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ECONOMIE, MIDDENSTAND, FINANCIËN
1.

Vergunningen terrasuitbreidingen nav corona.

Bevoegdheid
Artikel 56 §3,1° van het Decreet Lokaal Bestuur.
Wetten en reglementen
Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg.
Gemeenteraadsbesluit van 17 december 2019: Gemeentelijk retributiereglement op gebruik
openbare weg, periode 2020-2025.
Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019: Gemeentelijk belastingreglement op plaatsen van
terrassen, kramen, tafels en stoelen en uitstalkasten of etalage van koopwaren, periode 2020-2025.
Verwijzingsdocumenten
Aanvraag The Flair, Kazernstraat 22 april 2021.
Aanvraag Zoetegem, Hoogstraat van 27 april 2021
Schriftelijk akkoord buren Hoogstraat
Aanvraag La Pizza, Heldenlaan van 3 mei 2021
Adviezen politie.
Gemeenteraadsbesluiten belasting op plaatsen terras (16 december 2019) en retributie gebruik
openbare weg (17 december 2019).

Verantwoording
Ingevolge de federale maatregelen met het oog op het indijken van het coronavirus, zijn horecauitbaters verplicht allerhande maatregelen te respecteren bij de uitbating van hun horecazaak. Eén
van deze maatregelen betreft het houden van een verplichte afstand van 1,5 meter tussen de tafels.
Hierdoor daalt de beschikbare capaciteit. Teneinde hun omzetverlies te beperken, heeft het
stadsbestuur beslist tot potentiële uitbreiding van de terrasruimtes en het eventueel afsluiten van
straten op specifieke momenten.
Er zal geen retributie ‘inname openbare weg’ worden aangerekend.
Er wordt geen belasting ‘plaatsen terras’ geïnd.
Dit besluit loopt tot 31 oktober 2021..
Stemmen
Met algemene stemmen
BESLIST:
Artikel 1. Vergunning te verlenen aan volgende horeca-houders om hun terras uit te breiden vanaf 8
mei tot en met 31 oktober 2021. Er worden maximaal 2 parkeerplaatsen per horeca-houder
toegestaan. De vergunningen voor inname van de openbare weg kunnen op elk moment worden
opgeschort/ingetrokken omwille van mogelijke omleiding, werken nutsleidingen.
§1. Zoetegem, Hoogstraat: de toelating voor de inname van 2 parkeerplaatsen in de
Hoogstraat aan de overzijde van de straat (voor gevels Hoogstraat 22 en 24

De uitbaters van Zoetegem dienen zich te houden aan volgende voorwaarden:
-

De aanvrager dient te beschikken over een schriftelijke bevestiging van de betrokken
bewoners, meer bepaald diegene waarvan het terras grenst aan hun voorgevel/eigendom.
Er worden telkens 2 aaneensluitende parkeervakken voorbehouden waarvan maximum 75%
in de lengterichting mag ingericht worden als afgebakend terras.
(Indien geen parkeervakken voorzien zijn, wordt een lengte van 12 meter weerhouden (standaard
parkeervak 6m x 2)

-

De overige ruimte (minstens 25%) dient ingericht te worden om een veilige oversteek van
personeel en cliënteel te garanderen. Die ruimte dient ingericht te worden vòòr het
afgebakende terras zodat er maximaal zicht is op het tegemoetkomende verkeer. Binnen die
ruimte mogen geen stoelen/tafels/krukken geplaatst worden en dient het cliënteel gewezen
te worden op een voorzichtige en aandachtige oversteekbeweging.

-

Een terras op een parkeerstrook (openbaar domein) dient te worden veruitwendigd zoals
een container (conform artikel 8 van het MB 07/05/1999):
o Afwisselende rode/witte strepen van ten minste 0.10 breed, eventueel te vervangen
door bakens of een hek
o Verkeersbord D1 onder een hoek van 45 ° (Rond bord met een witte pijl op een
blauwe achtergrond)
o Oranje-gele knipperlichten te verdelen over de volledige breedte (kopse kant)
o Terras binnen de contouren van de parkeerplaatsen
o Langs de straatzijde mag er geen toegang tot het terras zijn – volledig afsluiten langs
de straatzijde (behalve de vrije in te richten ruimte van minstens 25%)
o Vrije doorgang op het voetpad van minimaal 1.5 meter (het voetpad mag niet
ingenomen worden, ook geen niveauverschillen)
De volledige lengte van het terras, langsheen de straatzijde dient verlicht te worden;
hiervoor zijn meerdere opties mogelijk (kerstledstrip, lichtsnoeren, lichtslingers, ….).

-

De lengteverlichting dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

o
o
o

Niet verblindend voor het verkeer op de rijbaan
Voldoende stevig bevestigd aan de contouren/afbakening van het terras
Geen kabels die de rijbaan dwarsen

§2. The Flair, Kazernstraat: de toelating voor de inname van 2 parkeerplaatsen in de
Kazernestraat aan de overzijde van de straat voor gevels Kazernstraat 2, 4 en 6.

De uitbater van The Flair dient zich te houden aan volgende voorwaarden
-

De aanvrager dient te beschikken over een schriftelijke bevestiging van de betrokken
bewoners, meer bepaald diegene waarvan het terras grenst aan hun voorgevel/eigendom.

-

Er worden telkens 2 aaneensluitende parkeervakken voorbehouden waarvan maximum 75%
in de lengterichting mag ingericht worden als afgebakend terras.
(Indien geen parkeervakken voorzien zijn, wordt een lengte van 12 meter weerhouden (standaard
parkeervak 6m x 2)

-

De overige ruimte (minstens 25%) dient ingericht te worden om een veilige oversteek van
personeel en cliënteel te garanderen. Die ruimte dient ingericht te worden vòòr het
afgebakende terras zodat er maximaal zicht is op het tegemoetkomende verkeer. Binnen die
ruimte mogen geen stoelen/tafels/krukken geplaatst worden en dient het cliënteel gewezen
te worden op een voorzichtige en aandachtige oversteekbeweging.
Indien het terras is gelegen buiten een woonerf dient de inrichter een bijkomend verkeersbord te
plaatsen met zwart opschrift “voetgangers hier oversteken” op een oranje achtergrond. Dit bord
dient op een hoogte van 2.10 meter geplaatst te worden en duidelijk zichtbaar voor het
tegemoetkomend verkeer. Dit bord wordt geplaatst in de vrije in te richten ruimte, zo dicht
mogelijk tegen het verkeer, weliswaar op een veilige plaats.

-

-

Een terras op een parkeerstrook (openbaar domein) dient te worden veruitwendigd zoals
een container (conform artikel 8 van het MB 07/05/1999):
o Afwisselende rode/witte strepen van ten minste 0.10 breed, eventueel te vervangen
door bakens of een hek
o Verkeersbord D1 onder een hoek van 45 ° (Rond bord met een witte pijl op een
blauwe achtergrond)
o Oranje-gele knipperlichten te verdelen over de volledige breedte (kopse kant)
o Terras binnen de contouren van de parkeerplaatsen
o Langs de straatzijde mag er geen toegang tot het terras zijn – volledig afsluiten langs
de straatzijde (behalve de vrije in te richten ruimte van minstens 25%)
o Vrije doorgang op het voetpad van minimaal 1.5 meter (het voetpad mag niet
ingenomen worden, ook geen niveauverschillen)
De volledige lengte van het terras, langsheen de straatzijde dient verlicht te worden;
hiervoor zijn meerdere opties mogelijk (kerstledstrip, lichtsnoeren, lichtslingers, ….).
De lengteverlichting dient te voldoen aan de volgende voorwaarden:

o
o
o

Niet verblindend voor het verkeer op de rijbaan
Voldoende stevig bevestigd aan de contouren/afbakening van het terras
Geen kabels die de rijbaan dwarsen

§3.La Pizza, Heldenlaan: toestemming voor het plaatsen van bijkomende tafels en stoelen op de
stoep. Een doorgang van 1,50 m dient gegarandeerd te worden. Bijgevolg mogen er geen stoelen
worden geplaatst haaks op de gevel aan de tafel daar anders de doorgang wel wordt versperd.
Bijgevolg kunnen er enkel op de kopse kanten van de tafel een stoel worden geplaatst en bedraagt

de maximale bezetting per tafel twee personen. Ook wordt toestemming verleend voor de inname
van 2 parkeerplaatsen. Indien tijdens de markt of kermis de hulpdiensten moeten passeren, moet
terras onmiddellijk verwijderd kunnen worden. Dit dient verder afgestemd te worden met
marktverantwoordelijke.

Artikel 2. Horeca-uitbaters zullen voor bovenstaande uitbreidingen van hun terras noch een
retributie voor het gebruik van de openbare weg, noch een belasting voor het plaatsen van terrassen
verschuldigd zijn. Deze bepaling zal voor bekrachtiging voorgelegd worden op de eerstvolgende
gemeenteraad.
Artikel 3. De openingsuren van de terrassen worden als volgt vastgesteld: elke dag conform het
einduur dat door de federale overheid wordt gehanteerd. Met een maximum einduur (indien de
federale regels zouden wegvallen):
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, zondag: tot 22.00 uur
Vrijdag: tot 23.00 uur
Zaterdag: tot 01.00 uur
Artikel 4: De terrassen dienen sfeervol aangekleed.
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