ADVISEURS RUIMTELIJKE KWALITEIT

VERSLAG MANDAATCOMMISSIE HULST

Plaats
Datum
1
1.1

Hulst
15 juli 2020

Aanvragen omgevingsvergunning
Adres
Omschrijving
Dossier
Toetsingskader
Beoordelingsniveau
Bijzonderheden

Dreef 16, Lamswaarde
het metselen van een nieuwe gevel
192776, Olo 5196693
NRK, Dorpen en Linten
Normaal niveau
-

Conclusie 15 juli ’20 Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand, mits de
horizontale roedes in de nieuwe puien in de voorgevel achterwege
blijven.

1.2

Adres
Omschrijving:
Dossier:
Toetsingskader
Beoordelingsniveau
Bijzonderheden

Hoefkensdijk 48, Kuitaart
het realiseren van een aanbouw/garage aan de woning.
191076, Olo 5157641
NRK, Buitengebied (zonder waarden)
Soepel niveau
Plan is al eerder voorgelegd. Vanwege de negatieve advisering is er een
planaanpassing gemaakt. Deze wordt opnieuw voorgelegd aan de
welstandscommissie.
Conclusie 20 nov ’19
Negatief. Strijdig met redelijke eisen van welstand. Het plan is
momenteel als bijgebouw onvoldoende ondergeschikt vormgegeven. De
commissie stelt 3 mogelijke oplossingen voor:
1. Bijgebouw vormgeven als ondergeschikte aanbouw.
2. Verlenging van het bestaand profiel (hoofgebouw).
3. Het plaatsen van een los bijgebouw.
De commissie heeft tevens bedenkingen bij de positionering van de
uitbreiding richting de bocht.

Conclusie 15 jan ’20

Enkel optie 2 is positief en niet strijdig met redelijke eisen van welstand.
De commissie is van mening dat het niveau verschil met een tussenbouw
intern evengoed is op te lossen als bij optie 3.

Conclusie 15 juli ’20 Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand, mits de
garagedeur in de linker zijgevel in het hart van de topgevel geplaatst
wordt.

1.3

Adres
Omschrijving:
Dossier:

Lange Nieuwstraat 30
het verven van de woning
195900, Olo 5256259
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Toetsingskader
Beoordelingsniveau
Bijzonderheden
Conclusie 17 juni ’20

NRK, Vestingstad Hulst
bijzonder niveau
plan is al eerder voorgelegd als collegiaal overleg.
Aanhouden. Schilderen voorstelbaar. Een lichtgrijze kleur is op deze
locatie voorstelbaar. In de historische binnenstad kan het beste een
lichtgrijze kleur gekozen worden uit de Dordtse Kleuren waaier. RAL
kleuren zijn te hard van kleur voor de binnenstad. Kleur in overleg met
de commissie nader te bepalen bij een aanvraag om omgevingsvergunning
(aanlegvergunning conform bestemmingsplan).

Conclusie 15 juli ’20 Positief. De monumentencommissie is van mening dat schilderen in
Dordtse kleur “Graniet, nr 38” voldoet aan de eisen.

1.4

Adres
Omschrijving
Dossier
Toetsingskader
Beoordelingsniveau
Bijzonderheden

Brouwerijstraat 52a, Sint Jansteen
nieuw te bouwen opslag/berging
197732, Olo 5289419
NRK, Dorpen en Linten
Normaal niveau
Plan is eerder voorgelegd als schetsplan.

Conclusie 3 juni ’20

Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

Conclusie 15 juli ’20 Positief. Niet strijdig met redelijke eisen van welstand.

1.5

Adres
Omschrijving
Dossier
Toetsingskader
Beoordelingsniveau
Bijzonderheden

Tivoliweg 1, Hulst
het slopen van een woning
195900, Olo 5256259
NRK, Stadsentrees
normaal niveau
-

Conclusie 15 juli ’20 Negatief. Voldoet niet aan de eisen, tenzij definitieve
omgevingsvergunning is verstrekt voor een vervangende woning.
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