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voordracht Gelders Genootschap ivm leden CRK

Uw referentie
Onze referentie

JB/KvZ/2018-085

Geachte heer/mevrouw,
Met ingang van 1 januari 2019 willen we gaan we werken met een nieuwe rayonindeling van
onze CRK’s en welstandscommissies. Omdat we kiezen voor een opschaling naar vier grotere
commissies, zal ook de samenstelling daarvan veranderen. Dat geldt ook voor de CRK van
de gemeente Zevenaar, ondanks dat formeel de zittingstermijnen nog niet zijn verlopen. In
verband met de fusie sinds 1 januari 2018 is de samenstelling van de
CRK/welstandscommissie voor de nieuwe gemeente destijds gehandhaafd ten opzichte van
de situatie in de twee oude gemeenten.
Met ons voorstel is dan per 1 januari 2019 sprake van een geformaliseerde nieuwe CRK voor
Zevenaar. De wijzigingen betreffen overigens alleen de voorzitter (dhr. Van Elk) het
architect-lid (dhr. Koelewijn) en de stedenbouwkundige (dhr. Nakken). De benoemingen van
de rayonarchitect/adviseur omgevingskwaliteit (mw. Broer), adviseur cultuurhistorie (dhr.
Weijkamp) en de burgerleden (mw. Den Hartog, dhr. Ringenaldus) blijven ongewijzigd.
Met het oog op de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt, stellen wij verder voor om
op ad-hoc basis een expert ‘duurzaamheid’ toe te voegen.
Onze voordracht voor nieuwe commissieleden wordt daarmee als volgt:
Voorzitter:

H.J.C. (Henk) Vreeswijk
(wethouder Scherpenzeel)

Architect:

ir. J.B. (Jan-Bart) van der Meer
(architect te Nijmegen)

Stedenbouwkundige:

ing. P. (Paul) Staats
(stedenbouwkundige te Hengelo (O)

Adviseur duurzaamheid (op afroep):

A. (Amar) Sjauw En Wa – Windhorst
(architect/adviseur te Culemborg)

Bij verhindering van een commissielid voorziet Gelders Genootschap tijdig in een
gekwalificeerde vervanger.
Op verzoek zullen we u de CV’s van de voorgestelde nieuwe leden toesturen.
Wij zien uit naar continuering van onze prettige samenwerking met uw gemeente en zien te
zijner tijd graag een afschrift van het benoemingsbesluit tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Gelders Genootschap

mw. ir. R.C.E. Koning
directeur

