
.. 4, Onderzoeken 
4.1 De blik van de architect 

Frans Kipp, een van de stadsarchitecten van Utrecht met 
ervaring in binnenstadsontwikkeling, vonden we bereid 
met ons een wandeling door de Kaatsbaan en directe 
omgeving te maken. 

Over de inrichting 
Het viel hem op dat de Kaatsbaan met z'n doorgaande 
trottoirs en lange rijen fietsklemmen en lantaarnpalen, en 
totaal ontbreken van groen, een nodeloos eentonige 
indruk maakt. Hij deed de volgende suggesties: 
"Accentueer de breedte met een vlak plaveisel van gevel 
tot gevel, waarbij eventueel functioneel onderscheid (fiets
routemarkering) met contrasterende kleuren kan worden 
aangegeven". "Accentueer de geleding met groen, eventu
eel een klein hekje hier en daar, een stoepje. Maak ook de 
samenhang met, en de overgang naar de parkeerplaatsen, 
de Nassaustraat etcetera duidelijk in het plaveisel door 
vloeiende overgangen dan wel logische markeringen. 
Uiteraard wel met gebruik van gewone, traditionele mate
rialen". 

Over de gevels 
De meest ontsierende, onechte elementen bleken de extra 
brede winkelpuien te zijn, die ontstaan door samenvoegen 
van panden. Het in ieder geval visueel handhaven of her
stellen van de oorspronkelijke kavelindeling, de parcelle
ring, heeft verre zijn voorkeur. Voor een prettige totaalin
druk zou aan de bekroning van de gevelwanden meer aan
dacht besteed moeten worden. 

Gevelfijsten, kappen en dakkapellen zijn in een aantal 
gevallen niet uitgevoerd in de stijl, vorm of materiaal die 
bij het pand passen. Ook voor de vaak zeer detonerende 
pijpen van afzuiginstallaties van de horeca zou een visueel 
bevredigender oplossing voorgeschreven moeten worden. 
De staat van onderhoud van een aantal gevels boven de 
winkelpui viel in ongunstige zin op, wat de eentonige, 
weinig aantrekkelijke indruk van het geheel nog versterk
te. 
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Wonen boven winkels 
De heer Kipp wees ons op de duidelijke leegstand van 
bovenwoningen. De beste remedie zou zijn om de verdie
pingen daadwerkelijk te laten bewonen, in plaats van ze 
alleen als opslag te gebruiken. In een aantal steden 
(Maastricht, Utrecht, Amersfoort) loopt al een 'wonen 
boven winkels'-project. Uit de inmiddels opgedane erva
ringen blijkt dat dit niet vanzelf gaat. Een knelpunt is de 
opgang, omdat de oorspronkelijke indeling vaak is opge
offerd aan maximalisatie van het winkeloppervlak. En 
bewoners kunnen uiteraard niet via de winkel naar boven. 
Hiervoor moet dan een bouwkundige oplossing gevonden 
worden. Maar verhuur is vaak zo weinig lucratief, dat de 
pandeigenaar niet tot grote investeringen bereid is. 
Stimuleringsbeleid zou eruit kunnen bestaan dat de 
Gemeente bijdraagt aan het noodzakelijke bouwkundig 
vooronderzoek en het voorontwerp om tot een functionele 
opgang te komen. Een andere mogelijkheid zou zijn om 
mee te werken aan uitbreiding aan de achter- of zijkant 
van de verdieping, teneinde een goed verhuurbare een
heid te scheppen. 

Achter Raadhoven en Nassauplein 
Zelfs voor parkeerterreinen maken deze locaties een wei
nig aantrekkelijke indruk. Dat wordt in de eerste plaats 
veroorzaakt door de begrenzing. Het parkeerterrein maakt 
nu de indruk dat het nergens bij hoort, dat het slechts de 
restruimte is die over is gebleven nadat alle omliggende 
bezittingen met een allegaartje van muren, schuttingen 
en heggen zijn afgeschermd. 

Een zachtzinniger relatie tussen publiek en privé zou op 
zijn plaats zijn. Ook hier geldt dat het handhaven van de 
oorspronkelijke perceelsgrenzen de voorkeur verdient 
boven verkavelen en rechttrekken tot een overzichtelijke 
rechthoek is ontstaan. Dat de parkeerterreinen een vrij
plaats blijken te zijn voor het ordeloos stallen van afval
containers, draagt tot de sfeer niet bij. Op termijn zou 
gedacht moeten worden aan het plaatsen van containers 
binnen de perceelsgrenzen, dan wel aan 1 of 2 centrale 
afvalinzamelingspunten, die wellicht grotendeels onder
gronds kunnen zijn. 
Maak de parkeerterreinen aantrekkelijker door het planten 
van grote, lommerrijke inheemse bomen zoals bijvoor
beeld iep, eik en kastanje. Ter opvulling kunnen hier en 
daar nog wat kleinere bomen geplant worden. 
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De passage 
Wat voor meer panden in de Kaatsbaan geldt, zien we het 
meest uitgesproken bij het huisje van de passage: het 
heeft geen voeten meer. 
Door de moderne puien en luifels in de straat domineert 
nu vooral de horizontale samenhang; de verticale samen
hang van het pand is volledig verdwenen. Voor een his
orisch verantwoord straatbeeld zou deze verticaliteit weer 
teruggebracht moeten worden (zie bijlage 7.2). 

Aangezien de passage slechts wandelaars, winkelkarretje 
en rolstoelen hoeft door te laten, is de ingreep in de gevel 
nodeloos grof. Met een fraaiere ingang kan de passage 
een stuk uitnodigender worden, en kan het huisje veel van 

z'n oorspronkelijke charme terugkrijgen. De overkapping 
van de passage is niet functioneel, maakt de doorgang 

nodeloos donker, en creëert eigenlijk alleen maar extra 
hangplek. Het geheel zou tenslotte aan samenhang win
nen als er vanuit de Kaatsbaan, in de zichtas van de passa
ge, visueel iets leuks te beleven zou zijn op de parkeer

plaats 'Achter Raadhoven': een boom met banken, een 
fontein, een beeldje. 
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4.2 De blik gericht op beeldkwaliteit 

Wat men zich in dit kader af kan vragen: wat is nu de 
beeldkwaliteit van een gevel? 
Onder beeldkwaliteit van een gevel wordt verstaan de uit
straling daarvan in samenhang met de omgeving. Je zou 
hierbij bovendien de vraag kunnen stellen wie de kwaliteit 
van een gevel bepaalt; is dit de bewoner, winkelier, ver
huurder, bezoeker, architect, winkelinrichter, of misschien 
een gemeentelijke instantie als bijvoorbeeld de welstands
commissie of de monumentenzorg? Meestal is de hoofd
vorm van de gevel bepaald door een eerste opdrachtgever 
en de aangestelde architect voor het verkrijgen van een 
bouwvergunning, waarbij soms het métier van de 
opdrachtgever maatgevend was, zoals bijvoorbeeld bij de 
hoefsmid (tegenwoordig reisbureau). Vervolgens hebben 
nakomende opdrachtgevers en architecten de voorgevels, 
met name de beganegrond, verbouwd tot een winkelpui 
die de verschillende winkels van elkaar onderscheidt, 
zoals: bakker, kruidenier of drogist. Elk pand in de 
Kaatsbaan heeft zo zijn eigen verbouw- en gebruiksge
schiedenis. 

Het blijkt van belang over een instrument te beschikken 
waarmee op min of meer objectieve wijze vastgesteld kan 
worden waarom en waarin een gevel afwijkt van het 
streefbeeld en hoe dat verbeterd kan worden. 
Of, in het jargon van de projectgroep: hoe kun je er, zon
der veel discussie over persoonlijke smaak en voorkeur, 
achterkomen of een pand 'pluis' is of 'niet pluis' en hoe 
kun je verbouwingsplannen zonder veel omhaal toetsen 
op hun 'pluis' gehalte. 
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Onderzoek: hoe en wat is beoordeeld? 
Wat betreft het onderzoek naar de huidige staat van de 
gevels en mogelijke beoordelingscriteria, kwam de project
groep tot de slotsom dat het in de Kaatsbaan noodzakelijk 
was de panden per laag te bekijken. Dit, gevoegd bij het 
reeds genoemde belang van een beoordelingsinstrument, 
bracht de projectgroep tot een meer kwantitatieve aanpak: 
meerder beoordelaars in plaats van een kleine groep des
kundigen. Op deze wijze worden ook mogelijke individuele 
belangen grotendeels geneutraliseerd. De beoordeling is 
met behulp van standaardformulieren en foto's op een 
inzichtelijke wijze snel en eenvoudig gerealiseerd. 

Onderzoek: wie hebben beoordeeld? 
Drie groepen werden door de projectgroep gevraagd om, 
onafhankelijk van elkaar, de 40 panden van de Kaatsbaan 
te bekijken, te weten: 
• De Kaatsbaanprojectgroep zelf; 
• Vertegenwoordigers uit de ondernemersvereniging; 
• Vertegenwoordigers uit de monumentencommissie 

Maarssen. 
De uitkomsten zijn samengevoegd tot één resultaat. 

De wijze van beoordelen 
Elk pand werd, conform het hiervoor beschreven uitgangs
punt, per 'laag' bekeken, dus winkellaag, eerste verdie
ping of woonlaag en dak apart. Per pand en per laag kun
nen de volgende punten toegekend worden: 

* 5 punten, score is dan 'goed' 
* 4 punten " 'redelijk' 
* 3 punten " 'neutraal' 
* 2 punten " 'onvoldoende' 
* 1 punt " 'slecht' 
Deze scores worden vermeld op een beoordelingsformu
lier en zouden, theoretisch, per pand kunnen leiden tot 
een maximale totaalscore van 15 punten. 
In de beoordeling wegen de veranderingen mee die zijn 
aangebracht ten opzichte van de originele staat op 'wel of 
niet passend' en 'wel of niet goed uitgevoerd' en natuur
lijk ook de staat van onderhoud. 
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Het Resultaat 
De totaalscores van de panden zijn op verschillende 
manieren zichtbaar gemaakt. 
In het overzicht hiernaast is per pand en per geveldeel de 
gemiddelde score te zien van alle 18 beoordelaars. Het 
overzicht geeft hierbij de linker en rechterzijde van de 
Kaatsbaan weer. De onderkant van het overzicht is de brug 
en de bovenkant is de aansluiting met de Nassaustraat. 
Niet één pand aan de Kaatsbaan heeft het maximum van 
15 punten gehaald en slechts 11 panden van de 40 heb
ben een score gehaald van meer dan 12 punten voor het 
totaal. 
Omdat een slechte winkellaag het gehele pand negatief 
zou beoordelen hebben we de beoordeling per geveldeel 
gehanteerd, zoals op het overzicht te zien is: dak (oranje), 
etage of woonlaag (groen) en begane grond of winkellaag 
(blauw). 

KAATSBAAN OVERZICHT WAARDERING BEELDKWALITEIT BESTAANDE GEVELS 
WERKGROEP KAATSBAAN MAARSSEN ENQUÊTE UITWERKING U-12-2003 OVER2ICHT GEMIDDELDE VAN Ifl PERSONEN 

10-2-ZQ04 MflOcl-ES^M 1 

NASSAUSTRAAT NASSAUSTRAAT 

ETAGE BEGANE GRONP 

mm 

: 

HERENGRACHT LANGEGRACHT

/ECHT VECHT 
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Resultaat per geveldeel 

$punten is 

Eerste laag: de winkellaag 

29 onvoldoende 
3 neutraal 

8 voldoende 

Scores winkellaag
20% 

72,5% 

Tweede laag: de woonlaag 
* 12 onvoldoende 
* 12 neutraal 
* 16 voldoende 

Scores woonlaag 

Derde laag: het dak 
als * 14 Onvoldoende 

* 13 neutraal 
* 13 voldoende 

.35% 

• Onvoldoende 
• Neutraal 

a Voldoende 32,5% 

In bijlage 7.5 staan het beoordelingsformulier, het overzicht 
van de totaalscore per pand en een overzicht van de tekor
ten per geveldeel. 

Zoals we kunnen zien valt er nog wel wat te verbeteren, 
met name wat betreft de winkellaag en de daklaag. Om die 
verbeteringen door te voeren en te realiseren zijn beleidsre
gels noodzakelijk, zoals ook in de volgende paragraaf naar 
voren komt. 

Onvoldoende 
Neutraal 

30% c Voldoende 



4.3 Blik op bestaande regelgeving

Inleiding 
In het onderstaande zal in grote lijnen en zeker niet uit
puttend worden ingegaan op de regels waaraan uiterlijke 
veranderingen van de Kaatsbaan op dit moment worden 
getoetst. Na een korte inventarisatie komt de vraag aan de 
orde of deze regels voldoen, en zo nee, op welke wijze ver
betering kan worden bereikt. 
Welke meer of minder ingrijpende veranderingen ziet men 
zoal in de praktijk? Gedacht kan onder meer worden aan 
het plaatsen van rolluiken en zonweringen, het aanbren
gen van reclame-uitingen aan gevels, het plaatsen van uit
stallingen, maar natuurlijk ook aan het veranderen van de 
gevel door middel van, kort gezegd, verbouwing (bijvoor
beeld: winkelpuien). Van een andere orde, maar niet min
der belangrijk is de teleurstelling: het aanbrengen van een 
andere kleur op (de gevel van) een pand speelt stellig een 
rol bij de vraag of we te maken hebben met een accepta
bel gevelbeeld. Nog een kanttekening vooraf: in dit onder
deel zullen niet de regels worden behandeld die te maken 
hebben met de terrassen, hoewel we die op een aantal 
plaatsen in de Kaatsbaan kennen en niet iedereen er 
onverdeeld gelukkig mee is. Het betreft hier immers een 
onderwerp dat specifiek met horecabeleid heeft te maken, 
en niet in strikte zin met 'welstand'. 

Gevelwijzigingen, rolluiken en zonneschermen 
Als we het hebben over het door middel van verbouwing 
veranderen van de gevel, moet in de eerste plaats worden 
gewezen op de landelijke regels van het 'Besluit vergun
ningvrije en licht-vergunningplichtige bouwwerken'. Deze 
regels komen er kort gezegd op neer dat het veranderen 
van een kozijn, luik of gevelpaneel over het algemeen 
licht-vergunningsplichtig zal zijn, waarbij de gemeente 
zelf aan redelijke eisen van welstand mag toetsen. Waar 
het gaat om rolluiken bij andere gebouwen dan wonin
gen, is over het algemeen geen vergunning nodig indien 
het rolluik zich aan de binnenzijde van de uitwendige 
scheidingsconstructie bevindt en er ten minste voor 90% 
glasheldere doorkijkmogelijkheden zijn. Deze vrijstelling 
geldt niet voor een gemeentelijk of rijksmonument of een 
gebouw in het beschermd stads- en dorpsgezicht. In ver
band met dit laatste punt dient nog opgemerkt te worden 
dat een gedeelte van de Kaatsbaan thans onder het 
beschermd dorpsgezicht valt. Voor zover het gaat om 
gemeentelijke en rijksmonumenten is ook nog een bouw
en een monumentenvergunning noodzakelijk. 
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Regels over het plaatsen van zonneschermen zijn te vinden 
in artikel 2.1.5.1. sub b, van de gemeentelijke Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV): vergunningvrij zijn zonne
schermen mits deze zijn aangebracht boven het voor voet
gangers bestemde gedeelte van de weg en mits: 

* Geen onderdeel zich minder dan 2,2 meter boven 
dat gedeelte bevindt; 

* Geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat 
ook staat, zich op minder dan 0,5 meter van het 
voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg 
bevindt; 

* Geen onderdeel verder dan 1,5 meter buiten de 
opgaande gevel reikt. 

Indien men een zonnescherm zou willen en daarbij niet 
voldoet aan deze regels, dan dient men een vergunning 
aan te vragen. Getoetst zal dan worden aan kort gezegd 
veiligheid, eisen van welstand en de mate waarin overlast 
kan worden verwacht. 

Reclame-uitingen op en aan gevels 

De regels omtrent reclame-uitingen op en aan gevels zijn 
te vinden in artikel 4.7.2. van de APV. In het algemeen is 
het aanbrengen van een reclame-uiting vergunningplich
tig, waarbij het toetsingskader is of de reclame voldoet 
aan redelijke eisen van welstand en of het belang van de 
verkeersveiligheid niet in het geding komt. Daarnaast gel
den voor monumentenpanden nog bijzondere regels (op 
grond van ondermeer de Monumentenwet). 

Het plaatsen van vlaggen, wimpels en vlaggenstokken is 
volgens de APV vergunningvrij, indien zij geen gevaar of 
hinder kunnen opleveren voor personen of goederen en 
niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt. 



Het plaatsen van uitstallingen 
Een 'hot item' in de Kaatsbaan blijft het plaatsen van uit
stallingen (met bijvoorbeeld reclameaanduidingen) door 
de winkeliers. Omtrent het plaatsen van uitstallingen zijn 
regels gesteld in artikel 2.1.5.1. van de APV; deze regels 
dienen de (verkeers)veiligheid en het voorkomen of beper
ken van overlast. Ook kent de APV op dit punt een wel
standstoets. Eind vorig jaar zijn nadere beleidsregels vast
gesteld waaraan de jaarlijks aan te vragen vergunningen 
moeten voldoen. Deze regels luiden als volgt: 
» De uitstalling moet geplaatst worden binnen l 

meter gerekend vanuit de gevellijn; 
» Vanaf del meter tot de wegkant c.q. het straat 

meubilair moet een doorloopruimte overblijven 
van 1.50 meter. 

Ondanks deze nieuwe, aangescherpte regels, is het zonder 
meer duidelijk dat verschillende uitstallingen in de 
Kaatsbaan ten minste voor overlast zorgen -denk slechts 
aan de doorgang voor gehandicapten- en ook bepaald 
geen aanwinst zijn voor het aanzien van de Kaatsbaan. 

Bijvoorbeeld Amersfoort heeft vergaande maatregelen 
genomen om uitstallingen te verbieden, omdat ze de toe
gankelijkheid van straten en winkels in sterke mate beper
ken en het gevelbeeld verstoren. 

Kleuren op gevels 
Afgezien van de monumentpanden, is er geen gemeente
lijke toestemming nodig voor onderhoudsschilderwerk 
aan panden in de Kaatsbaan. Wel zou nog, in extreme 
gevallen, kunnen worden teruggegrepen op de zogenaam
de excessenregelingen volgens de Woningwet, maar 
navraag bij de gemeente leert dat dit instrument in de 
praktijk nauwelijks wordt gebruikt. 
Toch zou op dit punt nog veel kunnen worden gewonnen. 
Het belang van een evenwichtige kleurencombinatie en 
het gebruik van een beperkt aantal -gedekte- tinten is evi
dent. Een aanzet tot verbetering is al door de gemeente 
gegeven, door het op basis van uitgebreid onderzoek vast
stellen van een aantal historische 'Maarssense' kleuren. 
Hiervoor is door de gemeente al een subsidieregeling in 
het leven geroepen. Een volgende stap is het stimuleren 
van het gebruik door huiseigenaren en ondernemers van 
dit kleurenschema. 

45



Conclusies en aanbevelingen 
Helaas moet worden vastgesteld dat op dit moment de 
bestaande regels, ondanks hun gedetailleerdheid, onvol
doende soelaas bieden. Een korte wandeling door de 
Kaatsbaan maakt dat al duidelijk. 

flbals terecht wordt opgemerkt in de concept 
Welstandsnota 2004 dient er aandacht te worden besteed 
aan wijzigingen van winkelpuien, reclamevoorzieningen 
en rolluiken. De oorspronkelijke (verticale) gevelindeling 
moet worden behouden en waar mogelijk hersteld. Wat 
nodig is om een daadwerkelijke verandering op afzienbare 
termijn te bereiken, is het ontwerpen van zo specifiek 
mogelijke richtlijnen, waaraan de gewenste mate van wel
stand moet worden getoetst. In bijvoorbeeld IJsselstein en 
Amersfoort zijn dergelijke richtlijnen ontwikkeld, die in 
acht worden genomen door de Provinciale Utrechtse 
Welstandscommissie (PUWC). Door de gemeentelijke 
'beleidsmakers' moet stellig kennis worden genomen van 
het 'gevelhandboek' van de gemeente Amersfoort. Dit 
gevelhandboek bevat gedetailleerde beleidsregels voor het 
wijzigen van gevels. Het is dringend noodzakelijk om voor 
(in eerste instantie en in ieder geval) de Kaatsbaan ook 
dergelijk beleid te ontwikkelen. In dat beleid dient een 
algeheel verbod te worden opgenomen op reclameuitin
gen op straat. Uitstallingen van verkoopgoederen zullen in 
dat beleid strak gereguleerd dienen te worden en mogen 
de toegankelijkheid van de straat absoluut geen geweld 
aandoen. Wij denken hierbij, waar dat kan, aan toestaan 
van een gevelgebonden uitstalling, niet verder dan 75 cm 
uit de gevel. 
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4.4 De economie van de Kaatsbaan

Het in opdracht van de gemeente geschreven rapport 
'Maatwerk voor Maarssen' (door bureau Ecorys, 2003) 
over de toekomst van de middenstand hebben wij gelezen 
met het oog op mogelijke effecten voor de Kaatsbaan. In 
bepaalde tekstonderdelen wordt naar paginanummers uit 
dat rapport verwezen. Voor zover in het navolgende niet 
verder op dit rapport (hierna te noemen MvM) wordt 
ingegaan, mag ervan uitgegaan worden dat de Kaatsbaan 
Projectgroep de conclusies en aanbevelingen onder
schrijft. 

De Kaatsbaan als monument 
Uit de nadruk die in MvM gelegd wordt op de aspecten 
belevenis, fun, leisure, kleinschalig, en exclusief, blijkt dui
delijk dat het verhogen van het welstandsniveau van de 
Kaatsbaan een van de meest voor de hand liggende mid
delen is tot revitalisatie. Hierbij hoort nu eenmaal een 
mooie omgeving. Maar, ook gevoel van veiligheid is een 
onmisbaar element. Onder andere op dat onderdeel 
(p. 30 en 31) worden Maarssen-centrum en Bisonspoor 
met elkaar vergeleken. Helaas gebeurt dat via grafieken 
met verschillende schalen, waardoor de werkelijkheid 
nogal verdoezeld raakt. Openbare veiligheid, en trouwens 
ook openbare ruimte scoren visueel niet veel slechter dan 
Bisonspoor, maar als naar de percentages gekeken wordt, 
is het verschil vrij dramatisch. Op z'n best zou voor beide 
aspecten de uitkomst voor Maarssen-centrum neutraal 
genoemd mogen worden. 

Deze uitkomst baart de projectgroep Kaatsbaan duidelijk 
meer zorgen dan de schrijvers van MvM. 

De economie van de Kaatsbaan 
Over de mogelijkheden tot bescheiden volumevergroting 
van het winkelaanbod in de Kaatsbaan en omgeving zijn 
wij minder somber dan MvM. De dreiging die uit zou gaan 
van nieuw te bouwen winkelcentra vatten wij niet zo 
zwaar op, aangezien Maarssen-centrum iets te bieden 
heeft (zal gaan hebben) dat deze centra ten enenmale 
missen: sfeer. Eveneens wordt gesproken over de bedrei
ging door de nabijheid van Utrecht (p.36). Ons inziens 
bestaat die bedreiging al zo lang als een status quo, waar
mee wel rekening gehouden dient te worden, maar waar
van geen onverwachte dreiging valt te verwachten. 
Over de horeca en de regionale aantrekkingskracht van de 
Kaatsbaan is het rapport ons inziens niet helemaal helder, 
volgens het rapport zou van enige aantrekkingskracht 
geen sprake zijn. De horeca in Maarssen is wel een bloei
ende bedrijfstak ondanks dat het merendeel van de dorps
bewoners zegt daar weinig gebruik van te maken. Dat 
moet betekenen dat de bezoekers uit de regio komen. 
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Kansen (MvM p.38) 
Het uitbuiten van kansen is een onontbeerlijke voorwaar
de voor een sterk dorpscentrum. In het rapport (p 30) 
wordt gesproken van het uitbuiten van de kans het 
Harmonieplein als cultureel centrum verder te ontwikke
len. Dit is zeker gewenst, maar wel met een kwalitatief 
goed aanbod, zoals bijvoorbeeld een theater- en concert
zaal, met sfeer en allure zowel van binnen als van buiten. 
Ruime parkeermogelijkheden en een leuke omgeving voor 
drank en spijs, vooraf of na het theaterbezoek, zijn onont
beerlijk. 

Bedreigingen (MvM p. 38) 
Het primaire verzorgingsgebied wordt klein genoemd. In 
onze ogen een reden te meer om er bestemmingsplan
technisch zeer zorgvuldig mee om te springen. En wel in 
die zin, dat alles in het werk gesteld zou moeten worden 
om bewoning van dit gebied te bevorderen. Geen kanto
ren in woonhuizen meer toestaan. Een open oog houden 
voor inbreidlocaties waar woningen gebouwd zouden 
kunnen worden zal in ieder geval ervoor zorgen dat niet 
meer primair verzorgingsgebied verloren gaat dan strikt 
nodig is. 

Over een andere indeling van de horeca (MvM p. 57) 
De voorgestelde indeling (Winkel gebonden daghoreca, 
Maaltijd en spijsverstrekkers, Drank verstrekkers, 
Discoteken & nachtzaken, en Logies verstrekkers) is ons 
inziens onduidelijk, met grote overlappingen, waardoor 
gericht beleid niet mogelijk wordt. De indeling moet erop 
gericht zijn dat horeca op plaatsen zit waar dat maat
schappelijk wenselijk wordt geacht. Er moet dus niet geke
ken worden naar de aard van de verstrekking, maar naar 
functie en inpasbaarheid daarvan. Het eenvoudigst en 
eenduidigst is in onze ogen een indeling naar verstrek
kingstijdstip. Middels regelgeving gebaseerd op deze 
indeling kan voor de Kaatsbaan gestreefd worden naar 
hoofdzakelijk retail-gebonden horeca, zijnde horeca met 
praktisch dezelfde openingstijden als de winkels. Dit voor
komt ook dat het winkelend publiek met name 's morgens 
nog vele zaken aantreft die gesloten zijn wat absoluut niet 
bevorderlijk is voor sfeer en aantrekkelijkheid. 
De andere horeca kan dan hoofdzakelijk geconcentreerd 
blijven in bijvoorbeeld de Breedstraat en op het 
Harmonieplein. Nachthoreca dient daarbij goed geregu
leerd en gecontroleerd te worden, want niet alleen geeft 
dit overlast aan de woonomgeving, maar ook voor de 
ondernemers geeft dit een sterk verhoogt risico van ver
nielingen. 




