
Beste leden van de Bewonersvereniging Heusden, 

 

Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 14 mei a.s. wordt de Welstandsnota Heusden 

behandeld. De Vesting valt onder de welstandscriteria (eisen waaraan het uiterlijk van 

gebouwen moet voldoen) in deze nota. 

 

Naar aanleiding van overleg met een paar inwoners uit de Vesting willen wij, als CDA 

Heusden, twee welstandscriteria, die voor de Vesting gelden, wijzigen. Met als doel de 

Vesting leefbaar en mooi te houden. Dit willen we doen door het indienen van twee 

amendementen (wijzigingen) op de nota. 

 

Het gaat om het volgende: 

1. Rolluiken aan de buitenkant van gevels niet meer toestaan (dit is nu wel toegestaan) 

2. Grote zonweringen aan gevels expliciet niet meer toestaan (dit staat nu te vaag in de 

nota). 

 

Deze amendementen zullen wij alleen indienen als ze gesteund worden door de inwoners 

van de Vesting. Daarom horen wij graag of u het met de amendementen eens bent of niet! 

Ook als u er opmerkingen of vragen over hebt horen wij het graag. Omdat de 

raadsvergadering dinsdag plaatsvindt ontvangen wij uw reactie graag uiterlijk zondag 12 

mei. 

 

Uw reactie kunt u sturen naar maartje.schmiermann@gmail.com 

of doorgeven aan de Bewonersvereniging. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maartje Schmiermann 

Fractie-ondersteuner CDA Heusden 

maartje.schmiermann@gmail.com 

tel: 06-15187263 

 

 

 

 

 

Zie op de volgende pagina de volledige amendementen. 
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(CONCEPT) Amendementen Welstandsnota: 

 

Amendement 1 rolluiken: 

Op pagina 26 en 27 van de Welstandsnota bij  "Deelaspecten: Massaopbouw, gevel en 

onderdelen" onder het punt "Rolluiken": 

 

"Rolluiken dienen bij voorkeur aan de binnenzijde van de gevel opgelost te worden" wijzigen 

in "Toepassing van rolluiken is alleen toegestaan aan de binnenzijde van de gevel.” 

 

Toelichting:  

Rolluiken doen afbreuk aan het authentieke karakter van de Vesting. Als alternatief voor 

rolluiken aan de buitenzijde van de gevel kunnen luiken worden toegepast. 

 

Amendement 2 zonweringen: 

Op pagina 26 en 27 van de Welstandsnota bij  "Deelaspecten: Massaopbouw, gevel en 

onderdelen" onder het punt "Zonweringen": 

 

Toevoegen van het volgende criterium: 

“Zonneschermen of markiezen mogen niet groter zijn dan nodig ter voorkoming van direct 

zonlicht in het pand.” 

Toelichting: 

De toepassing van zonwering aan gevels dient zoveel als mogelijk beperkt te blijven, zodat 

gevels maximaal zichtbaar zijn en er een zo klein mogelijke inbreuk is op de authentieke 

uitstraling van de Vesting. Op terrassen kunnen parasols gebruikt worden. 

 

 

 

 

  



Ter ondersteuning en toelichting van amendement 2, de volgende recentelijk in de Vesting 

genomen foto’s: 

 
 

 
Vismarkt 

 



 
Burchtplein 

 

 

 

 

 

(De gehele welstandsnota kunt u eventueel hier vinden: 

https://www.heusden.nl/dsresource?objectid=c95928d7-60fd-4a7a-9477-c19fdd4a15be ) 
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