REGLEMENT
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Hoofdstuk 1: definities en algemene bepalingen
Artikel 1: definities
Openbare weg: de wegen en pleinen die openstaan voor het verkeer, hetzij voetgangersverkeer of ander
verkeer
Terras: elke inname van het openbaar domein, al dan niet met een verhoogde vloer en/of afbakeningen
(windschermen), die bestaat uit losse tafels en stoelen, zonnetenten, parasols, die, over een afgelijnde
oppervlakte op het openbaar domein vóór een handelszaak, worden uitgestald, met de bedoeling om op de
aldus door dit meubilair afgebakende ruimte, het verkopen aan en/of consumeren door de klanten van de in
deze gelegenheid aangeboden waren verder te zetten, en die niet volledig afgesloten kan worden.

Jaarterras: terras gelegen in zone 1A of 1B waarvoor een terrasvergunning wordt verleend geldend vanaf de
startdatum tot en met 31 december van het betreffende jaar
Zomerterras: terras waarvoor een terrasvergunning wordt verleend, geldend vanaf de startdatum die evenwel
niet vroeger kan zijn dan 1 april van het betreffende jaar tot en met 15 oktober van het betreffende jaar
Terrasinplantingsplan zone 1A en zone 1B: een door de stad Tienen (college van burgemeester en schepenen)
opgemaakt plan van een welbepaald gedeelte van het openbaar domein waarop de maximale zones
ingetekend zijn die in aanmerking komen voor de plaatsing van terrassen
Terrasconstructie: elementen zoals zonneschermen, windschermen, verhoogde vloeren, vlonders, beloopbare
bedekking en bloembakken, zonder dat deze opsomming als beperkend mag aanzien worden
Terrasmeubilair: elementen zoals tafels, stoelen, parasols, zonder dat deze opsomming als beperkend mag
aanzien worden
Constructie: elke mobiele, manueel bediende verkoopstand, automaat of andere losse voorwerpen op het
openbaar domein of tegen de huisgevel, met als doel de uitstalling, de verkoop van handelswaren, of de
verwijzing naar de in een handelszaak te koop aangeboden producten of diensten
Exploitant /uitbater: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die in enige hoedanigheid en/of voor eigen
rekening, een werkzaamheid uitoefent die erin bestaat of er mede in bestaat een horecazaak of een
handelszaak te exploiteren. Met exploiteren wordt ook bedoeld het openen, het heropenen, de overname en
de aanpassing van een horeca- of handelszaak.
Hindernissen of obstakels: (al dan niet) vaste elementen zoals parkeermeters, voetpadkasten van
nutsmaatschappijen, verlichtings- of signalisatiepalen, putdeksels, vuilnisbakken, technische infrastructuur,
plantbakken en andere
Horecazaken: drank- en eetgelegenheden in lokalen of ruimten in privé- of openbare gebouwen, permanent
ingericht om te worden gebruikt als ruimte waarin gewoonlijk dranken en/of maaltijden van welke aard
worden verstrekt voor gebruik ter plaatse
Obstakelvrije doorgang: het gedeelte van een openbare weg dat hoofdzakelijk gebruikt wordt voor
voetgangersverkeer, waaronder ook rolstoelgebruikers en kinderwagens, en dat obstakelvrij moet zijn in één
vloeiende lijn
Automaten: toestel dat door het inwerpen van een munt of het insteken van een bankkaart een bepaalde
hoeveelheid van een artikel aflevert of bepaalde arbeidsprestaties levert: broodautomaat, soepautomaat,
aardappelautomaat, snoepautomaat, …
Commerciële borden: borden die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of
diensten te bevorderen
Uitstallingen: overdekte verkoopplaats, verkoopstanden …
Artikel 2: toepassingsgebied
§1. Elke inname van het openbaar domein op het grondgebied van Tienen voor doeleinden van commercieel
belang door middel van terrassen, automaten, verkoopkramen, reclameborden en andere voorwerpen die
voor handelsdoeleinden worden uitgebaat, is onderworpen aan de voorafgaandelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen.
§2. Voor de inname van het openbaar domein door middel van terrassen, wordt omwille van de
beeldkwaliteitsvereisten, een opdeling in 3 zones gemaakt:
Zone 1A:
Zone 1B:
Zone 2:

Grote Markt, Kalkmarkt , Schapenmarkt, Nieuwstraat nr. 1 en Broekstraat nr. 1
Veemarkt en Spiegelstraat
het overblijvende areaal van het grondgebied Tienen

Artikel 3: vergunning voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor doeleinden van commercieel
belang
3.1. Algemene regeling
§1. De vergunning wordt verleend op naam van de uitbater en is niet overdraagbaar. Elke nieuwe exploitant
moet een nieuwe aanvraag indienen.
§2. De vergunning of een kopie ervan moet steeds in de uitbating aanwezig zijn, om deze op eerste verzoek te
kunnen voorleggen.
§3. Zowel bij de intrekking of de wijziging van de vergunning als het tijdelijk wegnemen van het terras, de
stand of de uitstalling heeft de vergunninghouder geen enkel recht op schadevergoeding.
§4. Voor de toekenning van een vergunning wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte, met
inbegrip van voldoende doorgang voor het voetgangersverkeer.
§5. Het verkrijgen van een vergunning voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor doeleinden van
commercieel belang stelt de houder ervan niet vrij van het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen wanneer deze wettelijk vereist is.
§6. De vergunning is precair. Dat wil zeggen dat ze, zonder enig verhaal vanwege de vergunninghouder,
steeds kan worden aangepast of ingetrokken om redenen van algemeen belang of indien omstandigheden
daartoe noodzaken (werken, markten, evenementen, …). In geval van de uitvoering van openbare werken kan
de vergunning tijdelijk worden ingetrokken. Bij tijdelijke of definitieve intrekking van de vergunning dient de
vergunninghouder de constructie onmiddellijk te ontruimen/verwijderen. Zowel bij de intrekking of de wijziging
van de vergunning als bij het tijdelijk wegnemen van de constructie heeft de vergunninghouder geen enkel
recht op een vergoeding onder welke vorm dan ook.
§7. In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en/of hulpdiensten of bij maatregelen van openbare
veiligheid moet de constructie onmiddellijk weggenomen worden door de uitbater of het personeel en dit op
het eerste verzoek van de politie of de aanwezige verantwoordelijke van de hulpdiensten.
§8. Binnen de vergunde oppervlakte is het verboden obstakels te plaatsen die niet onmiddellijk door het
personeel kunnen worden verplaatst en hierdoor hinder kunnen betekenen in geval van een gevaarsituatie.
§9. Het verlenen van een vergunning legt geen enkele verplichting, noch aansprakelijkheid bij de stad in
verband met het behoeden van de op het openbaar domein geplaatste voorwerpen. Het weigeren van de
vergunning of het verbinden van voorwaarden aan de vergunning doet geen enkel recht op terugbetaling van
gemaakte kosten of op een vergoeding, onder welke vorm dan ook, in hoofde van de aanvrager ontstaan.
De houder van de vergunning blijft verantwoordelijk voor alle schade en ongevallen aan derden of aan het
openbaar domein, die het gevolg zouden zijn van het plaatsen van de constructie. Het is verboden om
constructies vast te hechten aan het openbaar domein.
§10. Horecazaken welke niet voldoen aan de bepalingen van het politiereglement betreffende horecazaken
en horecavergunning kunnen geen vergunning bekomen voorzien in dit reglement voor de inname openbaar
domein voor commerciële doeleinden.
3.2. Terrassen
3.2.1. Algemene bepalingen zone 1A, zone 1B en zone 2
§1. Het vergunde terras is een uitbreiding van de verbruiksoppervlakte van de horecazaak. Het organiseren
van andere activiteiten (barbecue, plaatsen van tap…) is verboden binnen het vergunde terras. Indien deze
activiteiten echter georganiseerd worden naar aanleiding van een jubileum van de horecazaak of van sociaalculturele aard zijn, kan de schriftelijke en voorafgaande toelating gevraagd worden aan de burgemeester. Er
mag geen enkele vorm van elektronisch versterkte muziek of geluid worden geproduceerd op de terrassen,
behoudens toelating van de burgemeester.
§2. De vergunde terrasoppervlakte dient gereinigd te zijn bij het sluiten van de horecazaak. Het reinigen dient
zodanig te gebeuren dat afval (sigarettenpeuken, glasscherven…) niet in de riolering terechtkomt.

§3. De vergunning kan enkel aangevraagd worden voor de ruimte gelegen voor de betrokken horecazaak en
uitsluitend door de uitbater van de betrokken zaak. Alleen de producten die normaal in de zaak worden
verkocht, mogen er verkocht worden. Bij uitzondering kan de vergunning aangevraagd worden voor een
bijkomend terras gelegen voor het aanpalende eigendom, mits het schriftelijk akkoord van de eigenaar en/of
huurder van dit aanpalend eigendom. Dit akkoord kan voorwaarden vermelden (bv. periode van de dag, in te
nemen oppervlakte, duurtijd…) maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding omvatten.
§4. Voor het terras vergund op openbaar domein, valt de openings- en sluitingstijd samen met de openingsen sluitingstijd van de horecazaak. Het terras moet opgeruimd worden door de vergunninghouder onmiddellijk
na het sluiten van de horecazaak. Dit dient zo geluidsarm mogelijk te gebeuren teneinde nachtlawaai te
voorkomen. Terrasmeubelen mogen slechts op het openbaar domein worden gestapeld op voorwaarde dat ze
ordelijk tegen de eigen gevel of binnen de toegestane oppervlakte van de vergunning gestapeld worden en
mits de nodige doorgangen worden vrijhouden. Het terrasmeubilair kan enkel in de originele opstelling blijven
staan, mits er wordt voorzien in een degelijke beveiliging/verankering van het los meubilair (tafels, stoelen,
banken, parasols). In alle gevallen kunnen gegronde klachten, na onderzoek van de politie die advies geeft,
leiden tot de intrekking van de vergunning of een beperking van de openingstijden.
Bij stormweer moet het terrasmeubilair en niet-verankerde terraselementen worden verwijderd van het
openbaar domein. Van zodra het KMI code geel, oranje, of bij uitbreiding code rood, afkondigt voor de regio
waaronder de stad Tienen valt, is er sprake van stormweer.
§5. Voor de basismaten gelden de volgende bepalingen:
-Er is minimaal een vrije doorgang van 1,50 meter voor voetgangers en rolstoelgebruikers;
-Er moet minimaal een doorgang van 4 meter worden voorzien voor de hulpdiensten;
-De minimumbreedte van een terras is 0,70 meter (tafel met 2 stoelen haaks op de gevel geplaatst), meer
stoelen worden als een veelvoud van deze maat gerekend. Voor de bijzondere maatvoering gelden de
volgende bepalingen:
1. Op trottoirs
Er wordt steeds uitgegaan van de minimale vrije doorgang van 1,50 meter. Er zijn nochtans
omstandigheden waar dit niet voldoende is. In bepaalde drukke straten komen te veel
voetgangers door om dit aantal op 1,50 meter te verwerken. In de buurt van schooluitgangen of
andere instellingen of in de buurt van bepaalde infrastructuren waar veel voetgangers komen kan
in functie van de veiligheid een strengere maatvoering toegepast worden.
2. In een voetgangerszone
2.1 Zonder fietsers:
Er wordt steeds uitgegaan van een minimale doorgang van 2 meter voor de voetgangers. In principe
moet er een vrije doorgang zijn van 4 meter voor de hulpdiensten. Terrassen kunnen bij een vrije
doorgang tussen 2 en 4 meter slechts toegestaan worden indien er een aantal noodmaatregelen
kunnen worden getroffen die er voor zorgen dat de vrije doorgang van 4 meter in een
minimum van tijd gerealiseerd wordt.
2.2 Met fietsers
Er wordt steeds uitgegaan van een vrije doorgang van minimum 4 meter voor voetgangers en
fietsers die samen de weg gebruiken. Er kunnen maatregelen opgelegd worden die een extra
beperking inhouden.
2.3. Op de rijbaan en op parkeerplaatsen
Er worden geen terrassen geplaatst op de rijbaan of op parkeerplaatsen. Alleen bij specifieke
omstandigheden en na voorafgaande evaluatie kan uitzonderlijk een (tijdelijk) terras vergund worden
op deze plaatsen. Voor de rijbaan wordt uitgegaan van volgende maten: minimum 4,50
meter vrije doorgang in eenrichtingsstraten (eventueel met fietser en bus in
tegengestelde richting) en 6 meter in tweerichtingsstraten
Indien de horecazaak gelegen is in een winkelwandelstraat, dan wordt onder trottoir verstaan een
breedte van 2 meter te rekenen vanaf de gevel van het gebouw. Deze verplichting geldt eveneens
over een afstand van tenminste tien meter aan weerszijden van de in-en uitgangen van de
horecazaak over een breedte van 2 meter in winkelwandelstraten en over de gehele breedte van het
trottoir elders.

§6. Verwarming en overdekking
Bij plaatsing van verwarmingstoestellen op het terras dienen de richtlijnen van het gemeentelijk reglement
inzake brandveiligheid van Tienen, stipt nageleefd te worden. Alleen vaste verwarmingstoestellen op gas of
elektriciteit zijn toegestaan. Deze toestellen dienen veilig te worden bevestigd aan de gevel van de
horecazaak, volgens de instructies van de producent. De uitbater moet te allen tijde een geldig keuringsattest
van de verwarmingstoestellen op gas kunnen voorleggen, uitgevoerd door een erkende instantie. Mobiele
verwarmingselementen zijn niet toegestaan.
§7. Parasols
Binnen de toegekende terraszone mogen enkel losse parasols geplaatst worden. Het verankeren van de
parasols in de grond is niet toegestaan.
3.2.2. Jaarterrassen en zomerterrassen
§1. Uitsluitend in zone 1A en zone 1B kunnen jaarterrassen worden geplaatst. Deze terrassen kunnen
uitgebreid worden met een zomerterras. Horecazaken gelegen in zone 2 kunnen een terras aanvragen voor de
periode die werd bepaald voor de zomerterrassen.
3.2.3. Jaarterrassen en zomerterrassen zone 1A en zone 1B
§1. Zowel de jaarterrassen als de zomerterrassen kunnen uitsluitend geplaatst worden volgens het door het
college van burgemeester en schepenen goedgekeurde terrasinplantingsplannen die als bijlage aan dit
reglement worden gevoegd.
Met het oog op een uniforme beeldkwaliteit dient bovendien de inname van het openbaar door middel van
terrassen in zone 1A en zone 1B(*) aan vereisten te voldoen van de richtlijnen inzake beeldkwaliteit die als
bijlage aan dit reglement worden gevoegd.
Het meubilair en de inrichtingselementen op het openbaar domein van de horecazaak – dus zowel op het
jaarterras als op het zomerterras – dienen maximaal uniform te zijn en deel uit te maken van het
totaalconcept van de betreffende horecazaak.
3.2.3.1. JAARTERRASSEN ZONE 1A EN ZONE 1B (* zone 1B: zie hoofdstuk 3: overgangsmaatregelen)
Elke horeca-uitbater van een horecazaak gelegen in zone 1A waarvan de ligging het toelaat om een
constructie te plaatsen, heeft de keuze tussen drie types van constructie:
Type A: enkel schaararmluifel
Type B: schaararmluifel met dichte zijwanden
Type C: schaararmluifel met dichte zijwanden en opengaand deel
De drie types worden uitgevoerd in dezelfde neutrale kleuren: antraciet voor de constructies, beigegrijs (RAL
7006) voor de doeken. De horeca-uitbater kan er ook voor opteren verlichting te laten plaatsen aan de vaste
constructie.
Horecazaken die ervoor opteren om geen constructie te plaatsen, kunnen uitsluitend een zomerterras
aanvragen.
Daarnaast dient de uitbater het jaarterras in te richten volgens de bepalingen die gelden voor de
zomerterrassen.
3.2.3.2. ZOMERTERRASSEN ZONE 1A EN ZONE 1B (* zone 1B: zie hoofdstuk 3: overgangsmaatregelen)
Afbakeningen en windschermen
- Een afbakening is niet verplicht.
- Alle afbakeningen zijn los, d.w.z. dat ze niet bevestigd zijn aan/in het openbaar domein en dat ze snel en
handmatig door één persoon verplaatst kunnen worden.
- Als er een losse afbakening wordt geplaatst, moet die maximaal transparant zijn: concreet wil dat zeggen dat
ze enkel onderaan dicht mag zijn, tot op een hoogte tussen 40 en 50 cm (= zithoogte). Daarboven kunnen
enkel ingeklemde volledig doorzichtige glazen panelen gebruikt worden of planten, beide met een maximale
hoogte van 180 cm.
- Opdrukken i.f.v. de huisstijl of met namen en logo’s van (bier)sponsors zijn niet toegelaten op de
afbakeningen en windschermen.
- Terrasvloeren, tapijten en platformen zijn niet toegelaten. Het doel is dat de kasseien zichtbaar blijven
doorlopen tot tegen de gevels.

Parasols
- Alle parasols zijn los, d.w.z. dat ze niet bevestigd zijn aan/in het openbaar domein of aan de gevel en dat ze
snel en handmatig door één persoon verplaatst kunnen worden.
- Alle parasols hebben dezelfde kleur, zijnde antracietgrijs voor de constructies en beigegrijs (RAL 7006) voor
het zeildoek.
- Het laagste punt van de parasols is 2.00 m.
- Opdrukken i.f.v. de huisstijl of met namen en logo’s van de (bier-)sponsors zijn enkel toegelaten op het
onderste neerhangende gedeelte van de parasols. Dat geldt ook voor de luifels van de vaste constructies op
de jaarterrassen.
Zijn NIET toegestaan: vaste zonneschermen (in glas, riet, kunststof,…), losse zonnetenten, partytenten,
markiestenten.
Groen
- Alle bloembakken en bloempotten zijn los, d.w.z. dat ze niet bevestigd zijn aan/in het openbaar domein en
dat ze snel en handmatig door één persoon verplaatst kunnen worden.
- Bloembakken als afbakening zijn enkel toegestaan op het zomerterras en in zoverre de hoogte minimum 40
cm en maximum 50 cm bedraagt.
- Beplanting in haagvorm is niet toegestaan.
- Solitaire planten in grote bloempotten zijn toegestaan.
Meubilair
- Enkel meubilair in hout, metaal en hoogwaardige kunststof is toegestaan.
- Alle meubilair is los, d.w.z. dat het niet bevestigd is aan/in het openbaar domein of aan de gevel en dat het
snel en handmatig door één persoon verplaatst kan worden.
- Het meubilair op de terrassen komt niet tot op de grond (zoals dat bij loungemeubilair vaak het geval is)
zodat men de kasseien onder het meubilair ziet doorlopen.
Verlichting
- Losse verlichting van de terrassen moet deel uitmaken van een totaalconcept dat voor goedkeuring aan het
stadsbestuur wordt voorgelegd en aansluit bij de specifieke architectuur/inrichting van de zaak en in zoverre
dit geen afbreuk doet aan de ruimtelijke en beeldkwaliteit.
- Al deze verlichting is los, d.w.z. dat ze niet bevestigd is aan/in het openbaar domein en dat ze snel en
handmatig door één persoon verplaatst kan worden.
Losse elementen
De volgende losse elementen zijn toegelaten op de terrassen: reclameborden of menuborden.
Voor deze elementen geldt:
- ze maken deel uit van het totaalconcept voor het terras van de horecazaak en zijn uitgevoerd in dezelfde
hoogwaardige materialen.
- ze zijn beperkt in oppervlakte/steeds in verhouding met de afmetingen van het terras zelf.
- het zijn ‘losse’ elementen. Dat wil zeggen dat ze niet bevestigd zijn aan/in het openbaar domein of aan de
gevel, en dat ze snel en handmatig door één persoon verplaatst kunnen worden.
- ze zijn enkel toegelaten binnen de vergunde terraszone.
- ze zijn volledig transparant boven tablethoogte (= 100 cm).
Afwijkende voorstellen m.b.t. losse elementen, parasols, groen of meubilair zijn bespreekbaar in zoverre een
totaalconcept wordt voorgelegd dat aansluit bij de specifieke architectuur/inrichting van de zaak en in zoverre
dit geen afbreuk doet aan de ruimtelijke en beeldkwaliteit.
3.3. Automaten, uitstallingen, commerciële borden
§ 1. Handelaars die automaten (brood, drank, snoep ...) op stoepen en pleinen willen plaatsen moeten
hiervoor een vergunning aanvragen.
§2. Handelaars die reclameborden, sandwichborden, folderhouders … op het openbaar domein willen
plaatsen, moeten hiervoor ook toelating vragen.
Artikel 4: wijzigingen
De vergunninghouder is steeds verplicht alle wijzigingen in de inrichting schriftelijk te melden aan het college
van burgemeester en schepenen uiterlijk 30 dagen vóór de wijziging.

Artikel 5: verval van de vergunning
§1. Iedere vergunning voor inname van het openbaar domein is tijdelijk en herroepbaar.
§2. Voor de terrassen gelegen in zone 1A en zone 1B wordt een onderscheid gemaakt tussen maximale duur
van de vergunning voor een jaarterras en een zomerterras. Een jaarterras kan aangevraagd worden voor de
duur van 1 jaar, telkens met aanvang op 1 januari of een andere bepaalde startdatum tot en met 31
december van het betreffende jaar. Zomerterrassen kunnen aangevraagd worden voor een duur die aanvangt
ten vroegste op 1 april en eindigt ten laatste op 15 oktober.
§3. Horecazaken gelegen in zone 2 kunnen enkel een vergunning voor een zomerterras aanvragen eveneens
met aanvang ten vroegste op 1 april en einde ten laatste op 15 oktober.
§4. De vergunning inname openbaar domein d.m.v. automaten, uitstallingen, commerciële borden wordt
verleend vanaf de startdatum van de vergunning tot en met ten laatste 31 december van het betreffende jaar.
§5. Het verval van de vergunning is bepaald op voorhand, ofwel vervalt de vergunning op een eerdere door
het college van burgemeester en schepenen bepaalde datum.
§6. Bij het einde van de duur van de vergunning dient het openbaar domein volledig ontruimd te worden door
de vergunninghouder, bij gebreke waarvan de stadsdiensten het openbaar domein zullen ontruimen en de
kosten daarvan verhalen op de vergunninghouder.
Artikel 6: horeca – toevoeging vergunning aan horecamap
De vergunning voor tijdelijke inname openbaar domein voor doeleinden van commercieel belang, afgeleverd
aan horecazaken, moet opgenomen worden in de horecamap, omschreven in het politiereglement
betreffende horecazaken en horecavergunning. De exploitant moet ten allen tijde een volledige horecamap
omvattende alle documenten met betrekking tot de door hem geëxploiteerde horecazaak kunnen voorleggen.

Hoofdstuk 2: aanvraag vergunning voor tijdelijke inname van het openbaar domein voor
doeleinden van commercieel belang: procedure
Artikel 7: algemene regeling
§1. De exploitant dient een aanvraag in bij de dienst integrale veiligheid en vergunningen aan de hand van
het digitale aanvraagformulier, beschikbaar op de website van de stad Tienen. De aanvraag is slechts
ontvankelijk indien deze een foto van de plaatsgesteldheid en een plan met de juiste afmetingen bevat
waarop volgende informatie wordt aangeduid:
-

-

breedte van de gevel of perceel;
breedte van het trottoir of het gedeelte van de straat dat als zodanig moet worden beschouwd;
alle hindernissen aangebracht in een zone van minimum 2 meter rond de gevraagde oppervlakte.
Onder hindernissen wordt verstaan: alle vaste elementen in de zin van boordstenen, parkeermeters,
trottoirkasten van nutsmaatschappijen, verlichtingspalen, signalisatiepalen, papiermanden en
andere;
alle afmetingen van de constructie en de juiste inplanting ervan, rekening houdend met de
voorschriften in dit reglement;
aanduiding van alle voorwerpen die geplaatst zullen worden binnen de gevraagde oppervlakte en
hun afmetingen, met in een aparte bijlage een uitvoerige beschrijving van de eventueel te plaatsen
materialen (zeil, tent, windscherm, verwarmingselementen, parasols met of zonder elektrische
verwarming…) en de erbij horende attesten. Het is in ieder geval verboden constructies te plaatsen
waarvoor een omgevingsvergunning vereist is, met uitzondering van toegelaten luifels die volgens de
richtlijnen van de brandweer vast te maken zijn aan de voorgevel. Hiervoor dient men een
omgevingsvergunning aan te vragen.

§2. Voor de horecazaken behorend tot zone 1A en zone 1B wordt hiervoor een terrasinplantingsplan ter
beschikking gesteld (zie bijlage aan dit reglement).

Artikel 8: behandeling aanvraag
Zodra de aanvraag volledig is verklaard, vraagt de dienst integrale veiligheid en vergunningen advies aan de
betrokken gemeentelijke diensten, politie en brandweer.
Indien de aanvraag onvolledig is, wordt de exploitant hiervan verwittigd en kan een verdere afhandeling van
de aanvraag pas geschieden nadat de aanvraag is vervolledigd.
Een aanvraag wordt geacht volledig te zijn indien de exploitant binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf
de ontvangst van de aanvraag niet in kennis werd gesteld van het onvolledig zijn.
Uiterlijk 31 kalenderdagen na de volledig verklaring of na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen
te rekenen vanaf de ontvangst van de aanvraag waarbinnen de exploitant in kennis diende gesteld te worden
van de onvolledigheid van de aanvraag wordt door de dienst integrale veiligheid de aanvraag met de
afgeleverde adviezen voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
Artikel 9: beslissing van college van burgemeester en schepenen
§1. Het college van burgemeester en schepenen beslist vervolgens, rekening houdende met het afgeleverde
advies, om hetzij:
- een vergunning inname openbaar domein voor commerciële doeleinden toe te kennen met een
bepaalde duur;
- een vergunning inname openbaar domein voor commerciële doeleinden toe te kennen mits
aanpassingen van het inplantingsplan of mits strikte naleving van andere aan de inname verbonden
voorwaarden;
- geen vergunning inname openbaar domein voor commerciële doeleinden toe te kennen.
§2. De aanvraag tot het bekomen van een vergunning inname openbaar domein voor commerciële
doeleinden kan door het college van burgemeester en schepenen geweigerd worden op grond van één van de
volgende redenen:
-

redenen van openbare orde en veiligheid;
redenen van volksgezondheid;
bescherming van de consument;
de aanvraag voldoet niet aan een of meerdere bepalingen van dit reglement.

Het college van burgemeester en schepenen motiveert de reden(en) van weigering in haar beslissing. Het
integrale advies van de politie, brandweer, dienst omgeving en dienst openbare werken en mobiliteit wordt ter
kennis gebracht van de aanvrager.

Hoofdstuk 3: overgangsmaatregelen
Artikel 10: overgangsmaatregelen
§1. Voor de horecazaken gelegen in zone 1B zijn, in afwachting van de heraanleg van de zone Veemarkt en
Spiegelstraat, de in dit reglement opgenomen richtlijnen inzake beeldkwaliteit niet bindend.
§2. De horecazaken zullen per schrijven in kennis worden gebracht van dit reglement. Andere zaken zullen
geïnformeerd worden via de website van de stad Tienen en via mail.
§3. Horecazaken met een vergunning voor een winterterras met voorziene einddatum 30 april ’22, hebben 6
weken de tijd na inwerkingtreding van dit reglement om een digitale aanvraag in te dienen. Bij gebreke aan
een tijdige digitale aanvraag of wanneer de aanvraag geweigerd wordt moet het terras onmiddellijk verwijderd
worden.

Hoofdstuk 4: controles
Artikel 11: uitvoering controles en vaststellingen
§1. Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren en de agenten van de lokale en federale
politie, zijn de gemeentelijke ambtenaren die vaststellingen kunnen doen in het kader van de gemeentelijke
administratieve sanctieregeling bevoegd om controles uit te voeren en de nodige vaststellingen te doen
middels een bestuurlijk verslag van inbreuken die strafbaar zijn met een administratieve sanctie.
§2. De zaken welke geen digitale aanvraag indienen kunnen steeds aan de nodige controles worden
onderworpen op initiatief van één of meerdere van volgende gemeentelijke diensten:
- integrale veiligheid en vergunningen
- hulpverleningszone Oost Vlaams-Brabant
- lokale politie
- omgeving
- openbare werken en mobiliteit

Hoofdstuk 5: sancties
Artikel 12: sancties
Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 24-06-2013 worden de overtredingen van dit reglement, tenzij
voor dezelfde overtredingen door of krachtens een wet, een decreet of een ordonnantie straffen of
administratieve sancties worden bepaald, als volgt bestraft:
- een administratieve geldboete met een maximum van 350 euro,
- een administratieve schorsing van een door het schepencollege afgegeven vergunning,
- een administratieve intrekking van een door het schepencollege afgegeven vergunning.
Indien de ingenomen oppervlakte groter is dan deze vergund door het college van burgemeester en
schepenen of indien geen vergunning werd afgeleverd, kan de politie de ontruiming onmiddellijk laten
uitvoeren. De kosten hiervan komen ten laste van de uitbater.

Hoofdstuk 6: bekendmaking en inwerkingtreding
Artikel 13: bekendmaking
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 286 en 287 van het decreet lokaal bestuur.
Een afschrift van dit reglement zal worden overgemaakt volgens de voorschriften van het decreet lokaal
bestuur en de Nieuwe Gemeentewet aan:
- de bestendige deputatie
- de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven
- de griffie van de politierechtbank te Leuven
Artikel 14: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 01/04/2022
Goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 31/03/2022
Bijgestuurd en goedgekeurd door de gemeenteraad d.d. 30/06/2022 en treedt in werking op 01/07/2022

