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In de vergadering van de commissie Ruimte van 23 maart 2017 is het raadsvoorstel  voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan "Thomas van Diessenstraat  - Kloosterstraat " besproken. 
De wethouder heeft toegezegd, mede naar aanleiding van een uitspraak van een van de insprekers, 
om uw raad te informeren over de samenstelling van de Welstandscommissie (aangevuld met een 
monumentendeskundige) op het moment dat het bouwplan van de hoek Thomas van Diessenstraat - 
Kloosterstraat werd behandeld. 
 
Het bouwplan is een ontwerp van architect P. Keijzer van bureau Bedaux de Brouwer. De heer Keijzer 
heeft het bouwplan ook toegelicht bij de Welstandscommissie. Dit samen met onze 
stedenbouwkundig medewerkster  mevrouw Torremans. Na de toelichting heeft de 
Welstandscommissie het plan behandeld. 
 
Op het moment dat sprake is van een bouwplan aan of bij een monument wordt de 
Welstandscommissie van de Omgevingsdienst Zuidoost - Brabant uitgebreid met een deskundige op 
het gebied van monumenten. De zogenaamde geïntegreerde commissie is gebaseerd op de Nota 
Welstandbeleid. In dit geval is, zoals blijkt uit bijgaand advies van de Welstandscommissie van 24-05-
2016, deze commissie uitgebreid met de heer W. Kreike als monumentendeskundige. De heer Kreike 
heeft geen relatie met bureau Bedaux de Brouwer. Dat geldt ook voor de leden van de 
Welstandscommissie. 
 
Vaste monumentenadviseur was op dat moment de heer P. Bedaux. De heer P. Bedaux is 
gepensioneerd en niet meer betrokken bij het architectenburaux Bedaux de Brouwer.  Maar, om elke 
schijn van belangenverstrengeling te voorkomen wordt er steevast voor gekozen om een andere 
monumentenadviseur in te huren op het moment dat er plannen van architectenbureau Bedaux de 
Brouwers aan de orde komen. Ook in dit geval is dat gebeurd. 
 
Zoals u in de "Nota zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan Thomas van Diessenstraat -
Kloosterstraat" kunt lezen op pagina 8 is op 22 december 2016 aan de indiener van de zienswijze, 
zijnde de adviseur van inspreker, een kopie van het Welstandsadvies ter beschikking gesteld.  
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