aangetast door daar woningbouw te plegen. Het Pand van de Rabobank oorzaak om 
beschermd gebied aan te wijzen. Panden in Rhoon karakteriserend gebouwd in strijd met de 
welstandscommissie. Bomen bepalen de straatbeeld. Hij vraagt zich af of hij dit stuk kan lezen als 
bescherming van de bomen. 
De heer Polder vraagt zich af hoe je deze monumentjes kunt beschermen. Hij vraagt of dit stuk een 
uitwerking is van de motie van de NAP. 
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De heer Moret vindt dit een duidelijk stuk met aansprekende voorbeelden. Hij geeft aan dat de 
kaderstelling voor de gewenste situatie wordt uitgebreid doch duidelijk omschreven. De VVD 
verzoekt om flexibiliteit bij uitvoering.  
De heer Van Praag geeft aan dat het niet alleen gaat om bescherming van monumenten panden. De 
juridische status. Is dus het feit dat de gemeenteraad het welstandbeleid vaststelt en dat vervolgens 
neerlegt bij de onafhankelijke commissie van welstand. Op basis wat u zelf aan deze commissie 
meegeeft als aan beleid. Hoe specifieker, hoe helder dat is adviseert deze commissie het college. 
Waarbij het college de mogelijkheid heeft om hiervan af te wijken. Emmastraat. Borgen toekomst 
ontwikkeling die aansluit bij de oude kern Poortugaal. Beantwoording vraag de heer De Jongh. Hij 
geeft aan dat het besluit blijft gelden tot dat er een nieuwe is vastgesteld. De nieuwe nota 
monumentenbeleid is vrijwel gereed. Maar denkt dat het moeilijk wordt om die voor verkiezingen 
behandelt te krijgen. Beantwoording vraag Kweekel. De bomen zijn niet beschermd via een 
welstandsnota. Beantwoording vraag Polder. Hij geeft aan dat dit wel een uitwerking van de motie 
van de NAP, VVD, PvdA.   
 
De voorzitter geeft aan dat dit agendapunt op de debatlijst komt te staan van raadsvergadering 25 
januari. 
 

3. Sluiting 
De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezig sluit de vergadering. 

 


