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Inrichting Thoomesplein

Terraszone:
maximaal 10 tafeltjes (type ‘Frans pleintje’)
vij geplaatst binnen pleinvlak



Visie op de horeca ��

Referenties Thoomesplein
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�.� Horeca aan het Zwaaiplein 
In het Masterplan heeft het Zwaaiplein een 
bijzonder functie gekregen. Het Zwaaiplein is dan 
ook in meerdere opzichten een unieke en markante 
plek in Brouwerspoort en het centrum van 
Veenendaal. Het vormt de noord-oostelijke poort 
van het centrum en is de eerste kennismaking 
met Brouwerspoort voor bezoekers die vanaf  de 
noordzijde het centrum benaderen. Daarnaast is 
het over de gehele lengte van de Brouwersgracht 
door de zichtlijnen een markant herkenningspunt. 
Tot slot is het een belangrijke schakel voor 
de begeleiding van de consumentenlooproute 
Hoogstraat-Brouwersgracht. Een goede invulling 
voorkomt dat dit punt als een eindpunt van het 
centrumbezoek wordt beschouwd. 

Er is veel nagedacht over de invulling van deze plek 
met een bijzondere functie en één van de beste 
opties is een hoogwaardige horeca-voorziening in 
een markant gebouw. De vorm en uitstraling van het 
gebouw is nog onderwerp van studie, zodat op dit 
moment nog weinig precies ingegaan kan worden 
op de gewenste invulling en terrasmogelijkheden. 
Dit betekent dat ten aanzien van deze functie aan 
dit plein in een later stadium door de supervisor 
en de gemeente nog richtlijnen, uitgangspunten en 
randvoorwaarden zullen worden geformuleerd.
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Referenties Zwaaiplein
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�.4 Winkelgelieerde daghoreca aan 
Brouwersgracht en elders
De Brouwersgracht krijgt een aantrekkelijk 
profiel en een hoogwaardige inrichting. Deze 
leent zich uitstekend voor de inpassing van 
daghorecavoorzieningen. Deze zogenaamde 
winkelondersteunende horeca (o.a. croissanterie, 
coffee/tearoom, espressobar, broodjeszaken, 
‘gebak/vlaaien-zaak’, ijsspecialiteiten en wellicht 
combinaties met traiteurs of  bakkers). Gedacht 
wordt aan 3 tot 5 units over de hele lengte van 
de Brouwersgracht tussen Raadhuisplein en 
Zwaaiplein. Door het relatief  smalle profiel zijn er 
eigenlijk geen goede terrasmogelijkheden. Het is 
dan ook noodzakelijk om de terrasmogelijkheden 
te beperken tot maximaal 3 tafeltjes met stoelen 
binnen de puigrenzen en zo dicht mogelijk tegen 
de gevel (het zogenaamde ‘Franse terras’). 

Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt 
voor de plek waar de Corridor zijn uitgang krijgt 
aan de Brouwersgracht. Dit is een plek die 
markanter kan worden gemaakt door het creëren 
van stedenbouwkundige ruimte door bijvoorbeeld 
het plaatselijk laten terugwijken van de westzijde 
van Bouwproject 12. Op die manier kan er ruimte 
worden gecreëerd, voor het terras van een horeca-
ondernemer. Door een kwalitatief  hoogwaardige 
horecagelegenheid in combinatie met een terrasje, 
wordt deze plek waar ‘nieuw en bestaand’ 
Veenendaal-centrum in elkaar grijpen extra 
geaccentueerd. Dit vergroot de herkenbaarheid 
van deze voor de consumentenrouting belangrijke 
plek.
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Inrichting Brouwersgracht



Visie op de horeca ��

Ook op andere plaatsen in Brouwerspoort zijn 
incidenteel horecavestigingen denkbaar. Denk 
hierbij aan een pizza-afhaalpunt of  een cafetaria. 
Op deze plekken wordt echter niet de mogelijkheid 
voor terrassen geboden. Tevens dient er ruime 
aandacht te zijn voor het voorkomen van overlast 
bij aangrenzen overige commerciële voorzieningen 
en bovengelegen woningen. Vestiging van horeca-
punten op andere plekken dan de genoemde 
pleinen is, met uitzondering van de winkelgelieerde 
daghoreca, alleen toegestaan in overleg met en na 
toestemming van de gemeente.  

Referenties Brouwersgracht
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