Gemeentelijk politiereglement op het plaatsen van terrassen

Gemeenteraadsbesluit van 14 februari 2022

Artikel 1: Toepassing
Dit reglement is van toepassing op de horecazaken. Horecazaken die een stuk van het
openbaar domein innemen voor privaat gebruik als terras, dienen hiervoor over een
gemeentelijke terrasvergunning te beschikken. Deze aanvraagprocedure, vergunning en
effectief goedgekeurde inname van het openbaar domein is kosteloos.
De terrassen mogen enkel geplaatst worden voor de eigen horecazaak, tenzij hier voorafgaand
een uitdrukkelijk en geschreven akkoord van de aangelanden over bestaat.
De terrassen mogen aangebracht worden in de periode tussen 1 maart en 31 oktober.
Artikel 2: Algemene plaatsingsvoorwaarden
Er mogen terrassen worden geplaatst bestaande uit verplaatsbare tafels, stoelen en/of
parasols. De horeca-uitbater in kwestie dient zelf in te staan voor het voorzien van dat materiaal
en kan hiervoor geen beroep doen op de gemeentelijke uitleendienst.
Gemeten vanaf de gevel mag maximum 4 meter van het openbaar domein worden ingenomen.
Op de trottoirs dient minstens 1,50 meter te worden vrijgelaten voor de voetgangers.
Het aanbrengen van grondbedekking of vloeren is verboden.
Artikel 3: Specifieke plaatsingsvoorwaarden
A. Overdekking
Er mogen enkel zonnetenten beperkt tot de gevelbreedte en op een hoogte tussen de
gelijkvloerse en eerste verdieping van de horecazaak worden aangebracht.
De horizontale onderzoom en/of franjes van de overdekking of parasols dient minstens 2,10
meter boven de grond te reiken.
Het oprollen en optrekken van de zonnewering moet tegen het vlak van de gevel geschieden.
Met het oog op de eenvormigheid dienen de zonnetenten op de Markt alle van gebroken witte
kleur te zijn.
B. Borstwering
Verplaatsbare bloembakken met een diameter van maximum 0,60 m en een hoogte van
maximum 1,20 m mogen aangebracht worden op voorwaarden dat de planten worden
onderhouden door de vergunninghouder en dat voetgangers daardoor niet worden gehinderd.
C. Publiciteit
Er mag geen reclame aangebracht worden op of rond de terrassen uitgezonderd op parasols.
Op de horizontale onderzoom van een zonnetent mag enkel de naam van de inrichting mag
vermeld worden.
D. Hygiëne
De terrassen moeten door de vergunninghouder onderhouden worden. Alle afval en zwerfvuil
op het terras en onmiddellijke omgeving dient verwijderd te worden. Alle reukhinder dient
geweerd te worden.

E. Verlichting en geluid
De verlichting op en rond het terras dient veilig aangebracht te zijn, mag niet storend zijn voor
de omgeving en mag geen overdreven lichtdensiteit verspreiden. Professionele
lichtinstallaties, alsook geluidsinstallaties zijn bijgevolg hoe dan ook verboden. Overig geluid,
afkomstig van andere geluidsbronnen dan geluidsinstallaties, mag, conform het GASreglement, de wettelijke norm niet overschrijden. Met het oog op dergelijke geluidsoverlast
dienen de terrassen dan ook uiterlijk tegen het sluitingsuur van de herbergen te worden
ontruimd.
F. Veiligheid
Voorzieningen van openbaar nut zoals brandhydranten zullen te allen tijde bereikbaar moeten
blijven. De aangebrachte signalisatie moet zichtbaar blijven.
Artikel 4: Aanvraag
De terrasvergunning wordt via het formulier ‘private ingebruikname van het openbaar domein
voor terras’ aangevraagd samen met een plan en omschrijving van het aan te brengen terras
en overdekking.
Eventuele afwijkingen op dit reglement, dienen via het gestandaardiseerd formulier ‘Afwijking
gemeentelijk politiereglement op het plaatsen van terrassen’ aangevraagd te worden. Deze
aanvraag zal beoordeeld worden aan de hand van de voorwaarden, vermeld in dit
politiereglement, de geldende stedenbouwkundige bepalingen en veiligheidsvoorschriften en
zal ter beraad voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
De aanvrager dient minstens 14 dagen voor de verwachte realisatie van het terras een volledig
ingevuld aanvraagformulier in te dienen op het gemeentehuis, Europalaan 22, 9880 Aalter of
via economie@aalter.be.
Indien het terras langs een gewest- of provinciale weg ligt, zal tevens een vergunning moeten
bekomen worden bij die overheden.
Artikel 5: Aflevering
De terrasvergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen samen
met de opgelegde voorwaarden. De inname van het openbaar domein voor een terras kan pas
gerealiseerd worden nadat het college van burgemeester en schepenen de terrasvergunning
afleverde.
De terrasvergunning wordt stilzwijgend jaarlijks hernieuwd.
Artikel 6: Handhaving
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijde de terrasvergunning intrekken
indien de gestelde voorwaarden niet worden nageleefd. De vergunningshouder dient dan
binnen de 5 dagen het openbaar domein te ontruimen en kan geen aanspraak maken op enige
schadeloosstelling.
Bij het niet naleven van de vergunning of het plaatsen van voorwerpen zonder vergunning kan
de burgemeester de ingenomen plaatsen en voorwerpen laten ontruimen op kosten van de
vergunninghouder.
Het college van burgemeester en schepenen kan in bepaalde omstandigheden zoals tijdens
kermissen, markten, bepaalde manifestaties, bij werken enz. de terrasvergunning tijdelijk
opschorten of beperken zonder dat dit aanleiding kan geven tot schadevergoeding.
De inbreuken op dit reglement worden bestraft met politiestraffen voor zover er door wetten,
decreten, algemene en provinciale verordeningen geen andere straffen zijn bepaald.

Artikel 7: Bekendmaking
Op basis van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3, stelt de
gemeenteraad de gemeentelijke reglementen vast. Dit reglement zal bekend gemaakt worden
en in werking treden volgens de modaliteiten zoals bepaald in artikels 286, 287 en 288 van het
Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.
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