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Gevelwijzigingen, kozijnen, dakramen, (rol)luiken

Onderstaande criteria geven aan, wanneer een bouwplan aan de mini-
male eisen van welstand voldoet.

Gevelwijziging

• de stijlkenmerken van het bestaande gebouw moeten
behouden blijven
• de maatvoering en indeling moeten aansluiten op die van de
overige gevelvlakken van het bestaande gebouw
• kleur en materiaal moeten gelijk zijn aan die van de overige
gevelvlakken
• bijzondere detaillering van het bestaande gebouw moet bij
de gevelwijziging worden doorgezet.

Kozijnen, gevelpanelen

•  nieuwe panelen en kozijnen moeten aansluiten bij te handhaven
 panelen en kozijnen in de gevel
•  nieuwe kozijnen moeten in profielafmeting en diepte van de negge   
 minstens gelijk zijn aan de overige bestaande kozijnen in de gevel
•  materiaal en kleur moeten aansluiten op de bestaande kozijnen, pane- 
 len en luiken in de gevel
•  bijzondere detaillering van de bestaande gevel en kozijnen moet wor- 
 den behouden en/of voortgezet
•  het materiaalgebruik is deugdelijk, de aanpassing moet minimaal tien  
 jaar meegaan.

Dakramen

•  meerdere dakramen op één dakvlak moeten dezelfde vorm hebben en  
 op dezelfde onderlijn gerangschikt zijn
•  onder, boven en aan weerszijden van het dakraam moet minimaal 0,5 
 meter dakvlak zijn, bij meerdere dakramen moet de tussenruimte   
 minimaal 0,5 meter zijn.

(Rol)luiken

•  (rol)luiken moeten in kleur bij de gevel passen
•  (rol)luiken moeten in de maatverhoudingen van de gevelindeling
 passen
•  rolluiken mogen de vormgeving en detaillering van de gevel niet ver 
 storen.

Toelichting
In deze brochure vindt u de algemene sneltoetscriteria voor gevel-
wijzigingen, kozijnen, dakramen en (rol)luiken. U kunt uw bouwplan 
toetsen aan deze sneltoetscriteria als dat is vermeld in de brochure 
voor de categorie waarin de woning hoort waarvoor u een bouwplan 
wilt indienen. Lees dus altijd de brochure die over uw categorie gaat: 
de sneltoets verschilt namelijk per categorie. In de algemene brochure 
Welstandsnota Enschede of op www.loket.enschede.nl vindt u meer
informatie over het welstandsbeleid.

De standaard: sneltoetscriteria
De sneltoetscriteria beschrijven de standaard voor een bouwplan. Ze 
zijn, zoveel als mogelijk is, objectief. Daardoor kunt u van tevoren goed 
inschatten of uw bouwplan voldoet aan de eisen en bovendien kan uw 
bouwplan snel worden getoetst. U hebt binnen zes weken uitsluitsel.

Geen goedkeuring: alsnog specifieke criteria
Het kan voorkomen dat uw bouwplan niet aan de sneltoetscriteria blijkt 
te voldoen. In dat geval toetst de Stadsbouwmeester uw plan alsnog 
aan de specifieke criteria van de categorie waarin de woning hoort 
waarvoor u een bouwplan indient.

Meer bijzonder: specifieke criteria
U hoeft niet per se voor een standaardoplossing te kiezen. U kunt altijd 
een meer bijzonder of afwijkend bouwplan maken, dat niet voldoet aan 
de sneltoetscriteria die voor uw bouwplan zijn vermeld. In dat geval 
moet uw bijzondere of afwijkende bouwplan worden getoetst door de 
Stadsbouwmeester. De Stadsbouwmeester hanteert daarvoor de speci-
fieke criteria van de categorie waarin de woning hoort waarvoor u een 
bouwplan wilt indienen.

Definitie
Gevelwijzigingen kunnen bestaan uit aanpassingen aan kozijnen van 
deuren en ramen, het aanpassen of plaatsen van (rol)luiken en gevelpa-
nelen en het aanpassen of plaatsen van dakramen. Ook grootschaliger 
gevelwijzigingen waarbij een deel van de gevel of de gehele gevel in-
clusief kozijnen wordt aangepast, worden aan de onderstaande criteria 
getoetst.
Gevelwijzigingen blijven beperkt tot het bestaande gevelvlak, anders 
is sprake van een uit- of aanbouw. Ook kunnen individuele kozijnen 
worden aangepast. Bijvoorbeeld bij vervanging of door wijziging van de 
kozijnindeling.
Een standaard bouwplan is afgestemd op de vorm, de maat, het ma-
teriaalgebruik, de kleur en de detaillering van het bestaande gebouw 
waar het bouwplan aan wordt toegevoegd.
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