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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING VAN 9 OKTOBER 2008

AANWEZIG:

de heer Miel CRAEGHS, burgemeester,
de heren Tom SEURS, Jo SANTERMANS, Marc BERGMANS en mevrouw Kathleen DE CLEENE, schepenen,
de heren Jean MARTENS, Luc NIJS, Nico KNEVELS, Valeer HOOGMARTENS, mevrouw Nathalie VAN MELE, de
heren Ben KNOOPS, Guido HOOGMARTENS, mejuffrouw Nele STEEGMANS, mevrouw Jacqueline
SCHRIJVERS, de heer Leo DEGRAEVE, mevrouw Marleen KIGGEN, mevrouw Marleen CROES en mevrouw
Marina HANOT, raadsleden,
de heer Jos TRUYEN, voorzitter en de heer Jean MEERMANS, gemeentesecretaris.

DAGORDE: VASTSTELLING POLITIEREGLEMENT TERRASSEN
DE GEMEENTERAAD:
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op de wet van 14 december 2005 houdende administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat diverse horecazaken terrassen voorzien hebben op het openbaar domein;
Overwegende dat deze terrassen voorzien worden als uitbreiding van hun drank- en/of eetgelegenheid;
Overwegende de noodzaak tot het opstellen van een politiereglement teneinde deze innames van het
openbaar domein voor het uitbaten van een terras te regelen;
Overwegende de bespreking ten gronde;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Met 19 stemmen voor, 0 stemmen tegen bij 0 onthoudingen;

BESLUIT:
Artikel 1
Voor toepassing van deze richtlijnen wordt verstaan onder:
openbaar domein: de gehele openbare infrastructuur (inclusief straatmeubilair, beplantingen)
beheerd door een overheid;
terras: elke inname van het openbaar domein die als uitbreiding van de betreffende handelszaak
(drank- en/of eetgelegenheid) dient, bestaande uit losse elementen zoals stoelen, parasols,
jumboparasols en eventueel windschermen, en die niet kan worden afgesloten;
Artikel 2
Het plaatsen van stoelen, banken, tafels, toonbanken, uitstalkasten, bloembakken, terrasmeubilair,
windschermen en andere voorwerpen op de voetpaden en op de openbare weg (bijvoorbeeld in de vorm van
“terrassen”) is verboden, tenzij in de gevallen en onder de voorwaarden hierna vermeld.
Artikel 3
Het college van burgemeester en schepenen kan, bij wijze van voorafgaande en schriftelijke machtiging
uitzonderingen op het in artikel 2 vermeld algemeen verbod toestaan.
Artikel 4
Deze machtiging houdt rekening met de bepalingen welke in onderhavig reglement zijn vastgesteld, en
duidt, in voorkomend geval, de plaats en oppervlakte aan welke mag ingenomen worden, alsmede alle
bijkomende modaliteiten die het college nodig acht.
Het college van burgemeester en schepenen dient bij het afleveren van de machtiging rekening te houden
met o.a. de volgende beperkingen:
het vrijwaren van ingangen van zowel particuliere als openbare gebouwen;
het verzekeren van een vrije doorgang op het voetpad van minimum 1,50 meter. De doorgang voor
de voetgangers wordt gemeten vanaf elke hindernis tot aan de grenslijn van het terras. Afhankelijk

-

van de plaats en densiteit van het verkeer kan het college van burgemeester en schepenen het
behoud van een grotere doorgang in de vergunning opleggen.
het vlot toegankelijk maken van de terrassen voor rolstoelgebruikers en voor kinderwagens.
(Ingeval het terras hoger ligt dan het voetpad, zal er een hellende overgang van minstens 1,50 m
breed gemaakt worden tussen voetpad en terrasvloer, met een hellingspercentage van maximaal 7
%.)

Artikel 5
De aanvraag tot het bekomen van een gemeentelijke machtiging dient vergezeld te zijn van:
een schriftelijk verzoek, gericht aan het college van burgemeester en schepenen
een grondplan (op schaal 1/50) met de juiste afmetingen van de gevraagde ingebruikname;
het aantal stuks van het uitgezette meubilair dient op het grondplan aangeduid te worden. Dit mag
nooit groter zijn dan hetgeen in volledig bezette toestand binnen de vooropgestelde ruimte
opgesteld kan worden.
de vermelding van de gebruikte materialen en voorwerpen
Artikel 6
De machtiging kan verleend worden zonder aanduiding van duurtijd, voor een bepaalde duurtijd of voor
bepaalde dagen en uren.
De machtiging moet opnieuw worden aangevraagd bij iedere verandering van uitbater of eigenaar, de
ingenomen oppervlakte, de aard van de elementen of de herinrichting van het openbaar domein.
Artikel 7
De machtiging geeft geen recht op enige onherroepelijke vergunning, noch dienstbaarheid op de openbare
weg. Het college heeft steeds het recht om ten allen tijde en mits aangetekend schrijven bedoelde
machtiging in te trekken, te herzien of aan te vullen. Het kan tevens, naar aanleiding van festiviteiten,
kermissen, enz., waarvoor het openbaar domein moet gereserveerd worden, beslissen dat een eerder
verleende machtiging op bepaalde data geen uitwerking kan hebben.
De betrokkene moet zich naar het besluit van intrekking, herziening, aanvulling of niet-uitwerking schikken,
zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.
Artikel 8
§ 1. Vaste constructies zijn in principe niet toegelaten.
§ 2. Het plaatsen van wanden (windschermen) bij deze terrassen kan slechts toegelaten worden voor zover:
de wanden bestaan uit verplaatsbare panelen;
de eventuele bevestiging aan de betegeling vakkundig wordt uitgevoerd, met een minimum aan
beschadiging
de wanden maximum 1,80 m hoog zijn;
het deel van de wanden boven 0,80 m (met een marge van 10 cm), behalve wat eventuele
tussensteunen en bovenranden betreft, doorzichtig is en uitgevoerd in veiligheidsglas of ander quasionbreekbaar materiaal; het onderste deel van de wanden (onder 0,80 cm, met een marge van 10
cm), wordt bij voorkeur uitgevoerd in donkere kleur en in hout;
eventuele publiciteit op de wanden beperkt blijft in oppervlakte, niet storend is en alleen betrekking
heeft op dranken of versnaperingen die in de inrichting kunnen worden verbruikt;
de zichtbaarheid en doelmatigheid van de reglementaire verkeerstekens niet wordt gehinderd;
het gebruik van de aangrenzende parkeerplaatsen niet wordt belemmerd.”
§ 3. Het plaatsen van vloerelementen kan toegelaten worden voor zover deze steeds verwijderd kunnen
worden en geen obstakel vormen voor voetgangers, fietsers en andere weggebruikers.
§ 4. De eigenaars of uitbaters zijn zelf verantwoordelijk voor de reiniging van hun terrassen. De terrassen
en vergunde aanhorigheden moeten in goede staat van netheid worden gehouden.
Artikel 9
Op deze terrassen zal slechts gedempte muziek gemaakt worden zodat het niet storend is voor de buren. Ze
dienen in ieder geval volledig ontruimd te zijn om 24 uur.
Voornoemde bepaling doet uiteraard geen afbreuk aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 24
februari 1977 houdende vaststelling van geluidsnormen voor muziek in openbare en private inrichtingen, dat
onverminderd van toepassing blijft.
Artikel 10
De verleende machtiging doet geen afbreuk aan eventuele machtigingen welke op grond van wettelijke en
reglementaire bepalingen door andere instanties worden vereiste (bvb. het Vlaams gewest voor de
gewestwegen)
Artikel 11
De houder van de machtiging is verantwoordelijk voor alle schade die ingevolge de inname van het
openbaar domein en de aangebrachte inrichtingen, rechtstreeks of onrechtstreeks aan derden of aan het
openbaar domein kan worden toegebracht.
De uitbater dient een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor de ingebruikname van het terras af te
sluiten. De uitbater dient vóór de inname van het terras het bewijs hiervan voor te leggen aan het college.
Nadien kan het bewijs van verzekering opgevraagd worden door het college.

Artikel 12
Alle openbare nutsvoorzieningen moeten steeds bereikbaar zijn en toegankelijk blijven voor de openbare
diensten. Zo kunnen de terrassen niet boven een afsluiting of hydrant van het waterleidingsnet geplaatst
worden, tenzij die afsluiting en hydrant bestendig bereikbaar blijft en doeltreffend gesignaleerd wordt.
Alle werken welke betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de houder van de
machtiging worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig recht tot schadeloosstelling.
Artikel 13
Het college kan, in een met redenen omkleed besluit, machtigingen toestaan die afwijken van de hierboven
vermelde bijzondere voorwaarden, wanneer specifieke omstandigheden (bvb. ingerichte festiviteiten) het
vereisen.
Artikel 14
Voor zover de gevraagde machtiging enkel betrekking heeft op de uitvoering van werken op of langs de
openbare weg, waarbij eventueel materialen, werktuigen, e.d. op het openbaar domein moeten geplaatst
worden, of op de plaatsing van tijdelijke (verkeers)signalisatie op de openbare weg, kan zij verleend worden
door de burgemeester.
Artikel 15
Overtredingen van de bepalingen van onderhavige verordening kunnen vastgesteld worden door
politieambtenaren/agenten van politie en ambtenaren aangesteld door de gemeenteraad in het kader van
art. 119bis van de nieuwe gemeentewet.
Voor zover wetten, besluiten, decreten, algemene en provinciale reglementen of verordeningen geen andere
straffen voorzien, worden inbreuken op deze verordening gesanctioneerd als volgt:
x
Niet naleving van de bepalingen vervat in dit reglement worden in principe bestraft met een
administratieve geldboete conform de procedure vervat in artikel 119 bis NGW. De omvang van de
administratieve geldboete zal ongeacht de omstandigheden het bedrag van het wettelijke voorziene
maximum van € 250,00 niet overschrijden.
x
Ernstige overtredingen op de bepalingen van dit reglement in de zin dat ze een gevaar betekenen
voor de openbare rust, veiligheid, gezondheid en zindelijkheid kunnen evenwel gesanctioneerd
worden met een (onmiddellijke) schorsing of intrekking van de gemeentelijke machtiging, opgelegd
door het college van burgemeester en schepenen overeenkomstig artikel 119 bis van de nieuwe
gemeentewet.
Indien inbreuken worden vastgesteld en ieder uitstel gevaar zou kunnen opleveren, laat de burgemeester
van ambtswege de maatregelen uitvoeren die de overtreder verzuimt te nemen en dit op kosten van de
overtreder.
Bij gebrek aan een vergunning kan de burgemeester de inrichtingen, installaties en voorwerpen in strijd
met het reglement opgesteld laten verwijderen op zijn bevel en op kosten van de overtreder.
Artikel 16
De houders van de machtiging, volgens dit reglement afgeleverd, zijn verplicht een uittreksel van
onderhavig reglement op een duidelijk zichtbare plaats kenbaar te maken aan hun cliënteel.
Artikel 17
Dit reglement zal bekend gemaakt worden zoals voorzien in artikel 186 tot en met 187 van het
gemeentedecreet.
Artikel 18
Een afschrift van dit reglement zal worden verzonden, overeenkomstig art. 42 van het Gemeentedecreet aan
de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en de griffie van de politierechtbank.

aldus gedaan in zitting op datum als boven
namens de gemeenteraad
(get.) Jean Meermans
gemeentesecretaris

(get.) Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

voor eensluidend uittreksel
in opdracht:

Jean Meermans
gemeentesecretaris

Jos Truyen
voorzitter gemeenteraad

