Bijlage 5: Parasols, luifels, drooglopen, uitvalschermen en
markiezen bij (horeca)bedrijven

Uitvalscherm

Uitvalscherm in de vorm
van een markies

Luifel / droogloop

Algemene criteria:
Voor parasols en uitvalschermen geldt dat aan alle onderstaande voorschriften
moet worden voldaan:
1. Voor luifels en uitvalschermen geldt dat deze niet mogen worden voorzien van
steunpalen en geleidingsbuizen die doorlopen tot op/in de bestrating.
2. Luifels dienen beperkt en geüniformeerd te worden;
3. Functionele reclames op de volant mits kort en bondig is toegestaan
(bijvoorbeeld Tapas, visspecialiteiten).
Aanvullende criteria voor het centrumgebied:
1. De luifels, uitvalschermen, drooglopen en markiezen dienen steeds het
individuele oorspronkelijke pand te ondersteunen. Dit betekent dat:
a. de breedte, diepte en hoogte ondergeschikt dienen te zijn aan de
oorspronkelijke gevelarchitectuur;
b. luifels, uitvalschermen, drooglopen en markiezen niet mogen doorlopen tot
op een gevel die niet tot het oorspronkelijke pand behoort. In feite
betekent dit dat bovenstaande voorzieningen niet breder mogen zijn dan
het oorspronkelijke pand.
2. De hoogte (dikte) van de luifel dient in verhouding te staan met de gevel en
raamdetaillering;
3. Bij reclameteksten op markiezen en uitvalschermen de reclame aanbrengen
op de volant;
4. Markiezen zijn toegestaan op de begane grond bij gebouwen die een hotel
bestemming hebben;
5. Uitvalschermen zijn uitsluitend toegestaan op de begane grond en hebben
een tijdelijk karakter (tenzij architectonisch anders bedoeld is);
6. Markiezen aanbrengen in het raamkozijn;
7. De vormgeving, maatvoering en materialisering van de opbergkast van
markiezen en uitvalschermen is terughoudend t.o.v. het overige gevelvlak;

8. De kleuren van markiezen en uitvalschermen moeten gedekt zijn en worden
per pand bepaald. De kleurstelling sluit aan bij de kleuren van de gevel en het
straatbeeld;
9. Het kleurenpalet van de uitvalschermen bestaat uit de navolgende kleuren die
zoveel mogelijk benaderd dienen te worden:

Afbeelding 1

10.Parasols zijn toegestaan mits aan alle onderstaande voorwaarden wordt
voldaan:
a. Deze een vierkante vorm hebben;
b. De kleur en materialen identiek zijn aan dat van een reeds aanwezig
uitvalscherm;
c. Indien geen uitvalscherm aanwezig de kleur aansluit bij die van de gevel
en het straatbeeld bestaande uit geel, wit, lichtbruin en warme grijze
tinten als bedoeld in afbeelding 1;
d. Indien hiervan gebruik wordt gemaakt reclame-uitingen of bedrijfsnaam
alleen aanwezig is op de volant van de parasol, waarbij één uiting per
parasol als maximum geldt.

