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ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT 
 
Hoofdstuk III –  Inname van de openbare weg en openbare 

plaatsen 

Afdeling 1 – Tijdelijke privatiseringen 

 

Onderafdeling 1 –  Schuttingen, containers, terrassen, koopwaren, mobiele 
verkoopsruimten en andere tijdelijke opstellingen 

 

Artikel 1 - Toepassingsgebied 
 
Op de openbare weg en op openbare plaatsen zijn tijdelijke privatiseringen alleen mogelijk mits een 

voorafgaande schriftelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen. 

De tijdelijke privatisering van openbare plaatsen kan bestaan uit: 
 

§ 3 Terrassen: door het plaatsen van tafels, stoelen en banken, al of niet geplaatst op een wegneembare 
vloer, al of niet omringd door windschermen en al of niet overdekt door een parasol of zonnetent, en 

bestemd om als handels- of horecazaak te worden uitgebaat. 

 

Artikel 2 - Onderzoek en vergunning 
 
De vergunning van het college van burgemeester en schepenen wordt verleend na onderzoek van de 

aanvraag tot tijdelijke privatisering van het openbaar domein.  
§ 1 Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of de (verkeers-)veiligheid op de openbare weg niet in het 

gedrang komt. Daarbij wordt rekening gehouden met de bepalingen van artikel 3 van het besluit van de 

Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake 
wegen voor voetgangersverkeer1. 

§ 2 Tevens wordt onderzocht of er specifieke bepalingen voor terrassen en mobiele verkoopsruimten van 
toepassing zijn. 

De houders van de vergunning, bedoeld in artikel 1, moeten zich stipt gedragen naar de in de vergunning 

opgelegde voorwaarden.  
De vergunning kan altijd worden ingetrokken omwille van veiligheids- en verkeersmaatregelen of bij niet-

naleving van de gestelde voorwaarden.  
Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstelling waarvoor hem 

een vergunning werd verleend onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. 

Bij de intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten de opstelling waarvoor hem 
een vergunning werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zal de opstelling 

ambtshalve worden verwijderd op kosten van de overtreder. 
Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het wederrechtelijk in gebruik nemen van 

openbare plaatsen bij gebrek aan een vergunning, de opstelling onmiddellijk doen verwijderen op kosten 
van de overtreder. 

Buiten het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van 

veiligheid. 
 

                                                
1 “Als de weg voor voetgangersverkeer breder is dan 2 meter, dient steeds een minimale obstakelvrije loopweg van 
1,50 meter breedte te worden gegarandeerd.  
Als de weg voor voetgangersverkeer een breedte heeft tussen 1,50 meter en 2 meter, mag slechts 0,50 meter 
hiervan door obstakels worden ingenomen.  
Wegen voor voetgangersverkeer met een breedte kleiner dan 1,50 meter mogen slechts aangelegd worden in 
straten met een rooilijnbreedte kleiner dan 9 meter.  
Elke weg voor voetgangersverkeer heeft een geheel obstakelvrije loopweg van minstens 1 meter breed en een vrije 
hoogte van minstens 2,10 meter.” 
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REGLEMENT INZAKE HET OPSTELLEN VAN HORECA-
TERRASSEN OP HET OPENBAAR DOMEIN  
 
Artikel 1 - Terminologie 

 
Dit reglement geldt als bijkomende verduidelijking van de voorwaarden, waaronder overeenkomstig het al-

gemeen politiereglement een horecaterras kan worden opgesteld op het openbaar domein. 
Onder horecaterras wordt verstaan de uitbreiding van de horecazaak door middel van een terras op het 

openbaar domein, in de onmiddellijke omgeving van de horecazaak. 

Onder terras wordt verstaan elke constructie bestaande uit vaste en/of losse elementen, zoals windscher-
men, meubilair allerhande, parasols, e.a., zonder dat deze opsomming als beperkend mag aangezien wor-

den. 
Onder zomerterrasseizoen wordt verstaan de periode van half maart tot half november (in totaal 35 weken). 

Onder winterterrasseizoen wordt verstaan de periode van half november tot half maart (in totaal 17 weken). 

 

Artikel 2 - Zone- en gebiedsomschrijving 
 
Dit reglement is van toepassing voor diverse zones en gebiedsomschrijvingen, zoals met verschillende 

nummers aangeduid op de plannen 1, 2, 3 en 4, die aan dit reglement zijn gehecht als bijlage. 

De zones en gebieden worden als volgt omschreven: 
§ 1. Zone Houtbriel/Sacramentsstraat/Sint-Nicolaasplein 

A. Gebied 1 - Houtbriel: 
op het plan 1 aangeduid met nummer 1. 

B. Gebied 2 - Sacramentsstraat: 
op het plan 1 aangeduid met nummer 2. 

C. Gebied 3 - Sint-Nicolaasplein: 

op het plan 1 aangeduid met nummer 3. 
§ 2. Zone Grote Markt 

A. Gebied 4 - kant Nieuwstraat: 
op het plan 2 aangeduid met nummer 4. 

B. Gebied 5 - kant Sint-Nicolaasplein: 

op het plan 2 aangeduid met nummer 5. 
C. Gebied 6 - kant Collegestraat: 

op het plan 2 aangeduid met nummer 6. 
§ 3. Zone Stationsplein/Mercatorstraat 

A. Gebied 7 - Stationsplein: 
op het plan 3 aangeduid met nummer 7. 

B. Gebied 8 - Mercatorstraat: 

op het plan 3 aangeduid met nummer 8. 
§ 4. Zone Stationsstraat: 

 Op het plan 4 aangeduid met nummer 9. 
§ 5. Zone buiten het stadscentrum 

Alle gebieden die niet zijn voorzien in de zones, hiervoor vermeld onder §§ 1, 2, 3 en 4. 

 

Artikel 3 - Begrenzing 

 
De terrassen moeten worden opgesteld binnen de zones en gebieden zoals bepaald op de plannen 1, 2, 3 en 

4, die als bijlage zijn gehecht aan dit reglement. 

Verder gelden volgende bijkomende bepalingen: 
§ 1. Zone Houtbriel/Sacramentsstraat/Sint-Nicolaasplein 

A. Gebied 1 - Houtbriel: 
In dit gebied worden windschermen geplaatst door of in opdracht van het stadsbestuur. 

De windschermen gelden als afscheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 
B. Gebied 2 - Sacramentsstraat: 

Voor de Sacramentsstraat geldt een tweevoudig regime: 

a. In de gebieden waar windschermen zullen worden geplaatst door of in opdracht van het 
stadsbestuur (van huisnummer 1 tot en met huisnummer 5), gelden de windschermen als 

afscheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 
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b. In de gebieden waar geen windschermen mogen worden geplaatst (van huisnummer 6 tot 

en met huisnummer 10), geldt de imaginaire verlenging van de gemeenschappelijke muur 

van de panden als afscheiding tussen de afzonderlijke terrassen, zoals aangeduid op het 
overeenstemmende gebied van plan 1. 

C. Gebied 3 - Houtbriel/Sacramentstraat/Sint-Nicolaasplein: 
Voor het Sint-Nicolaasplein geldt een drievoudig regime; in geen van de regimes is in principe de 

plaatsing van windschermen toegestaan: 

a. Op het binnenplein (kant Apostelstraat): 
Het binnenplein wordt ingedeeld in diverse deelgebieden, die door het college van burge-

meester en schepenen aan elk van de horecazaken, die hun uitbating op het Sint-Nicolaas-
plein hebben, worden toegewezen. Het college bepaalt jaarlijks deze indeling. 

b. Langs de horecazaken zelf (kant Apostelstraat): 

De imaginaire verlenging van de gemeenschappelijke muur van de panden geldt als af-
scheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 

c. Langs de horecazaken zelf (achterkant Houtbriel): 
De imaginaire verlenging van de gemeenschappelijke muur van de panden geldt als af-

scheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 
De gemeenteraad machtigt het college om onder bepaalde voorwaarden de plaatsing van wind-

schermen toe te staan. 

§ 2. Zone Grote Markt 
In deze zone worden windschermen geplaatst door of in opdracht van het stadsbestuur. 

De windschermen gelden als afscheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 
De uiterste grens van de terrassen is vastgesteld op het overeenstemmende gebied van plan 2.  

§ 3. Zone Stationsplein/Mercatorstraat 

In deze zone worden windschermen geplaatst door of in opdracht van het stadsbestuur. 
De windschermen gelden als afscheiding tussen de afzonderlijke terrassen. 

De uiterste grens van de terrassen is vastgesteld op plan 3.  
§ 4. Zone Stationsstraat 

In deze zone worden windschermen geplaatst door of in opdracht van het stadsbestuur. 
De windschermen gelden als afscheiding tussen de terrassen en de rijbaan. 

De grens tussen de terrassen en het voetpad wordt bepaald door de grens waar de arduinsteen 

overgaat in de granieten steen. 
De zone Stationsstraat is opgedeeld in drie gebieden, die elk verdeeld zijn in afzonderlijke deelge-

bieden, zoals aangeduid op het plan 4. 
§ 5. Zone buiten het stadscentrum 

In deze zone worden windschermen niet geplaatst door of in opdracht van de stad. 

De begrenzing van de terrassen zal blijken uit de door het college van burgemeester en schepenen 
afgeleverde toelating. 

 

Artikel 4 - Vormgeving 
 

§ 1. Voorkant van de terrassen 
In de gevallen waar de voorkant van het terras uit windschermen bestaat, moet deze voorkant steeds 

een ononderbroken geheel zijn, zonder in- of uitsprongen of gevaarlijke uitsteeksels. Bovendien mag 
het terras zelf de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren. 

§ 2. Zijkanten van de terrassen 

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 3, moeten de zijkanten van het terras (als eindpunt of af-
scheiding tussen twee terrassen) uit windschermen bestaan of, waar geen windschermen worden 

geplaatst, op een andere manier worden aangeduid (d.m.v. klinknagels o.d.). 
Zowel de windschermen als de andere manier van aanduiding zullen door of in opdracht van het 

stadsbestuur worden geplaatst. 
§ 3. Achterkant van de terrassen 

In de gevallen waar de achterkant van het terras uit windschermen bestaat, moet deze achterkant 

steeds een ononderbroken geheel zijn, zonder in- of uitsprongen of gevaarlijke uitsteeksels. Boven-
dien mag het terras zelf de zichtbaarheid op de rijbaan niet belemmeren. 

§ 4. Zonnetenten en parasols 
A. Zonnetenten en parasols die door of in opdracht van de stad worden geplaatst: 

De vorm, de kleur en de materialen van deze zonnetenten en parasols worden, in overleg met de 

horeca-uitbaters, door het stadsbestuur vastgesteld. 
B. Zonnetenten en parasols die niet door of in opdracht van het stadsbestuur worden geplaatst: 
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De houder van de vergunning kan voor de overdekking van zijn terras kiezen uit zonnetenten, 

waar mogelijk (zie hierna), parasols, of beide. 

Indien gekozen wordt voor een combinatie van zonnetent(en) met parasol(s), moeten deze per 
terras steeds van dezelfde kleur en materialen zijn. 

a. Zonnetenten: 
* Er wordt onderscheid gemaakt tussen zonnetenten die verankerd zijn aan de gevel, en 

zonnetenten die niet verankerd zijn, maar een op zichzelf staand systeem gebruiken. 

Alleen indien een stedenbouwkundige vergunning kan bekomen worden, mag een aan de 
gevel verankerde zonnetent worden aangebracht. De zonnetent moet aan de gevel 

bevestigd worden overeenkomstig deze vergunning. 
* De zonnetent die niet verankerd is, moet zo worden geplaatst dat, als de tent wordt 

uitgevouwen, het hellend vlak naar de voorkant van het terras is gericht; bovendien moet 

deze uitgevouwen flap een evenwijdige lijn met de voorkant van het terras vormen. 
Opvullingen tussen de flap die naar de gevel is uitgevouwen, en de gevel zelf worden niet 

toegestaan. 
* De maximale uitval van de zonnetent mag niet uitsteken buiten de begrenzingen van het 

terras. Om veiligheidsredenen mag de zonnetent niet door enig materiaal gestut worden 
op het uiteinde. 

* De minimale hoogte van de zonnetent moet, bij maximale uitval, in overeenstemming zijn 

met de bepalingen van de stedenbouwkundige verordening terzake. 
* Voor zonnetenten wordt vrije keuze in vorm, kleur (behalve fluorescerende kleuren) en 

materialen gelaten. Op hetzelfde terras moeten alle zonnetenten evenwel van dezelfde 
vorm, kleur en materialen zijn. 

* De gehele oppervlakte van de zonnetent moet in dezelfde kleur worden uitgevoerd (geen 

strepen, bollen, e.a.). 
* Iedere zonnetent moet voorzien zijn van een overhangende voorrand van dezelfde kleur 

en vormgeving als de zonnetent. Enkel op deze voorrand mag een tekst of een tekening 
voorkomen. De maximale hoogte van de letters of van de tekening is 20 cm. De 

maximale breedte is per handelszaak 200 cm. Andere procedés worden niet toegelaten. 
* Het materiaal waaruit de zonnetent is vervaardigd, moet voldoen aan brandklasse: “M1 – 

niet ontvlambaar”, wat aangetoond moet worden met een attest. 

* Opvullingen tussen het windscherm en de zonnetent(en) worden niet toegestaan. 
b. Parasols: 

* Voor parasols wordt vrije keuze in vorm, kleur (behalve fluorescerende kleuren) en ma-
terialen gelaten. Op hetzelfde terras moeten alle parasols evenwel van dezelfde vorm, 

kleur en materialen zijn. 

* De gehele oppervlakte van de parasol moet in dezelfde kleur worden uitgevoerd (geen 
strepen, bollen, e.a.). 

* De houder van de vergunning kan vrij kiezen wat de grootte van de parasol(s) betreft. 
* Iedere parasol mag voorzien zijn van overhangende flappen van dezelfde kleur en 

vormgeving als de parasol. Alleen op deze flappen mag een tekst of een tekening voor-

komen, onder de volgende voorwaarden: 
- er mag maximaal 4 maal per parasol tekst of tekening voorkomen; 

- voor parasols met een diameter groter dan 2,50 meter, bedraagt de maximale hoogte 
van de letters of van de tekening 20 cm; de maximale breedte bedraagt in dit geval 

per flap 100 cm; 
- voor parasols met een diameter kleiner dan of gelijk aan 2,50 meter, bedraagt de 

maximale hoogte van de letters of van de tekening 15 cm; de maximale breedte be-

draagt in dit geval per flap 50 cm. 
Andere procedés worden niet toegelaten. 

* Het materiaal waaruit de parasol(s) is (zijn) vervaardigd, moet voldoen aan brandklasse: 
“M1 – niet ontvlambaar”, wat aangetoond moet worden met een attest. 

* De gemeenteraad machtigt het college van burgemeester en schepenen te bepalen op 

welke wijze een parasol binnen het terras moet geplaatst worden (een voet, die zo stevig 
en zwaar is, dat de parasol niet omvalt of wegwaait, of verankering in de grond). 

* De parasol(s) mag/mogen niet uitsteken buiten de begrenzingen van het terras. 
§ 5. Meubilair, andere dan zonnetenten en parasols 

Er wordt in principe vrije keuze in meubilair toegestaan. Voor de zone Stationsstraat moet de aan-
vrager zijn keuze voor goedkeuring voorleggen aan het college van burgemeester en schepenen. 

Op hetzelfde terras moet alle meubilair evenwel van dezelfde vorm, kleur en materialen zijn. 



Reglement opstelling horecaterrassen – versie 26-04-2013 
5 

Op het meubilair mag geen reclame zijn aangebracht. 

§ 6. Verwarming en verlichting 

A. Verwarming: 
Uit veiligheidsoverwegingen wordt er alleen toelating verleend om te werken met elektrische 

voedingsbronnen voor verwarmingselementen. 
Uitzonderingen hierop moeten schriftelijk aangevraagd worden bij het college van burgemeester 

en schepenen met opgave van de gebruikte voedingsbron (type toestel, type voedingsbron), en 

kunnen slechts ná gunstig advies van de dienst brandpreventie van de stedelijke brandweerdienst 
door het college van burgemeester en schepenen toegestaan worden. 

B. Verlichting: 
Alleen elektriciteit wordt voor de verlichting van de terrassen toegestaan. Kaarsen, tuinfakkels, 

olielampen e.a., zijn niet toegelaten. 

De verlichtingselementen moeten op een veilige afstand van de zonnetent(en) en/of parasol(s) 
worden aangebracht. Voor het plaatsen hiervan is te allen tijde een schriftelijke toestemming van 

het college van burgemeester en schepenen vereist, die hiervoor het advies van de dienst 
brandpreventie van de stedelijke brandweerdienst zal inwinnen.  

Verlichtingselementen, die eventueel aan de gevel worden bevestigd, moeten bij de verwijdering 
van het terras van de gevel worden weggenomen. 

C. Algemeen: 

Deze voorwaarden zijn niet van toepassing bij de parasols waar de verwarmings- en verlich-
tingselementen zelf deel van uitmaken (i.c. de parasols die worden opgesteld door of in opdracht 

van de stad). 
§ 7. Groenvoorziening 

A. Zone Grote Markt: 

In deze zone wordt de groenvoorziening op het openbaar domein in de omgeving van de ter-
rassen door toedoen van het stadsbestuur geplaatst en desgevallend weggenomen. Het onder-

houd van deze groenvoorziening gebeurt door de stedelijke diensten. Het is verboden de af-
zonderlijke elementen van groenvoorziening (plantenbakken, e.a.) te verplaatsen of te verwij-

deren. 
Indien de houder van de vergunning dat wenst, kan bijkomend eigen groenvoorziening worden 

geplaatst op de wijze zoals bepaald in B hierna. 

B. Andere zones: 
In deze zones kan de houder van de vergunning toelating bekomen om zelf groenvoorziening te 

plaatsen. 
Daarvoor moet hij een schriftelijke aanvraag richten aan het college van burgemeester en sche-

penen met opgave van de te plaatsen elementen en de beplanting in deze elementen.  

Ná advies van de stedelijke groendienst kan het college van burgemeester en schepenen een 
schriftelijke toelating verlenen voor het plaatsen van de aangevraagde groenvoorziening. 

§ 8. Geluidsdragers 
 Het aanbrengen van om het even welke vorm van geluidsdrager op een terras is niet toegelaten. 

De houder van de vergunning moet het geluidsvolume van muziek of andere in zijn horecazaak be-

perken overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zodat de openbare rust in de omgeving van 
het terras niet wordt gestoord. 

§ 9. Gebruik van elektriciteit 
In de zone Stationsstraat zijn in de terraszones aansluitingen voor elektriciteit aangebracht, die van op 

afstand kunnen in- en uitgeschakeld worden en gecontroleerd. Voor het gebruik van deze aan-
sluitingen moet vooraf toelating gevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen. 

Het verbruik van elektriciteit zal aan de gebruiker worden aangerekend. 

§ 10. Diverse 
A. Er wordt geen enkele vorm van vloerbekleding van het terras toegestaan. 

B. Diverse terraselementen zoals menuborden, groenvoorziening waar toegelaten, e.d. moeten 
binnen de toegestane oppervlakte van het terras geplaatst worden. Het is verboden deze ele-

menten te plaatsen in de strook die voor de voetgangers voorzien is. 

Voor reclameobjecten die hiervan afwijken moet een vergunning aangevraagd worden bij het 
college van burgemeester en schepenen. 

C. De plaatsing van de terrassen mag er niet toe leiden dat de vereiste obstakelvrije ruimte op de 
rijbaan van 4 meter breed én hoog ten behoeve van de hulpdiensten in het gedrang komt. 

D. In- en (nood)uitgangen en de toegangen er naar toe moeten te allen tijde obstakelvrij blijven. 
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E. Op het voetpad voor of rond de zaak, moet steeds een obstakelvrije loopweg van 1 meter ge-

waarborgd blijven. Indien er een geleidingslijn voor slechtzienden aanwezig is op het voetpad, 

moet deze vrij blijven. 
F. Tenzij anders bepaald moeten terrassen die worden opgesteld onmiddellijk grenzend aan een 

rijbaan of een fietspad, van deze rijwegen afgesloten worden door een vast, niet omstootbaar en 
stevig schutsel. Dergelijke schutsels moeten egaal zijn zonder in- of uitsprongen of gevaarlijke 

(scherpe) uitsteeksels. 

G. Op het terras mag enkel die activiteit worden uitgeoefend die in de hoofdzaak gebeurt. Voed-
selbereidingen moeten gebeuren in de hoofdzaak zelf en mogen niet gebeuren op het terras of 

de openbare weg. 
§ 11. Reinheid en stevigheid 

De terrasuitbater moet dagelijks aandacht besteden aan het degelijk onderhoud van de bevloering 

van het openbaar domein dat door zijn terras wordt ingenomen. Het is evenwel verboden het terras 
met een hogedrukreiniger te reinigen. 

In de bevloering van het openbaar domein mag onder geen enkel beding worden geboord of gekapt 
om er voorwerpen in te bevestigen, met uitzondering van punten, aangeduid door de stedelijke 

technische diensten en op de wijze door deze diensten bepaald. 
 

Artikel 5 - Aanvraag en vergunning 
 
§ 1. De aanvraag 

A. Elke aanvraag om een terras op te stellen moet gericht worden aan het college van burge-
meester en schepenen. De aanvraag moet schriftelijk gebeuren. Indien dit is vereist, moet een 

stedenbouwkundige vergunning worden aangevraagd. 

 Bij een eerste aanvraag tot vergunning moet een volledig dossier worden gevoegd voor het 
plaatsen en oprichten van een terras dat op alle onderdelen moet voldoen aan de hiervoor be-

schreven vormvereisten. Bij de indiening van de aanvraag moeten de nodige technische teke-
ningen worden gevoegd alsook attesten, materiaalstalen en foto‟s ten einde voldoende duide-

lijkheid te kunnen verkrijgen over de afmetingen, de plaatsing en het uitzicht (vorm, kleur- en 

materiaalgebruik) van het terras. 
B. De vergunning moet opnieuw worden aangevraagd bij elke wijziging van een vergund terras of 

indien de horecazaak door een nieuwe uitbater wordt overgenomen. 
C. Bij de aanvraag tot hernieuwing van de vergunning kan een schrijven volstaan dat aan het col-

lege van burgemeester en schepenen wordt gericht waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat het 
om het eerder vergund en dus hetzelfde terras gaat. 

Iedere aanvraag moet tijdig toekomen bij het college van burgemeester en schepenen, namelijk 

30 kalenderdagen voorafgaand aan de gewenste ingebruikneming. 
§ 2. Het onderzoek van de aanvraag 

Alvorens het college van burgemeester en schepenen overgaat tot het afleveren van een vergunning, 
wint hij het advies in van een adviescommissie, die is samengesteld als volgt: 

* twee vertegenwoordigers van de horeca uit de zones, bedoeld in artikel 3; 

* een vertegenwoordiger van Centrummanagement Sint-Niklaas vzw; 
* een vertegenwoordiger van de stedelijke dienst belastingen, de stedelijke dienst monumentenzorg, 

de stedelijke technische dienst en de stedelijke reinigingsdienst. 
Deze adviescommissie brengt advies uit over de correcte plaatsing van het terras, zoals bedoeld in 

artikel 3, en over de vormgeving van het terras, zoals bedoeld in artikel 4. 

§ 3. De vergunning 
Terrassen mogen pas worden opgesteld nadat een vergunning van het college van burgemeester en 

schepenen werd bekomen. Deze vergunning wordt bij beslissing van het college van burgemeester en 
schepenen verstrekt voor de duur van drie winter- en/of zomerterrasseizoenen. 

Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om wel een vergunning voor het zomer-
terrasseizoen af te leveren, maar niet voor het winterterrasseizoen, en omgekeerd. 

De vergunning vermeldt de oppervlakte en de ligging van het terras, en eventueel specifieke voor-

schriften die noodzakelijk zijn om de openbare rust en veiligheid te waarborgen. 
Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen 

van de voorwaarden van de vergunning. 
De vergunning vervalt van rechtswege bij stopzetting van de activiteit van de vergunninghouder. 

De vergunning moet altijd door de uitbater of zijn aangestelde kunnen worden voorgelegd op een-

voudig verzoek van alle bevoegde personen. Deze vergunning moet als dusdanig steeds aanwezig zijn 
in de instelling. 
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§ 4. Principes zone Stationsstraat 

A. De uitbaters van handelspanden die enkel voetpad hebben tussen de gevel en de terraszone, 

hebben voorrang voor het innemen van een terrasruimte, en bij voorrang de terrasruimte die in 
het verlengde van hun gevel ligt (de panden met onpare huisnummers). 

B. De uitbaters van handelspanden die voetpad, fietspad en rijbaan hebben tussen de gevel en de 
terraszone kunnen enkel op verkeersvrije momenten een terras plaatsen in de ruimte tussen de 

gevel en de paaltjes tussen fietspad en rijbaan (de panden met pare huisnummers). 

C. De uitbaters van handelspanden uit A hiervoor kunnen een vergunning krijgen voor de terras-
ruimte die recht voor hun gevel is gesitueerd (= „eigen terrasruimte‟). 

Zij kunnen ook opteren om bijkomend terrasruimte die paalt aan de „eigen terrasruimte‟, te hu-
ren, voor zover die beschikbaar is (= „niet-eigen terrasruimte‟). 

D. Het college van burgemeester en schepenen kan de vergunning voor de „niet-eigen terrasruimte‟ 

intrekken als deze „niet-eigen terrasruimte‟ door de uitbater van een nieuwe handelszaak 
aangevraagd wordt als „eigen terrasruimte‟. 

 

Artikel 6 - Opstelling 
 

§ 1. Uren van opstelling 
Het terras mag tijdens het winter- en/of zomerterrasseizoen dagelijks worden opgesteld vanaf het 

openingsuur van de horecazaak, waarvan de uitbater de houder is van de vergunning, tot het slui-
tingsuur ervan (tot 1 uur op week- en zondagen, en tot 2 uur op zaterdagen). 

Indien de uitbater van de horecazaak over een vergunning beschikt om zijn zaak open te houden ná 
het gewoon sluitingsuur, overeenkomstig de bepalingen van de belasting op het openhouden van 

horecazaken ná het gewoon sluitingsuur, mag het terras opgesteld blijven tot het tijdstip waarvoor 

vergunning is verleend. De uitbater moet alle maatregelen nemen om te voorkomen dat de openbare 
rust in de omgeving van het terras wordt gestoord. 

§ 2. Periode van opstelling 
De uitbater van een horecazaak die enkel voor het zomerterrasseizoen een vergunning heeft beko-

men, mag met het opstellen van het terras ten vroegste in de week die voorafgaat aan het begin van 

het zomerterrasseizoen starten, en moet het verwijderen ervan hebben beëindigd uiterlijk in de week 
volgend op het einde van het zomerterrasseizoen. In het winterterrasseizoen moeten alle tafels, 

stoelen, en ander meubilair van het terras verwijderd blijven. Zo niet wordt de opstelling ervan 
beschouwd als gebruik van het terras tijdens het winterterrasseizoen. 

De uitbater van een horecazaak die zowel voor het zomerterrasseizoen als voor het winterterrassei-
zoen een vergunning heeft bekomen, kan gedurende beide seizoenen tafels, stoelen en ander meu-

bilair op het terras opstellen. 

§ 3. Opruimen en reinheid 
In de periode van het terrasseizoen mag het terrasmeubilair binnen de begrenzing van het terras 

worden opgestapeld, op voorwaarde dat de opstapeling ordentelijk gebeurt en mits het vrijhouden 
van de nodige doorgangen. 

De vergunninghouder moet het voetpad of het gedeelte van de openbare weg waarop het terras zich 

bevindt, dagelijks rein houden (verwijderen van verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en 
andere versnaperingen, allerlei papierafval, kauwgom, enz.). Het terras zelf moet op regelmatige basis 

worden opgeruimd. Het opruimen van het terras moet zo geluidsarm mogelijk gebeuren om de 
nachtrust niet te storen. 

§ 4. Toezicht op de opstelling 

De houder van de vergunning moet erop toezien dat de begrenzing van het terras altijd wordt ge-
respecteerd. Hij draagt er zorg voor dat tafels en/of stoelen niet worden opgesteld buiten de in de 

vergunning toegewezen ruimte, en dat de doorgangen rondom en op het terras steeds vrij blijven. 
Hij blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan het openbaar domein, die 

het gevolg zouden zijn van het plaatsen van het terras.  
Hij blijft verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde maatregelen en hij zal erop toezien dat 

vrije ruimte in de onmiddellijke omgeving van het terras niet wordt ingenomen door (brom)fietsen en 

andere obstakels. 
Hij blijft te allen tijde als een goed huisvader verantwoordelijk voor de geplaatste windschermen, het 

meubilair, de zonnetenten, de parasols, e.a. 
§ 5. Specifieke bepalingen met betrekking tot het gebruik van de windschermen en de zonnetenten/pa-

rasols: 

A. Windschermen: 
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a. Indien een horeca-uitbater een terras wenst op te stellen in een zone waar de begrenzing 

van het terras wordt aangegeven door windschermen, die door of in opdracht van de stad 

worden geplaatst, is hij verplicht de windschermen te huren bij de stad. Indien hij deze 
windschermen niet wenst te huren, kan hij geen vergunning bekomen om een terras op te 

stellen. 
b. De stad verhuurt deze windschermen tegen het tarief, zoals bepaald in de belasting op de 

tijdelijke privatisering van het openbaar domein. 

Met volgende regelingen wordt rekening gehouden bij het bepalen van het tarief: 
* windschermen die als afbakening tussen twee terrassen worden geplaatst, zullen aan-

gerekend worden aan beide horeca-uitbaters; aan elk van deze uitbaters zal de helft van 
het tarief worden aangerekend; 

* windschermen die als afbakening van één en hetzelfde terras worden geplaatst, zullen 

aangerekend worden aan de uitbater van dat terras; 
deze regeling geldt ook als de aanpalende horeca-uitbater geen windschermen wenst te 

huren, en aldus overeenkomstig punt a van deze paragraaf, geen vergunning kan 
bekomen om een terras op te stellen. 

B. Zonnetenten en parasols: 
- In de zone Grote Markt en de gebieden 7 (Stationsplein) en 8 (Mercatorstraat) worden de 

zonnetenten en parasols door of in opdracht van de stad geplaatst. Enkel de zonnetenten en 

parasols die op deze wijze ter beschikking worden gesteld, mogen in deze zones worden ge-
plaatst. 

Indien een horeca-uitbater een terras wenst op te stellen in deze zones, is hij verplicht de 
zonnetenten en parasols te huren bij de (opdrachtkrijger van de) stad. Indien hij deze zon-

netenten en parasols niet wenst te huren, kan hij geen vergunning bekomen om een terras op 

te stellen. 
- De horeca-uitbater huurt deze zonnetenten en parasols tegen het tarief, zoals bepaald in de 

overeenkomst die hieromtrent met de (opdrachtkrijger van de) stad wordt afgesloten. 
§ 6. Andere 

Het college van burgemeester en schepenen kan in uitzonderlijke omstandigheden afwijking verlenen 
van de voorwaarden van de vergunning. 

Het college van burgemeester en schepenen kan eveneens voor een reeds vergund terras toelating 

verlenen tot het bijkomend plaatsen van tafels en stoelen op het openbaar domein ter hoogte van een 
aanpalend pand naast het vergunde terras, na de bewoners/gebruikers/eigenaars van dit aanpalend 

terras in hun opmerkingen te hebben gehoord. 
 

Artikel 7 - Schorsing of intrekking vergunning 
 
Bij de schorsing van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten het terras waarvoor hem een 

vergunning werd verleend onmiddellijk te verwijderen voor de duur van de schorsing. 
Bij de intrekking van de vergunning is de overtreder gehouden op zijn kosten het terras waarvoor hem een 

vergunning werd verleend onmiddellijk en definitief te verwijderen. Bij verzuim zal het terras ambtshalve 

worden verwijderd op kosten van de overtreder. 
Het college van burgemeester en schepenen kan in het geval van het wederrechtelijk in gebruik nemen van 

openbare plaatsen bij gebrek aan een vergunning, het terras onmiddellijk doen verwijderen op kosten van 
de overtreder. 

Buiten het voorgaande kan de burgemeester altijd de nodige maatregelen nemen om redenen van veilig-

heid. 
 


