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UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BESLUITEN

VAN DE GEMEENTERAAD

VAN 29 OKTOBER 2020 IN OPENBARE VERGADERING

Aanwezig: Lieven De Smet, voorzitter.

Maarten De Veuster, burgemeester.

Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul 
De Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, schepenen.

Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse Stockbroekx, Peter Arnauw, 
Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van 
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, 
Lieselotte Decroix, Kris Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, 
Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, Erik Maes, raadsleden.

Rony Lejaeghere, algemeen directeur.

TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN 
HORECATERRASSEN EN HET BIJKOMEND AFSCHERMEN VAN 
HORECATERRASSEN TIJDENS DE WINTERPERIODE

De raad,

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op artikel 135§2 van de Nieuwe Gemeentewet;

Gelet op artikel 119 en 119bis van de Nieuwe Gemeentewet

Gelet op het bestaande reglement van terrassen en uitstallingen;

Gelet op de vraag van verschillende handelaars naar de verlenging van de uitbreiding van de terrassen 
alsook de winterregeling en de afscherming van horecaterrassen tijdens de winterperiode;

Overwegende dat het coronavirus nationaal en lokaal blijft circuleren en er dan ook federaal en lokaal 
stikte veiligheidsmaatregelen blijven gelden voor alle inrichtingen die behoren tot de horecasector;

Gelet op deze veiligheidsmaatregelen is het noodzakelijk om ook na 31 oktober 2020 tijdelijke 
bijkomende maatregelen te treffen ter ondersteuning van de inrichtingen die behoren tot de 
horecasector, dit enerzijds om de openbare gezondheid maximaal te vrijwaren door zo veel mogelijk 
horecaterrassen optimaal te benutten en anderzijds het economisch herstel van de horecasector te 
ondersteunen door hun capaciteit te optimaliseren;

Gelet op artikel 5,9° van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om 
de verspreiding van het coronavirus te beperken, en latere wijzigingen, waarin uitdrukkelijk wordt 
voorgeschreven dat de gemeentelijke overheden over de mogelijkheid beschikken om de terrassen en 
de openbare ruimte verder te organiseren, mits naleving van bepaalde voorschriften;

Gelet op de goedkeuringen door het college van burgemeester en schepenen van verschillende 
tijdelijke uitbreidingen van horecaterrassen tot 31 oktober 2020 of tot het einde van de periode 
"autovrije" Paalstraat;

Overwegende dat, om de veiligheidsmaatregelen voor de horecasector, de openbare gezondheid 
maximaal te blijven vrijwaren, het inkomstenverlies te beperken en het herstel van de horeca na de 
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volledige sluitingsperiode te bespoedigen, het voor de inrichtingen uit de horecasector wenselijk is dat 
ze ook tijdens de winterperiode hun horecaterras optimaal kunnen benutten, en dat hun eveneens de 
mogelijkheid wordt gegeven om het terras uit te breiden in veilige omstandigheden;

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 15 oktober 2020;

Gelet op de gevoerde bespreking;

Gelet op de tussenkomsten van verschillende raadsleden;

Besluit: 

 met 31 stemmen ja (eenparig)

Maarten De Veuster, Iefke Hendrickx, Wouter Rombouts, Charlotte Klima, Paul Valkeniers, Paul De 
Swaef, Walter Brat, Véronique D'Exelle, Kurt Vermeiren, Erik Block, Piet Bouciqué, Ilse 
Stockbroekx, Peter Arnauw, Bert Batens, Pieter Gielis, Nadine Van Mol, Kathelijne Peeters, Tom Van 
Grieken, Maya De Backer, Christof Victor, Dieter Peeters, Sandra Lauryssen, Lieselotte Decroix, Kris 
Oversteyns, Tommy Van Look, Niels Broeckx, Patrick Molle, Jean-Pierre Vanaken, Olivier Coppens, 
Erik Maes, Lieven De Smet stemmen ja.

Enig artikel:

Goedkeuring te hechten aan het hierna volgende tijdelijk politiereglement betreffende de uitbreiding 
van horecaterrassen en het bijkomend afschermen van horecaterrassen tijdens de winterperiode:

Artikel 1 – Algemeen

§1. De voorschriften opgenomen in het reglement voor terrassen en uitstallingen zijn onverminderd 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de navolgende bepalingen.

§2. Specifieke voorwaarden opgenomen in de toelating voor een bestaand horecaterras gelden 
onverminderd, tenzij deze voorwaarden in strijd zijn met de navolgende bepalingen.

Artikel 2 – Algemene veiligheidsbepalingen

§1. De toegang tot woningen en handelspanden moet te allen tijde vrij toegankelijk zijn in een rechte 
aanlooplijn. Iedere doorgang en/of toegang tot brandwegen en (nood)uitgangen van gebouwen dient te 
allen tijde vrij te blijven.

§2. Bij sluiting van de horeca inrichting moet alle niet-verankerd terrasmeubilair veilig vastgemaakt 
worden en moeten zonnetenten, vrijstaande zonnetenten en parasols gesloten worden.

Bij stormweer moet het niet-verankerde terrasmeubilair verwijderd worden van het openbaar domein 
of stormbestendig vastgemaakt worden.

Artikel 3 – Uitbreidingsterrassen algemeen

§1. Een uitbreidingsterras is een bestaand horecaterras toegelaten op grond van het reglement voor 
terrassen en uitstallingen dat gedurende een vastgelegde periode uitgebreid mag worden in 
oppervlakte.

§2. De door het college van burgemeester en schepenen verleende toelatingen voor het plaatsen van 
een uitbreidingsterras worden automatisch verlengd tot en met 31 oktober 2021.

§3. De uitbreidingen van de terrassen in de Paalstraat gelegen tussen de Markt en Theofiel van 
Cauwenberghslei zijn afhankelijk van de verkeerssituatie van de Paalstraat en zijn enkel mogelijk 
indien de Paalstraat autovrij is.

§4. Aanvragen voor nieuwe uitbreidingsterrassen dienen goedgekeurd te worden door het college van 
burgemeester en schepenen, na advies van de politie en de bevoegde gemeentelijke diensten.



TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN HORECATERRASSEN 
EN HET BIJKOMEND AFSCHERMEN VAN HORECATERRASSEN TIJDENS DE 
WINTERPERIODE

Gemeenteraad van 29 oktober 2020 pagina 3 van 5

§5. De uitbreidingsterrassen mogen geplaatst worden tot en met 31 oktober 2021 en dienen nadien 
onmiddellijk verwijderd te worden.

§6. De toelating voor het uitbreidingsterras kan te allen tijde door het college van burgemeester en 
schepenen gewijzigd, geschorst of ingetrokken worden wanneer de openbare orde of het algemeen 
belang in het gedrang komt volgens artikel 16 van het reglement voor terrassen en uitstallingen.

§7. De uitbreidingsterrassen vallen onder de voorwaarden van het reglement voor terrassen en 
uitstallingen.

Artikel 4 – Winterterrassen algemeen

§1. Een winterterras is een bestaand horecaterras toegelaten op grond van het reglement voor terrassen 
en uitstallingen of een uitbreidingsterras, dat gedurende de hierna bepaalde winterse periode tijdelijk, 
bijkomend wordt afgeschermd in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in dit reglement.

§2. De winterterrassen mogen uitsluitend en uitzonderlijk geplaatst worden tijdens de winterse periode 
van 1 november 2020 tot en met 28 februari 2021.

De elementen van de winterterrassen die op grond van dit reglement of een latere aanpassing 
toegevoegd werden en niet toegelaten zijn overeenkomstig het reglement voor terrassen en 
uitstallingen, dienen na 28 februari 2021 onmiddellijk verwijderd te worden.

Artikel 5 – Winterterrassen voorwaarden

§1. In afwijking van het reglement voor terrassen en uitstallingen is de omvorming van een bestaand 
horecaterras en een uitbreidingsterras, tot een winterterras toegelaten mits volgende maximale 
afscherming:

- Op gevelterrassen zijn er twee opties:

● het plaatsen van terrasschermen aan de voorzijde van het terras, parallel aan de gevel, op 
voorwaarde dat:

○ er minstens 1,5 meter vrije doorgang wordt gelaten en zonder daarbij afbreuk te doen 
aan de vereiste, minimale evacuatiedoorgang én

○ er te allen tijde minstens 50 cm vrije ruimte is tussen de terrasschermen en de 
eventuele overkapping door onder meer een zonnetent, vrijstaande zonnetent of 
parasol

● het voorzien van zijflappen aan vrijstaande zonnetenten, parasols en vergunde 
zonnetenten. 

○ Deze zijflappen mogen enkel aansluiten op de terrasschermen of op de grond (zonder 
verankering)  indien de voorzijde van het terras, parallel aan de gevel, volledig open 
is.

- Op eilandterrassen is steeds één zijde volledig open.

● het plaatsen van terrasschermen is toegelaten

● het voorzien van zijflappen aan de parasols of vrijstaande zonnetenten is toegelaten. Deze 
zijflappen mogen aansluiten op de terrasschermen of de grond (zonder verankering).

- Op eilandterrassen waarvan meer dan 50% van de oppervlakte zich op een parkeerplaats 
bevindt:

● het plaatsen van een vrijstaande zonnetent op twee poten zonder zijflappen;

● het plaatsen van parasols zonder zijflappen.

§2. Deze afwijkingen zijn enkel toegelaten voor zover dat de werken om de omvorming naar een 
winterterras te realiseren, geen vergunningsplichtige handelingen (vb tent) inhouden. Ingeval van 
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vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen dient men een aanvraag tot 
omgevingsvergunning in te dienen.

§3. Verwarmingstoestellen zijn toegelaten op de winterterrassen indien:

- ze op minstens 1 meter van brandbare stoffen en materialen opgesteld staan en of er zodanig 
van afgezonderd zijn dat brandgevaar of aanraking voorkomen wordt.

- er geldige keuringsattesten voorgelegd kunnen worden waaruit blijkt dat de 
verwarmingstoestellen goedgekeurd zijn door een onafhankelijk keuringsmechanisme.

- de toestellen en de bijhorende stroomvoorzieningen op zorgvuldige wijze geplaatst worden 
zodat het risico op omvallen en/of omtrekken van het verwarmingselement en/of breuk van de 
leiding vermeden wordt; 

- in de onmiddellijke omgeving van het terras een gekeurde brandblusser van minimaal één 
bluseenheid aanwezig is.

§4. De bedrading voor de stroomvoorziening van toegelaten verwarmingstoestellen en 
verlichtingstoestellen mag uitsluitend over de openbare weg lopen indien deze zich op een minimale 
hoogte van 4 meter boven het straatniveau bevindt en mits inachtname van de nodige 
veiligheidsmaatregelen (o.a. breuklijn). Indien deze bedrading over een privatieve gevel loopt, dient 
hiertoe de toestemming van de desbetreffende eigenaar van het pand verkregen te worden.

Artikel 6 – Sancties

§1. Tenzij een wet of een decreet andere strafbepalingen voorziet, wordt elke overtreding van dit 
politiereglement bestraft hetzij met:

- een administratieve geldboete, met een maximum van 350 euro, of

- een administratieve schorsing of intrekking van de afgegeven toelating, of

- de tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van de horecazaak.

§2. De sanctionerend ambtenaar legt de administratieve geldboete op.

§3. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de administratieve schorsing of intrekking 
van een door de gemeente of haar organen afgeleverde toelating of vergunning en/of over een 
tijdelijke of definitieve administratieve sluiting van een instelling. De sancties opgelegd door het 
college van burgemeester en schepenen worden door de politie betekend of met een aangetekende 
brief ter kennis gebracht van de overtreder. Het niet naleven van een administratieve sanctie van het 
college van burgemeester en schepenen wordt bovendien bestraft met één van de hierboven voorziene 
administratieve sancties.

§4. Zonder schriftelijke en voorafgaande specifieke toelating van het college van burgemeester en 
schepenen voor het plaatsen van een uitbreidingsterras conform artikel 3 van dit reglement is het 
verboden de openbare weg privatief te gebruiken in uitvoering van onderhavig reglement. Deze 
toelating kan altijd herroepen worden.

Een niet reglementair terras of een terras geplaatst zonder uitdrukkelijke en voorafgaande specifieke  
toelating van het college van burgemeester en schepenen voor het plaatsen van een uitbreidingsterras 
zoals voorgeschreven door artikel 3 van dit reglement kan ambtshalve op bevel van de politie of een 
gemachtigd ambtenaar verwijderd worden.

Artikel 7 – Geldigheidsduur

Dit politiereglement treedt in werking op 1 november 2020 en is geldig tot en met 31 oktober 2021.



TIJDELIJK POLITIEREGLEMENT BETREFFENDE DE UITBREIDING VAN HORECATERRASSEN 
EN HET BIJKOMEND AFSCHERMEN VAN HORECATERRASSEN TIJDENS DE 
WINTERPERIODE

Gemeenteraad van 29 oktober 2020 pagina 5 van 5

Algemeen directeur,

Rony Lejaeghere

Voorzitter,

Lieven De Smet

Algemeen directeur Voorzitter

Rony Lejaeghere

Voor eensluidend afschrift,

Lieven De Smet


