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Veenendaal Masterplan II Centrumgebied-Oost 
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�. Inleiding
In het Masterplan Brouwerspoort wordt ingezet 
op een hoogwaardige uitbreiding van het centrum 
van Veenendaal. De winkelfunctie speelt daarin 
een grote rol en is sterk beeldbepalend. Om een 
hoogwaardige uitstraling van de winkels, horeca 
en overige commerciële functies te garanderen 
is het noodzakelijk spelregels op te stellen voor 
reclamevoering, luifels, rolluiken, terrasmeubilair 
en uitstallingen.
Het is daarbij niet de bedoeling dat er een levenloos 
‘gestyled’ centrum gaat ontstaan. Geen regels, 
het andere uiterste, resulteert in de regel echter 
alleen maar in chaos. De ene reclame wordt nog 
schreeuweriger dan de andere, waardoor alle 
reclames uiteindelijk hun functie verliezen. In 
deze notitie wordt aangestuurd op een werkbaar 
evenwicht tussen orde en chaos.

Welstandsnota
In de Welstandsnota (juli 2004) van de gemeente 
Veenendaal zijn voor rolhekken, luiken rolluiken 
en reclame algemene richtlijnen vastgelegd. Voor 
Brouwerspoort vormen deze richtlijnen het basis-
toetsingskader. In aanvulling op de Welstandsnota 
zijn in de voorliggende nota een aantal nadere 
gebiedsgerichte richtlijnen opgesteld. Deze zijn niet 
in strijd met de Welstandsnota maar te lezen als 
een verdere aanvulling en aanscherping, om zo het 
hoge ambitieniveau te realiseren voor dit deel van 
het centrum. Zowel de criteria zoals geformuleerd 
in de Welstandsnota als de specifieke aanvullende 
richtlijnen voor Brouwerpoort zijn in deze notitie 
opgenomen.

Voor een aantal andere onderdelen zoals luifels, 
installaties worden geen uitspraken gedaan in de 
Welstandsnota. Ook voor deze onderdelen zijn hier 
specifieke regels opgenomen. 
Losse inrichting als uitstallingen en terrassen 
maken geen onderdeel uit van de Welstandstoets. 
De gemeente Veenendaal hanteert voor deze 
onderdelen de APV en de Notitie Terrassenbeleid 
(oktober 2003). Ook voor Brouwerspoort zijn 
deze richtlijnen het toetsingscriterium, waar 
nodig aangevuld met een gebiedsspecifieke 
richtlijn. De genoemde Notitie Terrassenbeleid 
en de Welstandsnota zijn onlosmakelijk met 
deze notitie verbonden en zijn vastgesteld door 
B&W. Deze “Brouwerspoort. Notitie Aanvullende 
Richtlijnen Beeldkwaliteit” en de “Brouwerspoort. 
Ruimtelijke Functionele Structuurvisie” worden in 
de gemeenteraad vastgesteld. 

Supervisie en toetsing
De winkelpuien, reclame-uitingen, luifels en 
gevelelementen zijn sterk beeldbepalend voor 
de uitstraling van Brouwerspoort. Voor deze 
onderdelen is een bouwvergunning noodzakelijk. 
Alle voorstellen voor reclame, luifels, rolluiken en 
uitstallingen binnen het plangebied Brouwerspoort 
worden getoetst aan de Welstandsnota en de 
specifieke aanvullende richtlijnen zoals in deze 
nota omschreven. De toets op de naleving van de 
Welstandsnota en de aanvullende richtlijnen zoals 
omschreven in deze nota wordt uitgevoerd door de 
supervisor van Brouwerspoort. Wanneer er gegronde 
bezwaren zijn tegen het oordeel van de supervisor, 
dan kan de ondernemer de projectwethouder van 
het project Brouwerspoort om een second opinion 
vragen. De uitspraak van de projectwethouder is 
bindend.
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pui invulling minimaal 80 % glasreclame uitingen volgens voorwaarden

glasoppervlak maximaal 30% dichtgezet

winkelindeling aanslui-
tend bij bouwkundige 
indeling
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In de gebouwontwerpen worden voor de commerciële 
voorziening op de begane grond en incidenteel op 
de verdiepingen de kaders aangegeven voor de 
plaatsing van de puien ten behoeve van winkels, 
horeca en dienstverlening. In het Masterplan wordt 
niet ingezet op een strenge uniformiteit van deze 
puien. Individuele ondernemers krijgen de vrijheid 
om kleur en materiaal van de puien te bepalen, 
passend bij de specifieke onderneming. 
De puien in de openbare ruimte zijn onderwerp van 
de welstandstoetsing. Er zijn in de Welstandsnota 
geen specifieke Welstandscriteria opgesteld 
voor deze puien. Om een wildgroei aan puien 
te voorkomen zijn er wel gebiedsspecifieke 
richtlijnen voor Brouwerspoort geformuleerd. 
Voor de commerciële pui-indelingen (winkels, 
dienstverlening, horeca) in Brouwerspoort gelden 
de volgende richtlijnen:

Welstandscriteria
• Kaders voor de winkelindelingen zijn integraal onderdeel van het totale gebouwontwerp.

�. Winkelpuien

Aanvullende richtlijnen Brouwerspoort
• Winkelindelingen dienen aan te sluiten op de constructieve/bouwkundige indelingen
• Het ontwerp van de pui dient afgestemd te zijn met de hoofdgevel
• De puien kunnen alleen binnen het bouwkundige kader geplaatst worden
• Pui-invullingen minimaal 80% glas (dichte deuren/plinten toegestaan)
• Het glasoppervlak mag maximaal voor 30% worden dichtgeplakt/dichtgezet
• Bij winkels is doorzicht op ooghoogte in beginsel een voorwaarde (uitzonderingen ter beoordeling 

aan supervisor) 
• Bij de pui-invulling staat de toepassing van duurzame materialen voorop
• Kunststof  puien zijn niet toegestaan
• Reclameuitingen op de puien dienen te voldoen aan de beschreven voorwaarden
• De winkelier is vrij in de kleurstelling van de pui, mits niet te schreeuwerig
• Het is toegestaan volledig te openen puien toe te passen.



Brouwerspoort�

Wel Niet

luifels verschillendluifel niet breder dan gevel staal/aluminium
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doek uitvalscherm doek markies

In het centrum is bewust niet gekozen voor een 
doorgaande horizontale luifel. De identiteit van de 
afzonderlijke panden staat voorop. Ondernemers 
kunnen per pand een eigen luifel aanbrengen. Het 
beeld dat daarbij voor ogen staat is een divers 
maar luchtig en transparant beeld. Er zijn in de 
Welstandsnota geen specifieke Welstandscriteria 
opgesteld voor de luifels en de uitstallingen. Om een 
wildgroei te voorkomen zijn er gebiedsspecifieke 
richtlijnen voor Brouwerspoort geformuleerd. Voor 
de luifels ter plaatse van de commerciële functies 
(winkels, dienstverlening, horeca) in Brouwerspoort 
gelden de volgende richtlijnen:

Welstandscriteria
• Principe luifelplaatsing is integraal onderdeel van het totale 

gebouwontwerp.

Aanvullende richtlijnen Brouwerspoort 
• De luifels sluiten aan op de panden, per pand worden dezelfde luifels gebruikt. 
• De luifels van naast elkaar liggende panden zijn bij voorkeur verschillend. 
• Luifels mogen in de straten niet dieper zijn dan 1300 mm
• Luifels mogen niet breder zijn dan de winkelpui.
• Serreachtige uitbouwen onder de luifel zijn niet toegestaan. 
• De minimale vrije hoogte onder de luifel bedraagt 2600 mm.
• Reclame op luifels is toegestaan (zie richtlijn)
• Er zijn in het winkelgebied een aantal typen luifels toegestaan (zie schetsen): 

� staal/aluminium met glas (in neutrale kleuren grijs, zwart, wit)
� doek (uitvalscherm of  markiezen) in uni-kleur of  streepdessin
� staalplaat (in unikleur, niet schreeuwerig)

• Luifels tpv horeca aan het Kees Stipplein dienen van doek te zijn en mogen een diepte hebben van 
maximaal 3.000 mm. 

• Luifels tpv horeca aan het Zwaaiplein zullen integraal onderdeel moeten vormen van het bijzondere 
gebouw dat hier gedacht is.

• Op andere plaatsen binnen Brouwerspoort dienen (winkelgelieerde) horecavestigingen te voldoen 
aan de luifelrichtlijnen voor winkels

• Het plaatsen van uitstallingen is beperkt toegestaan (zone van 50 cm buiten de gevel)
• Het plaatsen van draaiende of  verlichte uitstallingen is niet toegestaan. 

�. Luifels en uitstallingen



Brouwerspoort�0

geen plaatsing aan buitenzijde

minimaal  70% doorkijkbeperkte verlichting avonduren niet aanwezig

plaatsing aan de binnenzijde
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Maar al te vaak ontsieren rolluiken de gevel: een 
grote rolkast die ongenuanceerd boven de winkelpui 
is geschroefd of  een geheel gesloten grijs metalen 
vlak in de avonduren. De sociale veiligheid in het 
gebied staat op dat moment onder druk.
Voor rolluiken en etalages gelden de volgende 
richtlijnen:

Welstandscriteria
• Plaatsing aan de binnenzijde van de uitwendige scheidingsconstructie (pui)
• voor minimaal 70% bestaand uit glasheldere doorkijkopeningen
• ingetogen kleurgebruik of  kleuren harmoniërend met interieur/gevel

4. Rolluiken en etalages

Aanvullende richtlijnen Brouwerspoort
• In de Welstandsnota is onder bepaalde voorwaarden ook de plaatsing aan de buitenzijde van de 

gevel toegestaan. In Brouwerspoort is plaatsing aan de buitenzijde niet toegestaan.
• In de avonduren dient de winkel/etalage (beperkt) verlicht te zijn.
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reclame mag geen overlast veroorzaken voor bovengelegen woningen/architectuur

beperkte reclame haaks op de gevel reclame dient geintegreerd onderdeel van de gevel te zijn

geen schreeuwerige reclame
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Het is ondernemers eigen om een groter 
reclamebord aan de gevel te hangen dan de 
buurman of  de concurrent. Een dergelijke 
wedloop eindigt in de regel in een schreeuwerige 
hoeveelheid reclame die haar werking volledig 
heeft verloren. Door een stelsel van afspraken, voor 
elke ondernemer identiek, behoudt de reclame 
haar wervende functie en kan de kwaliteit van het 
beeld in publieke straten gewaarborgd worden. 
Reclame-uitingen in de openbare ruimte zijn 
onderwerp van de welstandstoetsing. Anticiperend 
op algemeen gemeentelijk beleid (in voorbereiding) 
zijn voor Brouwerspoort ook regels opgesteld voor 
feestverlichting en banners. Voor reclame-uitingen 
in Brouwerspoort gelden de volgende richtlijnen:

5. Reclame-uitingen

Aanvullende richtlijnen Brouwerspoort
• De reclame dient geïntegreerd te worden in het ontwerp van de pui
• Verlichte reclame uitvoeren als doosletters. Lichtbakken zijn alleen bij hoge uitzondering  

toegestaan (bijvoorbeeld geïntegreerd in de pui, zie voorbeeld “Vila”), maar alleen na akkoord 
supervisor.

• Lichtbolletjes, lichtslangen, knipperende verlichting, projecties zijn niet toegestaan.
• Het aanlichten van losse letters op gevel of  luifel kan leiden tot acceptabele resultaten.
• Reclame mag echter geen overlast veroorzaken bij bovenliggende woningen (hinderlijke 

lichtinstraling, geluid van losse delen).
• Voor het aanbrengen van feestverlichting zijn voorzieningen toegestaan aan de gevel (houder met 

inbouw wandcontactdoos). Een uniform straatbeeld is daarbij het toetsingskader.
• De voorzieningen tbv de feestverlichting zijn tijdens bijzondere festiviteiten in het centrum te 

gebruiken voor het ophangen van banners, vlaggen ed. Ze mogen echter niet gebruikt worden 
voor reclamedoeleinden gedurende de rest van het jaar (buiten de periode van "bijzondere 
festiviteiten")

reclame geintegreerd onderdeel van de gevel 
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Welstandscriteria
• Algemeen kan gesteld worden dat de reclames op winkelniveau, geplaatst dienen te worden, 

zodat er een directe en logische relatie tussen het reclameteken en de functie ontstaat en de 
overlast voor eventuele bovenwoningen beperkt wordt.

• Maximaal 2 m2  oppervlakte reclametekens per 10 meter gevelbreedte
• Plaatsing tegen de luifel, is beter dan plaatsing op de luifel
• De hoogte van de reclame dient op die van de luifel afgestemd te worden met een maximum 

hoogte van 0.5 m.
• Bij een plaatsing evenwijdig aan de luifel of  het gevelvlak is een lengte van maximaal 40% van de 

winkelbreedte toegestaan.
• Loodrecht op de luifel geen reclametekens aanbrengen.
• Loodrecht onder de luifel bestaat vaak de mogelijkheid op bescheiden maar effectieve wijze 

reclame te voeren.
• Indien geen luifel aanwezig is, kan reclame met bovenstaande afmetingen op de gevel 

aangebracht worden mits qua afmetingen en plaatsing afgestemd op de gevelopzet.
• Loodrecht op de gevel is er per gebouw c.q. winkel een reclame mogelijk met een maximale 

oppervlakte van 0.6 m2  met een maximale hoogte van 1.20 m en breedtemaat van maximaal 
0.8 m. Dichte deel minimaal 0.2 m van de gevel.

• Grote voorkeur voor losse letters boven lichtbakken, zeker in het centrum winkelgebied.
• Geen mechanisch bewegende delen
• Geen lichtreclame met veranderlijk of  intermitterend licht
• Geen daglichtreflecterende reclame
• Per gebouw c.q. winkel is in principe één reclame-uiting evenwijdig aan de gevel en één loodrecht 

op de gevel toegestaan. Een uitzondering is te maken voor gebouwen die gevels aan meer dan 
één straat hebben.

• Bij monumenten of  monumentale panden is het van belang de cultuurhistorische waarden te 
behouden. Om een harmonie met deze waarden te bereiken dienen reclame-uitingen in zijn 
algemeenheid gekenmerkt te worden door een gebruik van traditionele middelen, materialen, 
vormen en kleuren. Voorbeelden van traditionele middelen zijn het uithangbord en het beletteren 
van kroonlijsten of  luifels boven entree of  etalage partijen. Uiteraard is het van groot belang 
dat de reclameaanduiding op harmonieuze manier opgenomen wordt in de architectuur van het 
pand of  zelfs daartoe bijdraagt. Felle kleuren, grote ongelede vlakken met reclameboodschappen 
evenals lichtbakken zijn storend doordat zij onvoldoende passen in de traditionele karakteristiek. 
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parasols in natuurlijke kleuren

doek markiezen max. 3m diep terras meubilair hoogwaardig, natuurlijke uitstraling
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gebruiksvoorschriften, inrichting en vormgeving 
de Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal 
2000 (APV) en de notitie Terrassenbeleid (januari 
2003) en een aanvullend B&W besluit aangaande 
terrassen (februari 2006). Voor het terrasmeubilair 
gelden voor Brouwerspoort de volgende 
regelingen. 

De twee nieuwe centrumpleinen in Brouwerspoort, 
het Kees Stipplein en het Thoomesplein, krijgen een 
hoogwaardige uitstraling. De gebouwen zijn met 
zorg ontworpen en de inrichting van het openbaar 
gebied is van hoogwaardige kwaliteit. Ook van de 
terrassen zal een hoge kwaliteitsuitstraling worden 
verwacht. Het is aantrekkelijk om in de keuze van 
het meubilair een duidelijk verschil te creëren 
tussen de uitstraling van het Thoomesplein (een 
Frans pleintje als voorbeeld) en het Kees Stipplein 
(het Vrijthof  in Maastricht als voorbeeld).
In de Welstandsnota zijn geen specifieke 
Welstandscriteria opgesteld voor terrasmeubilair. 
Gemeente Veenendaal hanteert voor de aanvraag, 

APV
• Omschrijving horeca-exploitatievergunning
• Regels omtrent gebruik van publiek 

toegankelijk gebied
• Regels omtrent overlast
• Regels omtrent Welstand

6. Terrasmeubilair

Notitie Terrassenbeleid
• Tenminste 1,50 m trottoir vrijlaten tbv voetgangersverkeer
• Vrije doorgang van tenminste 3,50 m tbv hulpverleningsdiensten
• Omschrijving terrasseizoen
• Omschrijving openingstijden
• Regels opslag terrasmeubilair
• Regels schoonhouden terras
• Geen muziek
• Algemene inrichtingseisen:

o Meubilair van hoogwaardige kwaliteit, passend in het gebied
o Parasols toegestaan, mits niet verankerd in de grond en niet buiten het terras
o Geen losse reclameborden
o Geen mobiele tappunten op terras (evt ontheffing bij bijzondere evenementen)
o Markering van de maximale afmetingen van het terras
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parasols in natuurlijke kleuren

terras meubilair hoogwaardig eenheid doek uitvalscherm

terras meubilair hoogwaardig

parasols in natuurlijke kleuren
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Aanvullende Richtlijnen Brouwerspoort: 
• Het gebruik van plastic terrasmeubilair is niet toegestaan. 
• Het terrasmeubilair zal een warme natuurlijke uitstraling moeten hebben (hout, riet, kunstriet in 

combinatie met bijvoorbeeld hout, rvs of  aluminium).
• Buiten het “terasseizoen”is het stallen van terrasmeubilair niet toegestaan in het openbaar 

gebied. 
• Het stallen van terrasmeubilair na sluitingstijd en op regenachtige dagen tijdens het seizoen dient 

bij voorkeur inpandig te geschieden. Is dit niet mogelijk dan dient hiervoor een nette oplossing in 
het openbaar gebied gevonden te worden. Een en ander ter goedkeuring door de supervisor.

• Om het open karakter van de pleinen en de straten te behouden, zijn windschermen in het gebied 
Brouwerspoort niet toegestaan.  

• Plantenbakken en andere grote losse inrichtingselementen zijn niet toegestaan.
• Parasols zijn toegestaan mits uitgevoerd in natuurlijke kleuren en materialen en niet (of  slechts 

beperkt op de neerhangende flap) voorzien van reclame.
• Voor de inrichting en maatvoering van de terrassen geldt de notitie ‘Brouwerspoort, visie op de 

horeca’ (2006).

parasols in natuurlijke kleuren
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Niet aantrekkelijk  installaties aan de gevel

installaties opnemen in ontwerp pui
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Richtlijnen Brouwerspoort:
• Installatietechnische voorzieningen op het dak dienen uit het zicht geplaatst te worden (koelmachines, 

luchtbehandelingskasten, liftopbouwen) 
• Het aanbrengen op de gevel van luchtafvoerkanalen, roosters of  andere apparaten tbv horeca en 

keuken is niet toegestaan. Installatietechnische voorzieningen dien binnendoor bovendaks gebracht 
te worden (opnemen schachtruimte in casco van de gebouwen)

• Vetvangunits mogen niet worden opgenomen onder de bestrating in het openbaar gebied. Deze 
zullen in de gebouwen, niet zichtbaar vanaf  het openbaar terrein, bij voorkeur in de kelder, dienen 
te worden opgenomen.

 

In het Masterplan Brouwerspoort wordt gestreefd 
naar een integrale kwaliteit van de gebouwde 
omgeving. Installatietechnische voorzieningen 
kunnen vaak storend zijn in het stadsbeeld. In een 
vroeg stadium zullen deze voorzieningen in kaart 
gebracht moeten worden en zal naar integrale 
oplossingen gezocht moeten worden. Voor 
Brouwerspoort zijn de volgende gebiedsspecifieke 
richtlijnen geformuleerd.

7. Installaties
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