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Art. 1.

De hiernavolgende verordenende maatregelen hebben betrekking op de ingebruikname van
het openbaar domein met het oog op het plaatsen van open terrassen, open
terrasconstructies en overdekte terrassen.

Art. 2.

Elkeen die het openbaar domein wil innemen met het oog op het plaatsen van een terras of
een terrasconstructie is ertoe gehouden hiertoe een aanvraag met grondplan en afmetingen
en met de afstand tot de stoeprand, boordsteen inbegrepen, in te dienen bij het College van
Burgemeester en Schepenen.

Art. 3.

Indien voor de constructie tevens een stedenbouwkundige vergunning nodig is, dient
hiervoor na afgifte van de terrasvergunning door het College apart een stedenbouwkundige
vergunning aangevraagd te worden.

Art. 4.

Indien het terras gelegen is aan een gewestweg moet tevens ingeval van een constructie
een machtiging gevraagd worden aan de wegbeheerder.

Art. 5.

Onder terrasconstructie wordt verstaan zowel vaste constructies als losse elementen.

Art. 6

Het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning doet geen afbreuk aan de
bevoegdheid van de beheerder van het openbaar domein om het in gebruik geven van het
openbaar domein te beperken of niet toe te staan.

Art. 7.

De vergunninghouder staat als een goede huisvader in voor het degelijk onderhoud van de
bevloering van het openbaar domein dat door het terras wordt ingenomen. Er mag in de
bevloering van het openbaar domein niet geboord of gekapt worden, behoudens op de
plaatsen door de beheerder van het openbaar domein aangeduid en op de wijze door hem
bepaald. Daartoe dient de aanvrager op het bijgevoegde plan melding te maken van de
geplande en gewenste bevestigingen. Bij afwijking van het vergunde is de beheerder
gemachtigd om de schade op kosten van de vergunninghouder te laten herstellen, zonder
verhaal.

Art. 8.

Boven een terras kan alleen gebruik gemaakt worden van parasols, een zonnetent,
zonnescherm of zonnedoek als beschutting tegen de weersomstandigheden. Er mag
behalve de zonnetent, het zonnescherm of het zonnedoek geen andere dakbedekking
gebruikt worden, behoudens bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Art. 9.

Bij gebruik van een zonnescherm of zonnedoek zal de aanvrager de geplande kleur
meedelen. Het College van Burgemeester en Schepenen kan een andere kleur opleggen,
zonder verhaal.

Art. 10.

Zonnetenten, marquises, luiken of andere beweegbare of vaste inrichtingen, die aan
gebouwen worden bevestigd, moeten op het openbaar domein een vrije doorgang van
minstens 2 meter hoogte laten.

Art. 11.

Als bevloering wordt de bevloering van het openbaar domein, zoals door de
terreinbeheerder ter beschikking gesteld, ongewijzigd gebruikt of kunnen alleen houten
wegneembare vloeren toegestaan worden. De aangebrachte vloer moet openingen hebben,
voorzien van roosters van maximum 1 cm², ter verluchting van de ruimte onder het terras,
behoudens bij het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Art. 12.

Indien windschermen geplaatst worden, zijdelings en/of aan de voorzijde, mag maximaal de
onderkant tot een hoogte van 80 cm bestaan uit vrij te kiezen materiaal, en zal de rest tot
minimum 1.80m hoog, bestaan uit doorzichtig glas, niet afgeschermd door gordijnen,
stickers, enz..

Art. 13.

Commerciële boodschappen zijn verboden. Enkel de benaming en logo van de instelling is
toegestaan, voor zover ze zijn aangebracht in professionele belettering op glas. Deze
belettering mag hoogstens tot 10% van het totale glasoppervlak beslaan.

Art. 14.

Iedere vergunninghouder heeft de vrije materiaalkeuze voor de te plaatsen tafels en stoelen
mits er geopteerd wordt voor uniformiteit in de materiaalkeuze. Bij vaste terrassen is
meubilair uit plastiek uitgesloten.

Art. 15.

Bij de aanvraag tot een terrasvergunning zal de aanvrager naast het inplantingsplan met de
afmetingen, meedelen of het gaat om tafels en stoelen, parasols, zonneschermen,
afbakening met windschermen, vast of niet, tijdelijk met de periode van ingebruikname of
blijvend. Ingeval windschermen gebruikt worden en of zonnedoek zal een duidelijke schets
bijgevoegd worden.

Art. 16.

Terrassen kunnen alleen geplaatst worden direct aansluitend aan en voor de betreffende
horeca inrichting. Terrassen kunnen niet voor de gevel of de eigendom van iemand anders
geplaatst worden.

Art .17.

Het College van Burgemeester en Schepenen kan een afwijking toestaan wanneer het
onmogelijk is om voor de eigen uitbating een terras te voorzien en anderzijds een oplossing
voorhanden is, die geen hinder voor de buren van de aanvrager veroorzaakt, in die zin dat
het terras niet voor de gevel of de eigendom van iemand anders geplaatst wordt.

Art .18.

Bij gebruik van parasols moeten die zodanig opgesteld zijn, dat de buitenste rand niet
buiten de toegestane terraszone uitsteekt.

Art .19 .

De vrije doorgang voor het voetgangersverkeer moet tenminste 1.50m zijn. In uitzonderlijke
gevallen waarbij het voetpad die breedte niet toelaat, kan hiervan door het College van
Burgemeester en Schepenen afgeweken worden. Bij afwijking zal de vrije doorgang nooit
minder dan 1m bedragen. Deze breedtes zijn te meten met de boordsteen inbegrepen.

Art. 20.

Indien de breedte van het voetpad na de vergunning verminderd wordt, moet de
vergunningverlener zijn terras aan de nieuwe situatie aanpassen, zonder dat hieruit enig
recht op schadevergoeding kan geput worden.

Art. 21.

Verwarmingselementen op het terras zijn toegestaan. Verlichting en sierverlichting is
toegestaan voor zover de veiligheid verzekerd is en er geen loshangende kabels zichtbaar
zijn.

Art. 22.

In geval van verwarming van een gesloten terras zal de vergunninghouder hiervoor een
specifieke verzekering of een uitbreiding van zijn bestaande verzekering afsluiten en het
bewijs na de eerste vergunning en vóór de uitbating en vervolgens bij elke aanvraag
voorleggen.

Art. 23.

De openingstijd van terrassen is tot uiterlijk 02.00 uur. Vanaf 22.00 uur dient de nachtrust
gerespecteerd te worden. Op het terras wordt geen muziek gemaakt, behoudens
uitzonderlijke gevallen, die vooraf schriftelijk aangevraagd worden aan het College van
Burgemeester en Schepenen en toegestaan zijn. In individuele gevallen kunnen de
openingstijden ingekort worden.

Art. 24.

Het is verboden om terrasmeubilair op het openbaar domein te plaatsen behoudens op de
hiertoe vergunde plaats en dit gedurende de vergunde periode.

Art. 25.

In geen geval mogen borden met aankondigingen of andere voorwerpen voorkomen buiten
de vergunde terraszone.

Art. 26.

Binnen de vergunde terraszone kunnen geen andere zaken voorkomen dan degene die
vergund zijn en dan datgene wat bij een normale terrasuitbating hoort.

Art .27.

Op de terrassen mogen geen drankautomaten of andere verdeelautomaten, frigobakken of
andere voorraadrecipiënten, apparaten om vlees te roosteren met uitzondering van een
occasioneel barbecue stel, soft-ijsmachine of om het even welk ander toestel om
bereidingen te maken of te koop aan te bieden geplaatst worden.

Art. 28.

Speeltoestellen of andere vermakelijkheidstoestellen voor kinderen, al of niet automatisch,
zijn verboden op de terrassen.

Art. 29.

Ter gelegenheid van de jaarlijkse kermissen of andere speciale gelegenheden zal het
College van Burgemeester en Schepenen op een plan aanduiden met welke ruimte de
vergunde terrassen mogen uitbreiden gedurende de kermisdagen. Dit plan zal aan de
vergunninghouders bezorgd worden en het collegebesluit geldt als tijdelijke machtiging voor
uitbreiding van het terras.

Art. 30.

De terrasvergunning wordt aangegaan voor maximum één jaar, met de mogelijkheid van
opzegging door de vergunningaanvrager of door het College van Burgemeester en
Schepenen, dat hiertoe een gemotiveerde beslissing neemt, behoudens bij het afsluiten van
een erfpachtovereenkomst of een domeinconcessieovereenkomst.

Art. 31.

Aanvraag tot vernieuwing van de vergunning gebeurt met een eenvoudig schrijven, dat
refereert naar de vorige vergunning.

Art. 32.

De terrasvergunning wordt verleend op naam van de aanvrager-uitbater en is niet
overdraagbaar.

Art. 33.

In geval van stopzetting van de handelsactiviteiten dient de volledige terrasconstructie
onmiddellijk verwijderd te worden, zoniet zal die op kosten van de vergunninghouder door
het gemeentebestuur verwijderd worden.

Art. 34.

Bij geplande wijziging van het terras ten opzichte van het vergunde, dient een nieuwe
aanvraag aan het College van Burgemeester en Schepenen te worden gericht.

Art. 35.

Onder geen beding kan de vergunningverlener of de wegbeheerder verantwoordelijk
gesteld worden voor schade of ongevallen veroorzaakt door of met de terrasconstructie, de
meubelen of de aanhorigheden. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van en op het
terras berust volledig bij de aanvrager en bij de uitbater en bij alle andere burgerlijke
aansprakelijke personen of rechtsstructuren.

Art. 36.

Bij het plaatsen van terrassen moeten alle openbare nutsvoorzieningen steeds bereikbaar
en toegankelijk blijven voor de openbare diensten.

Art. 37.

Het terras mag niet boven een gasafsluiter of een brandkraan geplaatst worden, tenzij die
bestendig bereikbaar zijn en doeltreffend gesignaleerd zijn.

Art .38.

Alle werken die betrekking hebben op een dienst van openbaar nut moeten door de houder
van de terrasvergunning worden gedoogd, zonder dat hij aanspraak kan maken op enig
recht tot schadeloosstelling. Op het eerste verzoek van het College van Burgemeester en
Schepenen wordt de terrasconstructie daartoe vrijgemaakt en de vergunde ruimte voor de
duur der werken vrijgegeven.

Art. 39.

§1. De overtredingen van deze verordening worden bestraft met een gemeentelijke
administratieve geldboete, conform de beslissing van de gemeenteraad van heden
houdende vaststelling van een algemeen reglement op de administratieve sancties,
opgelegd door de hiertoe door de gemeenteraad aangestelde ambtenaar, conform de
procedure in artikel 119 bis van de nieuwe gemeentewet, onverminderd de bepalingen
inzake herhaling, samenloop en verzachtende omstandigheden, vervat in de beslissing van
de gemeenteraad van heden houdende vaststelling van een algemeen reglement op de
administratieve sancties.

§2. Worden bij toepassing van onderhavige verordening door de gemeente werken
uitgevoerd op kosten van de overtreders omdat deze ze verzuimen te verrichten, dan
gebeurt dit steeds onverminderd de straffen, in §1 van dit artikel bepaald.

