AANVRAAG

VERGUNNING VOOR DE INNAME VAN HET OPENBAAR DOMEIN DOOR MIDDEL VAN EEN TERRAS TER
GELEGENHEID VAN DE CORONA MAATREGELEN
Dit formulier dient bezorgd te worden aan:
Stad Tienen
Dienst preventie
Grote Markt 27 – 3300 Tienen
tel 016 80 57 55 – fax 016 82 30 71
preventie@tienen.be

Naam van de zaak :

…………………………………………………………………………..

Adres:

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ADRES locatie terras indien deze verschilt van het adres van de zaak:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Ondernemingsnummer : .....……………………….......................................................
De zaakvoerder:

………………..………………………………………………………….

Wonende te :

.......................................................................................
…………………………………………………………………………….

Telefoon of gsm:

…………………………………………………………………………….

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………

Verzoekt hierbij om toelating tot inname van het openbaar domein van ….. /….. /2020 tot ….. /….. /2020
LET OP! MAXIMUM DUUR TERRAS: 8 juni 2020 tot en met 31 oktober 2020

Plaats van de inname: plan + foto
Gelieve de juiste locatie van het terras en de exacte afmeting (bv. 2 m² x 3 m²) in te vullen op het door u
bijgevoegde plan.
Het door u bijgevoegde inplantingsplan dient volgende te bevatten ;
• Foto van de plaatsgesteldheid
• Breedte van de gevel van de zaak
• Breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd
• Aantal m² van het terras
• Alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2m rond de gevraagde oppervlakte
• Alle afmetingen van het terras en de juiste inplanting er van
• Aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagd oppervlakte en hun
afmetingen
• Als bijlage eventueel een schriftelijke toelating indien de uitbreiding zich bevindt vóór het pand van
een andere eigenaar

Gedaan te Tienen, op ....................................

Handtekening

Lees het corona-terrasreglement in bijlage (goedgekeurd door de GR d.d. 28/05/2020)
Neem tijdig contact op met de dienst preventie indien u vragen heeft aangaande het
reglement.
Let op : Uw aanvraag wordt niet behandeld indien het volgende ontbreekt :
- Foto van de plaatsgesteldheid
- Het inplantingsplan met vermelding van alle vereiste gegevens

