REGLEMENT

Gemeenteraad van 25-02-2021

REGLEMENT TIJDELIJKE ZOMERTERRASSEN

Algemene bepalingen
Art. 1
Elke horeca-uitbater van een zaak gelegen op het grondgebied van Tienen kan, onder de voorwaarden in
onderhavig reglement bepaald, van de stad één of meerdere parasols van het Belgische merk Symo, type
Quattro parasol en uitgevoerd in ecru doek, huren of kopen voor de uitbating van een terras.
Art. 2
Elke uitbater en elke verantwoordelijke van een horecazaak is verplicht het trottoir voor zijn inrichting rein te
houden en dit over de volledige lengte van de inrichting.
Het gedeelte van het openbaar domein dat ingenomen wordt door het terras van de horecazaak dient steeds
rein gehouden te worden.
De vergunde terrasoppervlakte dient gereinigd te zijn bij het sluiten van de horecazaak. Het reinigen dient
zodanig te gebeuren dat afval (bijvoorbeeld sigarettenpeuken, glasbreuk …) niet in de riolering terechtkomt.
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.
Terrasvergunning
Art. 3
De uitbater van de horecazaak dient de aanvraag in bij de bevoegde dienst van de stad Tienen aan de hand
van een daartoe voorzien aanvraagformulier.
De aanvraag is slechts ontvankelijk indien deze een foto van de plaatsgesteldheid en een plan bevat waarop
volgende informatie wordt aangeduid:
- breedte van de gevel;
- 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 het terras 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 te plaatsen materialen (zeil, tent,
windscherm, verwarmingselementen, parasols met of zonder elektrische verwarming …). Het is in ieder geval
verboden constructies te plaatsen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is met uitzondering van het
bepaalde in artikel 20.
Art. 4
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 zijn 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 (bijvoorbeeld periode van de dag, in te nemen
oppervlakte, duurtijd van de toestemming), maar mag geen huurprijs of een gelijkaardige vergoeding
omvatten.

Art. 5
Het college wint voorafgaand aan zijn beslissing, het advies in van de politie, de brandweer en de afdeling
publieke ruimte en gebouwen en neemt zijn beslissing op basis van dit verleende advies.
Art. 6
Het college van burgemeester en schepenen kan op basis van het verleende advies door de politie, de
brandweer en de afdeling publieke ruimte en gebouwen de vergunning verlenen, de vergunning weigeren of
aan de vergunning voorwaarden verbinden. Het integrale advies van de politie en de brandweer wordt ter
kennis gebracht van de aanvrager.
Indien er voorwaarden aan de vergunning verbonden worden, dient de aanvrager van de vergunning deze
strikt na te leven.
Art. 7
Iedere terrasvergunning is tijdelijk en herroepbaar.
De vergunning wordt verleend voor een duur die aanvangt op 15 maart 2021 en eindigt op 15 november
2021 of op een eerdere door het college van burgemeester en schepenen te bepalen datum.
Art. 8
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.
Art. 9
In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en/of hulpdiensten of bij maatregelen van openbare
veiligheid moet het terras onmiddellijk worden weggenomen door de uitbater of het personeel en dit op het
eerste verzoek van de politie of de aanwezige verantwoordelijke van de hulpdiensten.
In geval van de uitvoering van openbare werken kan de vergunning tijdelijk worden ingetrokken door het
college van burgemeester en schepenen. De vergunninghouder dient in dat geval het terras onmiddellijk te
ontruimen.
Zowel bij de intrekking of de wijziging van de vergunning als bij het tijdelijk wegnemen van het terras heeft de
vergunninghouder geen enkel recht op een vergoeding onder welke vorm dan ook.
Art. 10
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.
Gebruik terrasvergunning
Art. 11
a. Voor het terras vergund op openbaar domein, valt de openings- en sluitingstijd samen met de openings- en
sluitingstijd van de horecazaak.
b. In alle gevallen kunnen gegronde klachten, na onderzoek van de politie die advies geeft, leiden tot de
intrekking van de vergunning of tot een beperking van de openingstijden.
Art. 12
Er mag slechts een oppervlakte worden ingenomen binnen de afmetingen van de vergunning.
Zo 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.
Art. 13
Het is verboden om constructies of terrasuitrusting vast te hechten aan het openbaar domein.
Het plaatsen van horizontale of verticale constructies, die niet onmiddellijk verwijderd kunnen worden in geval
van noodsituaties of verstoring van de openbare orde zijn tevens verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in
de terrasvergunning. De kosten voor verwijdering zijn ten laste van de vergunninghouder.

Art. 14
Het terras moet opgeruimd worden door de houder van de vergunning onmiddellijk na het sluiten van de
horecazaak. Het opruimen van het terras 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 het
vrijhouden van de nodige doorgangen.
Art. 15
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 het terras, de stand of de uitstalling.
Art. 16
De horecauitbater dient zowel bij de opbouw als tijdens de uitbating van het zomerterras, de vigerende
regelgeving inzake politie en brandweer na te leven.
Maatvoering
Art. 17
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.
3. Op de rijbaan en op parkeerplaatsen
Er worden normaal 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.
Plaatsing en vasthechting
Artikel 18
Meubilair moet op zodanige wijze worden geplaatst dat het onmiddellijk verwijderd kan worden in geval van
noodsituaties of in geval van gevaar voor de openbare orde.

Verwarming
Artikel 19
Bij plaatsing van verwarmingstoestellen op het terras dienen de richtlijnen van het gemeentelijk reglement
inzake brandveiligheid van Tienen, stipt nageleefd te worden.
Brandstoffen
Indien gebruik gemaakt wordt van gasflessen, dienen deze op een veilige manier opgesteld te worden, zodat
ze o.a. tegen omvallen beschermd zijn, dit evenwel zonder de doorgangen te belemmeren.
Gasinstallaties moeten voldoen aan de geldende reglementeringen terzake en aan de regels van goed
vakmanschap (richtlijn FEBUPRO-handleiding Butaan & Propaan).
Voor de voeding van de verwarmingstoestellen, worden slechts elektriciteit en gas toegestaan.
Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte of houders met vloeibare brandstoffen zijn niet
toegelaten in de horecazaken.
Overdekking
Artikel 20
Indien de richtlijnen van de brandweer toelaten om luifels vast te maken aan de voorgevel, dient er een
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De terrasoverdekking mag in geen geval vastgehecht worden
aan het openbaar domein.
In geval van gevaar en voor de doorgang van politie- en/of hulpdiensten of bij maatregelen van openbare
veiligheid moet de luifel onmiddellijk worden opgerold door de uitbater of het personeel en dit op het eerste
verzoek van de politie of de aanwezige verantwoordelijke van de hulpdiensten.
Inwerkingtreding
Artikel 21
Dit reglement treedt in werking op de datum van publicatie ervan en is van toepassing tot en met 15
november 2021.

