M . DE JONG,

Korrespondentieadres
M. de Jong, M. Manschot en G. Zwetsloot, p/a van Schelbergenstraat 15,5913 TW Venlo.

Boekbespreking
A. HARDON-BAARS. Welstandstoezicht en welstandszorg;b
Een interdiciplinaire verkenning. Amsterdam, Bond v
Het huidige welstandstoezicht in Nederland is veronderd en k

slot Bommelstern, kgk maar eensnaar dejrere bouwslgl, zuivergotrek' 'Het lsgeen 'gotrek', zer Tom Poes, 'Aet is
een ' 'Het kan me met schelen ivat het ts', onderbrak heer Olhe me1 verheffing van stem, 'het bevalr me w
daarmee utt'
Het welstandstoewcht had a h j d te maken met het toenen op de kwahte~tvan het wonen en de woonomgevmg,
e
zltung hadden m de z g
maar wat daar onder verstaan werd, hmg sterk af van de deskund~gend ~ veelal
welstandskomm~ssicswelke warcn mgestcld volgens art 85 hd 2 van de Wonmgwet en werkzaam waren volgens regelszoals omschrevenln de Model-bouwverordenng Deze komm~ss~es
adv~seerdenaan B en W over
de mged~endebouwplannen
In de ultgave Welstandstoewcht en Welstandszorg wordt deze problemat~ekges~gnaleerden wordt hteratuur beschreven welke h~eropbetrekk~ngheeft In hoofdstuk 2 en 3 wordt een mle~dlngop de problemat~ek
gegeven, waann ook het wettehjk kader aan de orde komt Hoofdstuk 4 mventanseert op bass van een
indrukwekkende hoeveelhe~dhteralnur, wat er de laatste lOjaar aan ~deeenen menmgen 1sontw~kkeldt a v
het welstandstoezicht Hoofdstuk 5 geeft een mterd~sc~pl~na~re
verkenn~ngop welke wqze menmomenteel m
Nederland denkt over de mogehjkheden om helanghebbenden te laten deelnemen aan de heslu~tvo~mng
van
het bouwproces, waarna in hoofdstuk 7 een aantal aanbevelmgen worden gedaan
Interessant m d ~laatste
t
hoofdstuk zgn we1 de volgende konstatermgen
- ondenoek w~jstmt dat het oordeel ovdr kwahte~tvan vxsueel geschoolde mensen du~delijkversch~ltvan
lekenlgebru~kers,en hovend~endater geen sprake kan zgn objekt~eveakjd geldende normen om dd kwahte~tvan een woon- en leefm~heute bepalen
- gewen de wch wljzlgende maatschappehjke verhoudmgen IS het noodzakehk de h u ~ d ~welstandkomss~es
ge
om te houwen tot msututen welke In staat ztjn helangenafwegmgte begelelden Deze kommss~eszullen met
t
maar ~ ~ 1ook
s t u ~betrokkenen
t
alleen moeten bestaan u ~deskundlgen
Vooreesteld wordt een iurid~eskader vla art 61 tlm 64 van de gemeentewet, waarb~lmet alleen de houwplantpetsingals taak w&dt gezlen, maarook betrokkenheld b ~hj 2 bestemm~n~s~lanndn.
De ontwikkelmgen

qverzichteI& synthese van dchuidige maatschappelljke ontunkkehngen ter zake van demokrat~ser~ng
van

