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Gemeenteliik reqlement op de olaatsinq van terrassen op het openbaar domein.
Feiten, context en argumentatie
Het huidig gemeentelijk reglement op de privatieve ingebruikname van het openbaar
domein met het oog op het uitbaten van een terras werd goedgekeurd door de
gemeenteraad van 17 april2009. Wijzigingen aan het openbaar domein, de digitalisering
en de steeds grotere aandacht voor administratieve vereenvoudiging nopen tot een
actualisatie van voornoemd reglement.
Het nieuw reglement is heel wat uitgebreider en bepaalt een aantal modaliteiten zodat de
terrassen er steeds duurzaam, sober en stijlvol uitzien. Daarnaast wordt de
geldigheidsduur van een vergunning verlengd tot 5 jaar (met stilzwijgende verlenging) in
plaats van het huidige systeem van de jaarlijkse hernieuwing. Ook de periode wanneer
terrassen mogen geplaatst worden, wordt verlengd (van 1 maart t.e.m. 15 november).
De aanvraag van een terrasvergunning dient voortaan digitaal te gebeuren.

Vorige beslissingen

.
.

Beslissing van de gemeenteraad van 17 april 2009: gemeentelijk reglement op de
privatieve ingebruikname van het openbaar domein met het oog op het uitbaten van
een terras.
Algemene politieverordening, in het bijzonder de artikelen 5B tot en met 61.

Hogere regelgeving

.

Gemeentedecreet, in het bijzonder artikel 42,53 en artikel 43,92,2o'

Beslissing
Met eenparigheid van stemmen.
Beslist het gemeentelijk reglement op de plaatsing van terrassen op het openbaar
domein vast te stellen als volgt:

HOOFDSTUK 1: Alqemene bepalinqen

Artikel 1 Toepassingsgebied
Dit reglement is van toepassing op elke horecazaak op het grondgebied van de gemeente
die een deel van het openbaar domein wenst te gebruiken voor het uitbaten van een
terras.

Artikel 2 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
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Horecazaak: elke handelszaak waar dranken en/of voedingsmiddelen ter plaatse
kunnen geconsumeerd worden;
Uitbater: de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor wiens rekening en risico de
horecazaak wordt u itgebaat;
Openbaar domein: wegen, pleinen, voetpaden, parkeerstroken, groenzones, etc. die
openstaan voor weggebruikers zoals voetgangers/ fietsers, voertuigen of ander
verkeer;
Terras: deel van het openbaar domein dat privatief in gebruik wordt genomen door
een horecazaak om dranken en/of voedingsmiddelen voor directe consumptie aan te
bieden;
o Gevelterras: een terras dat is opgesteld direct aansluitend aan de gevel van
de horecazaak;
o Losstaand terras: een terras dat niet tegen de gevel van een horecazaak is
gesitueerd maar in de onmiddellijke nabijheid van de horecazaak. Tussen
gevel en terras is steeds passage mogelijk;
o Permanent terras: een terras, al dan niet overdekt, waarvan het
terraselement tot één constructief geheel is samengevoegd conform de
stedenbouwkundige voorschriften ;
Terrasuitrusting: alle uitrusting die wordt aangewend om het terras in te richten zoals
tafels, stoelen, parasols, bloembakken, vloerbekleding, zonnetenten, verwarming,
overdekking, windschermen, stoepborden, vlaggen, etc. (niet-limitatieve lijst).

HOOFDSTUK 2: Verounninosaanvraao en modaliteiten

Artikel 3 Aanvraag
$1. De aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor de plaatsing van een terras
op het openbaar domein kan enkel gebeuren door middel van het formulier op de website
van de gemeente (www.wevelgem.be).
92. Een aanvraag is pas volledig indien het minstens volgende gegevens bevat:
- Correct ingevuld aanvraagformulier;
- Een gedetailleerd inplantingsplan op een duidelijk leesbare schaal met aanduiding van
alle relevante elementen zoals het aanwezig straatmeubilair, de technische infrastructuur
en het te plaatsen terras;
- Omschrijving en indien mogelijk foto's van de volledige terrasuitrusting.
Artikel 4 Procedure
Een vergunning kan pas worden afgeleverd na:
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ontvangst van een volledig correct ingevuld aanvraagformulier;
positief advies van de politie;
een plaatsbeschrijving opgemaakt door de gemeentelijke technische diensten als de
installatie van het terras wijzigingen aan het openbaar domein vereist (cfr. artikel 9);
het bekomen van een omgevingsvergunning als dit volgens de regelgeving nodig is;
positief advies van de wegbeheerder (indien niet de gemeente).

Artikel 5 Vergunning
$1. De vergunning voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein wordt
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. In de vergunning worden

minstens de naam van de horecazaak, de oppervlakte, en de vergunde terrasuitrusting
vermeld. De vergunning staat op naam van de uitbater vermeld in het aanvraagformulier
en is niet overdraagbaar.
92. Elke terrasvergunning kan specifieke voorwaarden bevatten inzake plaatsen en/of
tijdstippen waarop het terras niet mag geplaatst worden of dient weggenomen te
worden.

Artikel 6 Geldigheidsduur
$1. De vergunning voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein wordt
afgeleverd voor een periode van 5 jaar, maar kan op elk moment door de gemeente
ingetrokken of geschorst worden, en dit zonder enig recht op schadevergoeding, om
volgende redenen:
- voor de uitvoering van wegen- of rioleringswerken;
- voor de uitvoering van werken aan nutsleidingen;
- in geval van overlast;
- bij manifestaties op het openbaar domein
- bij een herinrichting van het openbaar domein.
De vergunning vervalt van rechtswege in geval van faillissement van of stopzetting door
de uitbater.
Na verloop van de geldigheidsduur van de vergunning wordt deze stilzwijgend verlengd
telkens voor een periode van 5 jaar, behoudens intrekking door de gemeente bij een ter
post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen
ontvangstbewijs om één van voormelde redenen of mits de datum van intrekking ten
minste 1 jaar voorafgaandelijk wordt ter kennis gegeven.
$2. Een gevelterras of een losstaand terras kan maar geplaatst worden van 1 maart tot
en met 15 november, en dient dus verwijderd tussen 16 november en 28 (29) februari
tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het college van burgemeester en schepenen.
HOOFDSTUK 3:

Inrichtinq terras

Artikel 7 Begrenzing van het terras
Bij de afbakening van het terras moet met volgende zaken rekening worden gehouden:
$1. Rond het terras moet minstens 1,50 m ruimte gelaten worden voor de doorgang van
voetgangers. Fietspaden en parkeerplaatsen moeten altijd worden vrijgehouden, tenzij
afwijking hiervan uitdrukkelijk wordt toegestaan door het college van burgemeester en
schepenen,
$2. Alle terrasuitrusting moet binnen het vergunde terras worden geplaatst. Er mag geen
enkel element buiten het terras steken.
$3. Indien het terras wordt ingericht op een parkeerplaats, moet de afsluiting van het
terras de afbakening van de parkeerplaats(en) volgen.

Artikel B Aankleding van het terras
Windschermen

$1. Indien gebruik wordt gemaakt van windschermen moeten deze aan volgende
voorwaarden voldoen:
- De maximale hoogte van het volledig paneel bedraagt 1,80 m;
- Tot een hoogte van 1,00 m bestaat het paneel uit een stevig materiaal in een neutraal
kleur. Op de buitenzijde mag enkel de naam van de horecazaak aangebracht worden;
- Boven deze hoogte is een doorzichtig scherm verplicht, bestaande uit doorzichtig
gelaagd glas of kunststof;
- De windschermen moeten geplaatst worden zonder verankering in de grond, tenzij het
college van burgemeester en schepenen dit uitdrukkelijk toestaat.
Bloembakken
$2. Indien gebruik wordt gemaakt van bloembakken moeten deze aan volgende
voorwaarden voldoen:
- De maximale hoogte bedraagt 1,00 m, beplanting niet meegerekend;
- De bloembakken moeten voldoende stevig zijn om het vergroten van het terras te

verh i nderen.

Terrasmeubilair
93. Het terrasmeubilair is vervaardigd uit duurzaam materiaal, oogt sober, stijlvol en is
zonder opzichtige opschriften en/of reclame.
$4. Per terras wordt slechts één type van tafels en stoelen toegelaten.
95. De uitbater is steeds verantwoordelijk voor de juiste plaatsing van stoelen en tafels,
zelfs al worden deze verplaatst door de klanten.
Parasols
96. Alle parasols op het terras moeten identiek zijn. Er wordt slechts één type en kleur
per uitbating toegelaten.
$7. Tijdens het gebruik van de parasols moet een minimale doorloophoogte van 2 m
gegarandeerd zijn.
$8. Er wordt standaard gebruik gemaakt van losse parasolvoeten. Deze mogen niet
vastgemaakt worden aan het openbaar domein, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het
college van burgemeester en schepenen. In dit geval moet voldaan zijn aan artikel 9,
Geluid
59. Het is uitdrukkelijk verboden om het even welke vorm van geluidsdrager op het
terras aan te brengen. De vergunninghouder moet het geluidsvolume van het geluid in
zijn horecazaak beperken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen ter zake,
zodat de openbare rust in de omgeving van het terras niet wordt gestoord.
Verwarming
910. Eventuele verwarming van het terras kan slechts mits gunstig advies van de
brandweer.
Hygiëne
911. Het terras moet op regelmatige basis grondig gereinigd worden. Het laten vervuilen
van het terras, terrasuitrusting en de onmiddellijke omgeving kan de intrekking van de
vergunning tot gevolg hebben.

Artikel 9 Goedkeuring terrasuitrusting
Alle elementen van de terrasuitrusting die worden gebruikt op het terras moeten worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Elke wijziging van de
terrasuitrusting vereist een goedkeuring van het college van burgemeester en
schepenen. Elke wijziging van de terrasuitrusting wordt gemeld via het formulier op de
website (www.wevelgem.be). Indien geen negatief advies van het college van
burgemeester en schepenen wordt ter kennis gegeven aan de vergunninghouder binnen
de 30 dagen, wordt de goedkeuring geacht stilzwijgend verleend te zijn.
HOOFDSTUK 4: Biizondere voorwaarden
Artikel 10 Verankering van terrasuitrusting
De toestand van de verharding van het openbaar domein mag niet worden gewijzigd.
Indien het college van burgemeester en schepenen uitdrukkelijk toestaat dat
terrasuitrusting verankerd wordt, moet deze bevestiging gebeuren in overleg met en na
opmaak van een plaatsbeschrijving door de technische diensten van de gemeente.
Beschadigingen van de verharding zullen worden hersteld op kosten van de
vergunninghouder.

Artikel 11 Toegankelijkheid van het openbaar domein
91. Het terras dient op het eerste verzoek van de bevoegde personen, in het bijzonder de
lokale politie, de gemeenschapswacht of de ambtenaar lokale economie, verplaatst of
weggenomen voor zover dit noodzakelijk is voor wegen- of bouwwerken, werken aan de
nutsleidingen, bij manifestaties, uit veiligheidsoverwegingen of voor de hulpdiensten;
92. De toegang tot nutsleidingen (zowel boven- als ondergronds) moet te allen tijde
bereikbaar blijven en mag niet worden afgesloten of afgedekt.
Artikel 12 Opruimen van terras
91. Na het sluitingsuur moet de terrasuitrusting worden opgeruimd. Het opruimen dient
zo stil mogelijk te gebeuren zodat de nachtrust niet wordt verstoord.

g2. Het is toegestaan de terrasuitrusting binnen het terras op te stapelen op voorwaarde
dat dit ordentelijk gebeurt en het vrijhouden van de nodige doorgangen.
De vergunninghouder dient er ook voor te zorgen dat de terrasuitrusting, wanneer deze
niet wordt gebruikt, voldoende beschermd is tegen diefstal en vandalisme.
$3. Na het terrasseizoen dient alle terrasmeubilair alsook de volledige terrasconstructie
verwijderd te worden van het openbaar domein, tenzij deze terrasconstructie
stedenbouwkundig werd vergund.

Artikel 13 Voorzorgen
Alle voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen om ongevallen of ongemak voor de
gebruikers te voorkomen. De vergunninghouder blijft verantwoordelijk voor alle schade
aan derden of aan het openbaar domein of voor ongevallen, die het gevolg zouden zijn
van het plaatsen en uitbaten van een terras, zelfs vergund.

Artikel 14 Einde van de inname
Indien de inname van het openbaar domein wordt beëindigd, dient het openbaar domein
in de oorspronkelijke staat hersteld te worden, desgevallend wordt hier gerefereerd naar
de door de technische diensten opgestelde plaatsbeschrijving voor de aanvang van de
inname van het openbaar domein.
Artikel 15 Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op

1

juni 2018.

Artikel 16 Overgangsbepaling
Het reglement op de privatieve ingebruikname voor het openbaar domein met het oog op
het uitbaten van een terras, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 17 april 2009,
wordt opgeheven,
De op het ogenblik van inwerkingtreding van dit reglement vergunde terrassen moeten in
overeenstemming gebracht worden met de bepalingen van dit reglement uiterlijk tegen
31

juli 2018.
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