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Praktijk

07.00 - 1e werkdag na de bouwvak
De wekker gaat en dankzij de snooze-functie sta 
ik niet veel later op en maak met de hond een 
ochtendwandelingetje, check koffiedrinkend 
mijn BlackBerry. De agenda voor deze korte 
werkweek van twee dagen is rijkelijk gevuld. 
Maandag was een verplichte Adv-dag voor 
Groninger ambtenaren gekoppeld aan de vrije 
dinsdag om Bommend Berend (Gronings Ontzet) 
te vieren. Gisteren nog niet naar de dienst in 
verband met achterstallig tentoonstellingsbezoek 
en een bestuursvergadering van de BNSP ‘s 
avonds in Amsterdam. Uiteindelijk nog laat 
geworden.

08.15 - reistijd
Moet vrij lang wachten voor een overstekende 
kudde melkkoeien, maar voor de weidegang 
moet je wat overhebben.

09.00 - afspraak met de concerndirecteur 
voor strategische projecten 
We bespreken de twee overgebleven locaties die 
we Europan aanbieden voor hun 12e prijsvraag, 
immers aan 3, 6 en 9 deden we ook al mee. Ook 
de concept-nota Ruimtelijke Kwaliteit (werktitel), 
waar ik penvoerder van ben, nemen we door. De 
opvolging van Niek Verdonk (stadsbouwmeester) 
en mij (supervisor stedebouw) in de komende 
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jaren (we zijn beide babyboomers) moet daarin 
geregeld worden. Afgesproken een en ander in 
te brengen in het maandelijks overleg met de 
wethouder.

10.00 - werkblok
Handel met collega’s van de afdeling Stadsont-
werp wat heikele bouwplannen af.

11.00 - overleg Labcahiers 
Met de afdeling Beleid behandelen we het 
concept voor een dienstpublicatie over gebieds-
ontwikkeling. Besloten wordt dat ik zowel 
hiervoor als voor een andere publicatie (over 
tijdelijkheid) een stedebouwkundige inleiding 
zal schrijven.

12.00 - lunchoverleg nota RK
De synopsis van de nota Ruimtelijke Kwaliteit 
wordt vastgesteld. Afgesproken dat we dit 
volgende week voorleggen aan de programma-
leider Leefomgeving.

14.00 - PVO wordt ingelast vooroverleg
Het periodieke Projectenvoortgangsoverleg met 
de stedebouwkundige van dienst voor de binnen-
stad moet verzet worden in verband met mijn 
gewenste aanwezigheid bij de vakdirecteur 
Ontwikkeling & Uitvoering over de wethouder-

lijke ambities voor de resterende collegeperiode. 
Uiteindelijk komen we tot drie prioritaire thema’s 
voor de bestuurlijke focus: een gemeentelijke 
visie op de regio, de structuurvisie gemeentelijk 
grondgebied en de beleidsnota over ruimtelijke 
kwaliteit.

15.00 - spoedoverleg met Loket Bouwen en 
Wonen
Er is wat ongenoegen over een ongelukkig 
geformuleerd welstandsadvies, dat ik zal moeten 
proberen te laten herschrijven.

15.30 - walking around
In de wandelgangen Arie Moerman, de nieuwe 
directeur Beleid & Ontwerp ontmoet en afge-
sproken hem bij te praten over de nieuwe 
Welstandsnota en de nota Ruimtelijke Kwaliteit. 
Maandag fietst hij mee met onze jaarlijkse 
excursie naar de bouwkundige oogst van het 
afgelopen jaar. Altijd mooi die collega’s vanachter 
hun laptop mee te krijgen, immers: ‘buiten 
gebeurt het!’ 

16.00 - werkblok Welstand
Met collega’s van Stadsontwerp de vergadering 
voor morgen nog eens langsgelopen op voor ons 
relevante projecten. Ik probeer uit te zoeken 
waarom volgende week een door mij nog niet 
afgeronde actualisatie van de Welstandsnota op 
de agenda van de Raadscommissie Ruimte en 
Wonen staat. Ben gebeld door Federatie Welstand 
of ik commentaar wil leveren op hun nieuwste 
kwaliteitsnota Mooiwaarts.

17.00 - reistijd
Boodschappen gedaan. Langere wandeling met 
de hond.

18.45 - FysioFit
Haal bij het voorstadstationnetje mijn echtgenote, 
die parttime woont en werkt in Amsterdam, van 
de trein om samen naar de fitness te gaan; de 
vakantieperiode is inderdaad voorbij.

20.15 - vrije tijd
Afgepeigerd maar voldaan eten we een lichte 
maaltijd, drinken een glas wijn en genieten na 
van onze korte (maar met architectuur en 
stedebouw doorspekte) vakantiereizen naar 
Ierland en Frankrijk. 

22.00 - telefonisch contact
Overleg met een ontwikkelaar over een project dat 
morgen voor de zoveelste keer in de Welstand komt. 
Dat ik er, zoals altijd, bij aanzit, lijkt hem gerust 
te stellen. Werk via webmail nog wat post weg.

23.00 - einde 1e werkdag
Bekijk de stapel nog te lezen vakliteratuur naast 
het bed en besluit na een laatste check op de 
BlackBerry vandaag wat vroeger te gaan slapen; 
morgen is er weer een nieuwe dag.


