
 

 

Verslag Adviescommissie Omgevingskwaliteit 

Datum: 6 januari 2022, vergadering via Microsoft Teams 

 

Aanwezig 

Jean-Paul Kerstens    Voorzitter 

Vita Theunissen    Bouwhsitoricus 

Annette Marx     Restauratie-architect  

     

De commissie bevestigt de pre-adviezen van de kleine plannen en kleine monumentenplannen. 

     

Hopstraat 27 

Dossiernummer: 6450277 

Omschrijving:   Verbouwing woning 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Bijzonder 

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

• Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 

  

Coenderstraat 41 

Dossiernummer:  6488399 

Omschrijving:  Herbestemming tot woning 

Status:   Formeel advies 



 

Welstandsniveau: Globaal 

    

Het plan ligt in een gebied dat is aangegeven als welstandsluw of aan de achterzijde in een gebied dat is 

aangegeven als globaal welstandsniveau in de welstandsnota en valt binnen de categorie van bouwwerken 

waarvoor geen eisen van welstand van toepassing zijn. 

 

Charlotte de Bourbonstraat 8 

Dossiernummer: 6522419 

Omschrijving:  Plaatsen dakkapellen 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Jacob Gerritstraat 9 

Dossiernummer: 6540743   

Omschrijving:  Vervangen reclame 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Bijzonder 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de reeds aanwezige bebouwing en 

stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar, tenzij onderstaande planaanpassing(en) worden 

uitgevoerd. De commissie adviseert het college van B en W negatief inzake het plan. 

 

Opmerkingen: 

De bestaande uitsteekreclame vervangen, een tweede uitsteekreclame aan hetzelfde pand is ongewenst 

in het straatbeeld. 



           

 

Tuinstraat 14 

Dossiernummer: 6589473 

Omschrijving:  Gevelwijziging 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

   

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Sint Jorisweg 73 

Dossiernummer: 6594539 

Omschrijving:  Plaatsen dakopbouw 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Glaskloksingel 76 

Dossiernummer: 6595015   



 

Omschrijving:  Plaatsen dakkapellen 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

   

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de reeds aanwezige bebouwing en 

stedenbouwkundige context niet aanvaardbaar, tenzij onderstaande planaanpassing(en) worden 

uitgevoerd. De commissie adviseert het college van B en W negatief inzake het plan. 

 

Opmerkingen: 

Het aanzicht voorzijde ontbreekt dus niet te beoordelen. Kapellen in dezelfde maat/materiaal/detaillering 

als bestaand uitvoeren. 

 

Hugo de Grootstraat 56 

Dossiernummer: 6611177 

Omschrijving:  Plaatsen dakopbouw 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Javastraat eo. 

Dossiernummer: 6612889 

Omschrijving:  Groot onderhoud 

Status:   Formeel advies 

Welstandsniveau: Globaal 

 



           

 

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige context aanvaardbaar. De commissie adviseert het college van B en W positief 

inzake het plan. 

 

Toelichting: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

 

Oostsingel 182 

Dossiernummer: Vjv 3224763    

Omschrijving:  Uitbouw woning 

Status:   Formeel vooroverleg 

Welstandsniveau: Globaal 

 

Het plan ligt in een gebied dat is aangegeven als welstandsluw of aan de achterzijde in een gebied dat is 

aangegeven als globaal welstandsniveau in de welstandsnota en valt binnen de categorie van bouwwerken 

waarvoor geen eisen van welstand van toepassing zijn. 

 

Oude Delft 188     

Dossiernummer: VjV 3220487  

Omschrijving:  Interne verbouwing en verduurzaming   

Status:   Formeel vooroverleg    

Welstandsniveau: Bijzonder   

Soort monument: Rijksmonument   

  

Het plan is op zichzelf beschouwd en in relatie tot de karakteristiek van de reeds aanwezige bebouwing 

en stedenbouwkundige situatie aanvaardbaar. De monumentale waarden worden niet onevenredig 

geschaad. De commissie adviseert het college van B en W positief inzake het plan. 

 

Toelichting monumenten: 

Het betreft een aantal aanpassingen in de indeling van het pand om het beter toegankelijk te maken. De 

huidige trappen zullen worden vervangen door twee beter beloopbare trappen op ene andere positie in 

het pand. Deze ingrepen zijn zorgvuldig ontworpen met respect voor het monument en de interventies 



 

zijn bescheiden. De ingrepen zijn daarom denkbaar. De commissie is positief over het streven naar zo 

veel mogelijk circulair materiaalgebruik. Het uitgangspunt dat de nieuwe binnendeuren op de begane 

grond in de bestaande omlijsting duidelijk als moderne toevoeging herkenbaar blijven, is akkoord. 

 

De uitgangspunten voor de verduurzaming zijn beschreven, maar nog niet getekend. Deze zijn akkoord, 

maar moeten verder uitgewerkt worden bij de aanvraag omgevingsvergunning. 

 

Op het moment dat de afwerkingen verwijderd zijn, moeten de adviseurs monumenten en de 

bouwhistoricus van de gemeente Delft in de gelegenheid worden gesteld het pand te onderzoeken en 

documenteren, mogelijk leiden bevindingen tot een aanpassing of aanscherping van de plannen.  

 

Toelichting welstand: 

De commissie constateert dat het plan voldoet aan de van toepassing zijnde beoordelingscriteria uit de 

welstandsnota: 

• Criterium A: Stedenbouwkundige samenhang 

• Criterium B: Evenwichtig gevelbeeld 

• Criterium C: Passende detaillering, materiaal- en kleurgebruik 


