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Notitie advies Weistandscommissie

Insp: LM

plaatsen van verlichte gevelreclame en 3 vlaggenmasten

OPS$BOMHJ505

Omschrijving van het advies:

De reclame met het complete logo op de 6 vlaggen is akkoord.

Advies: akkoord onder voorwaarden; indien het plan overeenkomstig het advies wordt 
aangepast hoeft dit niet opnieuw aan de commissie te worden voorgelegd.

Het reclamebureau geeft een toelichting. Het nieuwe logo voor Kloosterman behoort tot de 
huisstijl en komt 3x terug op de twee straatgerichte gevels en op de 6 vlaggen.

De commissie adviseert maximaal 1 vlakke reclame per gevel toe te passen, dit advies is 
overeenkomstig de criteria voor reclames in de welstandsnota.

Verder adviseert de commissie om de reclame niet over de daktrim te plaatsen, maar daaronder 
te houden zodat de dakrand als strook doorloopt Dat kan door ofwel het hele logo te verkleinen 
of door het kader van het logo weg te laten en de losse letters te handhaven. De laatste optie 
bevordert bovendien de leesbaarheid van de reclame.

Dossiernr_______
Bouwadres
Locatie_________
Architect/ontwerper 
Omschrijving

Advies:- 2.
Instantie
Samenvatting

200705 CRO,
Ambachtsweg 48

17-11-2020- 10:30 
Nadvrg.rtf
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Niet Akkoord tenzij... (Akkoord onder voorwaarden)
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